VOLBY DO PŘEDSTAVENSTVA FIT++
Funkční období: 1. února 2019–31. ledna 2020
Volby do Představenstva klubu FIT++ proběhnou dle platného Volebního řádu
minimálně tři dny po dobu tří hodin na území Prahy 6.
Do voleb dorazilo 8 kandidátek. Kandidáti v pořadí zaslání kandidátek jsou
Jan Matějka, Marcel Petráň, Alena Brožová, Martin Němec, Jaroslav Kříž,
Lucie Procházková, Martin Pilný a Barbara Bobeničová.
Termíny voleb a volební místnosti:
18. ledna 2019, 9:00–12:00, společenská místnost bloku 9 (blok 9), Koleje Strahov
20. ledna 2019, 17:00–20:00, společenská místnost bloku 9 (blok 9), Koleje Strahov
23. ledna 2019, 14:00–17:00, kancelář T9:313 (Nová budova ČVUT), FIT ČVUT
Na průběh voleb bude dohlížet volební komise ve složení:
Vendula Hájková, Ladislav Loub, Tomáš Jungman.
Kontakt na volební komisi: volebnikomiseFITpp@gmail.com.

V Praze dne 14. 1. 2019

Vendula Hájková

Ladislav Loub

Tomáš Jungman

JAN MATĚJKA
MAGISTERSKÝ STUDENT | ČVUT FIT
JAVA DEVELOPER | ČVUT FEL
UNIVERSITY CAMPUS GUIDE | BUDDY PROGRAM

INTRO
Ahoj, jmenuji se Jan Matějka a
jsem studentem prvního ročníku
magisterského studia na FITu.
Pro kandidaturu do
představenstva fakultního klubu
FIT++ jsem se rozhodl proto, že
se mi líbí, jak klub funguje a jaké
akce pořádá a rád bych se na
jeho fungování podílel.
Členem klubu jsem téměř rok a
půl a podílím se na projektu
Rehab a semináři OAuth2 a
Identity Provider. Dále bych rád
spolupracoval na projektu FIT
sobě, kde je iniciativou pomáhat
mladším studentům s jejich
problémy.

REPREZENTACE ŠKOLY
•
•
•

Souboj fakult
UFL (Univerzitní florbalová
liga)
Den otevřených dveří

CÍLE
•

POŘÁDAT ZAJÍMAVÉ SEMINÁŘE ZE SVĚTA IT I MIMO NĚJ

•

SPOJOVAT STUDENTY V RÁMCI FAKULTY I MIMO NÍ

•

POŘÁDAT VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO STUDENTY

•

POMÁHAT NOVÝM STUDENTŮM S NÁSTUPEM DO ŠKOLY

•

ORGANIZOVAT EXKURZE DO FIREM

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
•

VÝPOMOC PŘI FAKULTNÍCH AKCÍCH

•

POŘÁDÁNÍ VLASNÍCH AKCÍ

•

BUDDY PROGRAM ISC PRAGUE

SOUHLAS S KANDIDATUROU
S kandidaturou do Představenstva FIT++ souhlasím.
V Podlesí 29.12.2018.

MATEJJ32@FIT.CVUT.CZ

@MATEJJ32

HTTP://LINKEDIN.COM/
IN/JAN-MATĚJKA936464B1

Info
Marcel Petráň
petram21@fit.cvut.cz
/marcel.petran.3
@marcelpetran

Volební program
BFG LAN PARTY
BFG aneb Big Fantastic Gaming je
nová LAN párty, která umožní
propagovat klub FIT++ ještě více, a
dokáže tak oslovit studenty nejen z
FITu, ale i z ostatních fakult.

S kandidaturou do Představenstva FIT++ souhlasím.

Kandidátka do voleb Představenstva FIT++
Jméno :
Alena Brožová
Username : brozoal2
Email :
brozoal2@fit.cvut.cz
Kdo jsem?
Jsem Programátor začátečník, prvačka z FITu,
zároveň jsem ta holka co píše tweety o svém studiu. Ráda
se zapojuju do akcí fakulty a klubu.
Jinak hraju hry, maluju, účastním se Blokovek na
Strahově a taky celkem ráda peču, takže na akcích můžete
potkat moji bábovku nebo perník. Taky mě baví sportovat,
chodit po koncertech a chodit na pivo.

Co bych chtěla ve FIT++ ?

Souhlasím s kandidaturou
do Představenstva FIT++
●
●
●
●
●
●

zařídit víc akcí (lasergame, zajít na stěnu, deskovky..)
pomáhat na akcích nejen pro prváky
zviditelnit FIT++ na fakultě
motivovat studenty ke studiu
vytvořit další fiťácké propisky a placky
organizovat výlety s FIT++, třeba se podívat do zoo na
želvy, jít do Prčic, na nějaký koncert a tak. :)

MARTIN NĚMEC
K A N D I D ÁT D O P Ř E D S TAV E N S T VA K LU B U F I T + +
STUDENT 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA / ČLEN FIT++ OD NÁSTUPU NA FIT ČVUT
DRAGONLORD
^^ / USERNAME: NEMECM54

🐲

KDO JSEM?

PROGRAM

Po roce a půl studií na této fakultě
a výpomoci na různých akcích (DOD,
Informatické večery FIT, Hello FIT!,
akce Seznamovák, FIT párty, veletrh
Akadémia Bratislava, …) jako součást
klubu FIT++ jsem se rozhodl kandidovat
do Představenstva, protože bych chtěl
přiložit více ruku k dílu chodu klubu
a snažit se ho dále rozvíjet. Mezi
předchozí zkušenosti bych zařadil
to, že jsem byl přes 2 roky předseda
Studentského parlamentu Hodonín,
který je přímo poradním orgánem
města, kde jsem úzce spolupracoval
s městem na různých akcích pro
mladistvé a podílel se na rozvoji
města.

Sdružovat lidi v klubu, zvětšit aktivní
jádro klubu (teambuildingy, FITrip).
Udržet FIT++ aktivním klubem
včetně podpory fakulty.
Přiblížit fungovaní klubu členské
základně a aktivně je zapojovat.
Domluvit pokračování finanční
podpory od fakulty.

V Praze dne 9. ledna 2019

S kandidaturou do Představenstva FIT++ souhlasím.

JAROSLAV KŘÍŽ

“

Jsem studentem třetího ročníku
bakaláře se zaměřením Bezpečnost
a informační technologie.
Pravděpodobně jsi mě už někde viděl(a),
protože organizuji každou druhou akci,
od Seznamováku až po Hello FIT!
Jo a piju Kofolu! *emoji cinkání Kofolou*

“

VOLEBNÍ PROGRAM
– úprava nejkritičtějších částí volebního řádu a stanov
		
– schůze s online účastí členů představenstva
– snaha o rozšíření aktivního počtu členů
– odměna aktivních členů (zaplacení vstupného čí jízdného
v rámci FITripů apod.)
– vyřešení situace s neaktivními („mrtvými“) členy

S kandidaturou do Představenstva FIT++ souhlasím.
Username: krizjar5
V Praze dne 10. ledna 2019

