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Zápis z jednání představenstva klubu
ze dne 3. 4. 2016

Přítomní členové představenstva:

Martin Andrýsek

Romana Fabianová (DEJ)

Jakub Knap (SIN)

Jan Mára

Stanislav Olivík

Gabriela Skřivánková

Jan Vrkoslav

Další členové klubu:

Stanislav Drozd

Jakub Hadamčík

Michal Halenka

Jan Říha

Michal Škorňa

Jakub Tauchman

Pavel Valach

Hosté:

Mája Dvořáková Pavla Kubeská

Schůze byla zahájena ve 21:23.

Schůzi moderuje Jakub Tauchman.

Projednáno bylo:
1. Program schůze

Program schůze byl zaslán předem do konference predstavenstvo. V době mezi vyhlášením 
schůze a jejím konáním se objevily požadavky na přidání dalších bodů, program se tedy 
bude schvalovat.

Hlasování: OHP: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Program schůze byl schválen.

2. Volba předsedy

Jelikož se jedná o první schůzi nového představenstva, je zapotřebí zvolit předsedu 
a místopředsedu klubu.

O post předsedy klubu se uchází dva zájemci, Jan Mára a Jan Vrkoslav.

Před vlastním hlasováním navrhl Jakub Tauchman, že bychom měli kandidáty vyzpovídat, 
proč kandidují, atp.
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Začal Jan Vrkoslav, který chtěl slyšet od všech členů představenstva, čemu by se chtěli 
v představenstvu věnovat a čeho dosáhnout:

Michal Andrýsek – chtěl by spolupracovat na akcích klubu, být více aktivní mezi 
administrátory a samozřejmě rozvíjet deskové hry.

Romana Fabianová – chtěla by rozvíjet Dejvickou kolej a umístit tam síťovou tiskárnu.

Jakub Knap – jako zástupce koleje by chtěl komunikovat se SÚZ, řešit samosprávu, 
opravy. Dále se chce zapojit do pořádání akcí, organizovat taneční večery a vytvořit 
knihovničku.

Jan Mára – chce dořešit akce se SÚZ (výměna oken, kuchyňky), spolupracovat s Jakubem 
Knapem (pračky atp.). Od Jana Vrkoslava by chtěl zapojení do PR.

Stanislav Olivík – chtěl by se podílet na úpravě stanov klubu a IP, dohlížet na publikování 
dokumentů na webu, být nadále v týmu administrátorů a starat se o tiskárnu, být 
správcem administrátorského rozpočtu a případně popohnat rekonstrukci MM.

Gabriela Skřivánková – chtěla by rozvíjet posilovnu, spravovat její rozpočet 
a spolupořádat sportovní akce s dalšími kluby. Do představenstva kandidovala i proto, 
aby v něm byl zastoupen ženský element.

Jan Vrkoslav – chce zastupovat klub navenek, upravit stanovy klubu a zrevidovat IP. 
Vystupovat důstojně a asertivně, necpat se všude za každou cenu. Chtěl by se zapojit do 
PR a pořádání párty. Případně je ochoten převzít účetnictví.

Jan Mára kandiduje na předsedu proto, aby zastupoval klub. Má zkušenosti se strukturou 
klubu. Problém vidí v předávání zkušeností, chtěl by redundanci lidí. Chce podporovat 
aktivní lidi, upravit stanovy klubu, vést PR z pozice předsedy a zapojit více lidí z Dejvické 
koleje. Také by si chtěl ujasnit vizi klubu a spolupracovat na ní s ostatními členy 
představenstva.

Dotazy na kandidáty:

Zodpovědnost – ani jednomu nevadí převzít zodpovědnost za klub.

Delegování práce – JM by chtěl práci delegovat a poté kontrolovat plnění.

Dotaz na PR – dnes se PR chová spíše jako HR, spolupořádá i akce, jichž se účastní i jiné 
kluby. Proběhla diskuze o náboru nových administrátorů.

Proč si myslí, že budou lepší předsedové – JV není extremista, chtěl by vést klub 
důstojně. JM má zkušenosti s vedením lidí.

První věc, kterou by udělal jako nový předseda – JV by upravil předpisy. JM by udělal 
teambuilding pro aktivní členy.

A nechcete si to ještě rozmyslet? - JM ne, JV ne.

Tři měřitelné cíle, kterých chcete dosáhnout –
JM: 1,5 násobek aktivních členů, nové přehlednější webovky, přesně definovaná vize 
klubu.
JV: nové stanovy, dokončit MM, udělat párty, o které se bude dlouho mluvit.
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Proběhla diskuze o tom, co si představují pod pojmem aktivní člen.

Volba předsedy:

Hlasování bude tajné, členové představenstva postupně napíší na lístek příjmení 
kandidáta a lístek pak vhodí do konvice. Na hlasování budou dohlížet Jakub Tauchman 
a Stanislav Drozd. Kandidát bude zvolen, pokud pro něj bude hlasovat nadpoloviční 
většina, tedy alespoň čtyři členové představenstva.

1. kolo: počet hlasujících - 7
Jan Mára – 3 hlasy
Jan Vrkoslav – 1 hlas

Předseda zvolen nebyl.

2. kolo za stejných podmínek jako 1. kolo: počet hlasujících - 7
Jan Mára – 4 hlasy
Jan Vrkoslav – 1 hlas

Zvolen Jan Mára.

Nyní se bude hlasovat, zda se Jan Mára stane předsedou klubu.

Hlasování: OHP: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Jan Mára volbu přijímá.

Výsledek hlasování: Jan Mára byl zvolen předsedou klubu Sincoolka.

3. Volba místopředsedy

Předseda klubu navrhl na post místopředsedy Stanislava Olivíka, který nominaci přijímá.

Nyní se bude hlasovat, zda se Stanislav Olivík stane místopředsedou klubu.

Hlasování: OHP: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Stanislav Olivík volbu přijímá.

Výsledek hlasování: Stanislav Olivíi byl zvolen místopředsedou klubu Sincoolka.

4. Delegát klubu do Studentského parlamentu SU

Jan Mára jmenoval delegátem klubu do Studentského parlamentu SU sebe. Zástupcem 
delegáta jmenoval Jana Vrkoslava.

5. Určení správců rozpočtů

Rozpočet musí spravovat člen představenstva klubu, bývalí správci rozpočtu pro 
administrátory a posilovnu již nejsou členy představenstva, musíme tedy určit nové.

Administrátoři: Stanislav Olivík
Posilovna: Gabriela Skřivánková
Multimediální místnost: z rozpočtu se minulý semestr nečerpalo, rozpočet se na minulé 
schůzi zrušil. Správce může nutné věci koupit se souhlasem jakéhokoliv člena 
představenstva.
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Účetnictví: kdo převezme účetnictví po Veronice Kotkové se domluví později.

6. Nákup věcí na kartový systém

Jedná se o nákup hardwarového vybavení nutného pro vytvoření kartového systému pro 
přístup do posilovny. Stanislav Drozd poslal návrh do konference predstavenstvo.

Základní fungování bylo projednáno se správci posilovny, další diskuze proběhla na schůzi.

Nyní se bude hlasovat o rozpočtu na nákup věcí na kartový systém pro přístup do posilovny 
ve výši 23 tisíc.

Hlasování: OHP: 7; Pro: 7; Proti: 0; Zdržel se: 0;

Výsledek hlasování: Rozpočet na nákup věcí na kartový systém pro přístup do posilovny ve 
výši 23 tisíc byl schválen.

7. MayDej

MayDej se bude konat v sobotu 14. 5. 2016. Na pořádání se podílí kluby Buben, Masařka 
a Sincoolka. Žeton bude stát 20 Kč, pivo a nealko bude za 1 žeton, maso za 2 žetony.

Klub by měla akce přijít na 10 tisíc, ale vyúčtování bude až po akci. Celou akci platí klub 
Buben, po vyúčtování akce se rozpočítají příspěvky ostatních klubů.

8. Různé

Kolárna – Michal Škorňa informuje, že má v kolárně několik kol, které nemají známého 
majitele. Navrhuje kola opravit a půjčovat členům klubu. Dostal za úkol sestavit rozpočet, 
aby se to mohlo schválit.

Teambuilding – Jan Mára by rád uspořádal teambuilding pro aktivní členy klubu. Akci by vedl 
jeho kamarád, který dělá zážitkovou pedagogiku a studuje psychologii. Zaplatila by se mu 
cesta do Prahy a zpět, další náklady by znamenaly náklady na nákup potřebného materiálu. 
Rozpočet se bude schvalovat na příští schůzi.
Shodli jsme se na datu 5. 5. 2016 od 18 hodin. Akce by se konala na koleji, příp. v jejím 
blízkém okolí.

Stanovy SU – Michal Halenka informoval o tom, že se připravují nové stanovy Studentské 
unie. Stanovy se přepracují celé. Pracuje se na nich v legislativní skupince, jsme zváni na 
její zasedání.

SUper hry – Martin Andrýsek připomněl konání SUper her. V týmu Sincoolka je zatím málo 
lidí, zapotřebí je jich alespoň sedm. Mezní termín přihlášení týmů je 5. 4.

Schůze skončila ve 23:14.

V Praze dne 10. 4. 2016 Zapsal: Stanislav Olivík
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Podpisy zúčastněných členů představenstva:

…....................

Jan Mára
(předseda klubu)

…....................

Stanislav Olivík
(místopředseda klubu)

…....................

Jakub Knap
(zástupce Sinkuleho koleje)

…....................

Romana Fabianová
(zástupce Dejvické koleje)

…....................

Martin Andrýsek
(zástupce klubu)

…....................

Gabriela Skřivánková
(zástupce klubu)

…....................

Jan Vrkoslav
(zástupce klubu)
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