
Zápis ze schůze představenstva 
konané dne 21. 12. 2016 ve 21:50 

 

Představenstvo se sešlo v počtu 4 členů za účelem projednání interních 
předpisů a aktuálních klubových záležitostí. 

 

Přítomni: 

Jan Vacek, Tomáš Novotný, Karolína Moudrá, Josef Martin Čuřík 

 

Hosté: 

Petr Hnyk, Adam Hlubuček, Petr Šatra, Marie Dvořáková, Kristýna Čmielová, 
Martin  

 

1) Schválení programu schůze 

1. Schválení zápisu ze schůze představenstva konané dne 24. 11. 2016 
(typ: hlasování, délka: 5 minut, vede: Jan Vacek) 

2. Různé (typ: informace, délka: 20 minut, vede: Tomáš Novotný) 

3. Interní předpisy (typ: informace, délka: 5 minut, vede: Jan Vacek) 

 
Představenstvo klubu schvaluje program této schůze. 
 
OHP: 4 

(4-0-0) 

 

2) Schválení zápisu ze schůze představenstva konané dne 24. 11. 2016 

 

Jan Vacek čte zápis z minulé schůze. 

Tomáš Novotný odešel z místnosti. 

Tomáš Novotný se vrátil do místnosti. 

Do místnosti přišli dva hosté: Petr Šatra a Marie Dvořáková. 

Zápis je odesílán do konference klubu. 

Josef Martin Čuřík odešel z místnosti. 

Josef Martin Čuřík se vrátil do místnosti. 

 

Navržené usnesení: 

Představenstvo klubu schvaluje zápis ze schůze představenstva v podobě, 
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v jaké byl zaslán do konference klubu eFDrive dne 21. 12. 2016 ve 22:04. 

OHP: 4 

(4-0-0) 

 

3) Různé 

Jde o to pozvednout eFDrive – chceme pozvednout klubovnu. 

Petr uklidil klubovnu, ale vedle je bordel furt. 

Z klubovny musíme udělat příjemnější místnost. 

Není nutné vyhazovat peníze z okna, ale chceme koupit něco, co vydrží pro víc 
členů. 

Marie Dvořáková: vzhledem k hrozícímu přesunu Florence na Horskou hrozí, že 
přijdeme o místnost. 

Tomáš Novotný: pokud odneseme šuflata, může se sem dát fatboy, koupit 
novou lednici. 

Kája: Je to dobrý nápad 

Pepa: V druhé místnosti úložné prostory. 

Tomáš: Musíme se zeptat správy budovy, co všechno nám můžou zařídit. 

Petr Š: Skladovací regály. 

Petr H.: Ideálně by bylo mít třetí místnost. 

Honza V.: Zabrat tři místnosti umožní ustupovat při záboru budovy Horská  

Petr Šatra vyvolává diskusi o tom, jakým způsobem se bude řešit. Pro tyto účely 
by mělo sloužit Shromáždění. Je to kreativní záležitost, proto by to mělo být ve 
více lidech. Pokud se něco vymyslí osobně, lidé pak nápady spíše realizují. 

Mája: Nápadů byla spousta 

Petr: Máme hodně materiálů hodných vystavení, ale nemám výstavní prostor.  

Tomáš: členové mají právo mluvit do toho, co se tady bude dít. 

Petr: Lidi neradi realizují cizí nápady. 

Může to být výjezdko, výjezdko je třeba propagovat, aby se lidé nebáli tam jet. 

Mája: Někdo musí výjezdko zorganizovat. 

Pepa: Pepa na žádném výjezdku nebyl, proto se mu bude blbě propagovat. 

Můžeme zorganizovat minivýjezdko pouze představenstva. Mája je ochotná 
zorganizovat. 

Tomáš a Pepa: uděláme shromáždění, na kterém budeme probírat, jak zvelebit 
klubovnu a využít peníze, zde odprezentujeme návrh na výjezdko celého klubu, 
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na velkém výjezdku budeme vymýšlet super nápady pro klubu 

Mája: Jsou nějaké akce na jaro? 

Tomáš: Vymýšlím něco v koutku duše. 

Josef: Něco po fyzice. 

Honza: Fyzika afterparty. 

Josef: Můžeme jim dát vstupní test. 

Petr H.: do webtestu můžeme vložit vlastní testy 

 

Mája: chci jeden kalendář 

Prohlíží se kalendář na rok 2017, který vyrobil Adam a vzpomíná se, v které 
roky vznikly které fotky. 

 

4) Interní předpisy 

První IP je identifikátor. Je nutné je přeschválit, protože v lednu přestanou 
platit. 

Chceme dále přijímat členy a dávat jim čísla. 

Kája: Neuděláme systém náhradníků, pokud někdo odejde? 

Tomáš: Souhlasím, proč ne. 

Honza: Náhradníky je lepší ukotvit do stanov, takže budeme potřebovat nové 
stanovy. 

 

Jan Vacek končí schůzi představenstva ve 22:42. 
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