Volby do Představenstva klubu FIT++
Funkční období: 1. února 2020–31. ledna 2021
Volby do Představenstva klubu FIT++ proběhnou dle platného Volebního řádu
minimálně tři dny po dobu tří hodin na území Prahy 6.
Do voleb dorazilo 9 kandidátek. Kandidáti v pořadí zaslání kandidátek jsou Alena
Brožová, Radoslav Kondáč, Antonín Kříž, Ondřej Chládek, Martin Pilný, Martin
Němec, Jan Pokorný, Václav Lepič a Jaroslav Kříž.

Termíny a volební místnosti
Volby do Představenstva klubu FIT++ proběhnou dle platného Volebního řádu
minimálně tři dny po dobu tří hodin na území Prahy 6.
Termíny a volební místnosti:
23. ledna 2020, 15:00–18:00
24. ledna 2020, 09:00–12:00
27. ledna 2020, 12:00–15:00

koleje Strahov, blok 1 (přízemí)
budova A (Thákurova 7), místnost A–1455
Nová budova ČVUT (Thákurova 9), místnost 313

Na průběh voleb bude dohlížet volební komise ve složení:
Hájková Vendula
Kurka Milan
Matějka Jan
Kontakt na volební komisi: volebnikomiseFITpp@gmail.com

V Praze dne 16. 1. 2020

Milan Kurka

Vendula Hájková

Jan Matějka

Radoslav Kondáč
AKA: kondarad, zrado
fan mail mi môžete posielať na kondarad@fit.cvut.cz :)

Kto to vlastne ten Rado je?

Som obyčajný študent zo Strahova, kde som od 1.1. Zástupcom bloku 3,
takže mám nejaké basic skúsenosti s členstvom v nejakom predstavenstve.
Som aktívny vo veľa veciach, niekedy z pochybných dôvodov(som správca
zariadení v SHerni, alebo, jak to volám ja, machinefuhrer, kam som išiel len
preto, že som chcel tričko). Nevertheless, FIT++ bol môj prvý SUnijný
klub, v ktorom som sa chcel nejako aktívne podieľať.

Kde ale môžete Rada stretnúť?

Vyjma niekoľkých hospod na Strahove, najčastejšie ma uvidíte na akciách
SU kde sa nachádza SHerna, ako sa snažím všetko udržať v nejakom chode.
Okrem toho pravidelne pomáham na DOD, Gaudeame, Akci prvák, pomáhal
som stavať stage na Vítejte na ČVUT a svojou troškou som pomáhal s organizovaním SGL LANiek a minuloročnou FITpárty.

Čo ten Rado vlastne chce?

Mojím zámerom nie je nič RADikálne (pun intended). Skôr by som chcel
doladiť viaceré veci, ktoré už v klube nejako fungujú, ale mohli by fungovať
lepšie. Myslím tým napríklad:
- niekedy nedostatočnú komunikáciu
- riešenie akcií na poslednú chvíľu
- častú neinformovanosť členov o dianí
To jest čo sa týka interných vecí, externe:
- upevniť spoluprácu s ostatnými klubmi Studentskej unie
- paradoxne by som nebol proti istej zdravej rivalite medzi klubmi, nech je
trochu sranda.

S kandidatúrou do predstavenstva
FIT++ súhlasím (obviously)

Proč já?
• Umím číst
Přečetl jsem všechny zápisy schůzí klubu
FIT++ za rok 2019.
Střízlivý.

• Neumím psát
Používám emoji. Tato kandidátka je první
používající více jak 1 emoji.

• Jsem známý
Pan Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. mi odpověděl
na Tweet. Můj Tweet má 8 liků.

• Mladá krev
Vypadám na 12, i když mi je přes 20. A
taky jsem prvák.

• Jsem fakt geniální
Mé studijní výsledky (zatím) neznačí
blížící se konec studia. Budu součást
klubu do konce volebního období.

Antonín Kříž
krizant2@fit.cvut.cz
S kandidaturou souhlasím.

• Organizace akcí…
… mi je blízká. Jsem autor akce
Transparent pro Štofa, skvělého
přednášejícího a nyní i člena Akademického
Senátu ČVUT.

• Ovládám masy
Jsem zakladatel chatu Druhý semestr gang
(a autor loga FIT++++) s více jak 80 členy
inspirující studenty ke spolupráci,
komunikaci a studiu.

Volební program
Zlepšit komunikaci studentů
Vytvořit víc cool merch
Nový web FIT++
Pomáhat na akcích klubu
Navrhnout přejmenování na FIT#
...

antoninkrizeu
antoninkriz.eu
antoninkrizeu
https://antoninkriz.eu

Ondřej Chládek
chladond@fit.cvut.cz

Program:
Rozšířit povědomí o klubu mezi dalšími fiťáky
Udržet současné akce
Pomáhat s realizací nových akcí
5461746f206b616e646964c3a1746b612062796c6120767974766fc599656e612076656c6d69206e61
727963686c6f2e204f6d6c7576746520736ec3adc5be656e6f75206b76616c697475
S kandidaturou souhlasím

MARTIN NĚMEC
KANDIDÁT DO PŘEDSTAVENSTVA FIT++

Student 3. ročníku bakalářského studia / člen FIT++ od nástpu na školu /
rok jako místopředseda představenstva FIT++ / username: nemecm54

KDO JSEM

PROGRAM

Po dvou letech 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. Nově minulý rok jsem
působil jako místo předseda FIT++ a
reprezentoval jsem klub jako delegát v
parlamentu Studentské Unie.

Sdružovat lidi v klubu, zvětšit aktivní jádro
klubu (teambuildingy, FITrip).
Udržet FIT++ aktivním klubem včetně
podpory fakulty.
Reprezentovat dobré jméno FIT++
Domluvit pokračování finanční podpory
od fakulty.

V Praze dne 15. ledna 2020

S kandidaturou do Představenstva FIT++ souhlasím.

Humorník
v 3. ročníku BS
obor Teoretická
informatika

Organizovat akce jako deskovky nebo
laser game, ať škola není jen o učení.
Motivovat studenty - memátka,
custom samolepky ...
Zasadit se o umožnění využívání
učeben studenty nejen ve všední dny.

Václav Lepič
• Student 3. ročníku obor TI
• Mé cíle
• Zlepšit spolupráci mezi FIT a FEL
• Udržovat v klubu fajn atmosféru
• Rozšířit propagační předměty např. o půllitr,
otvírák, čepici, pohárek na víno
• Nerozbít to, co v klubu již funguje
• Přestat diskriminovat Comic Sans

• Email: lepicva1@fit.cvut.cz
• S kandidaturou souhlasím

