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Volby do Představenstva FIT++ 

Funkční období: 1. února 2021–31. ledna 2022 

Volby do Představenstva klubu FIT++ proběhnou dle platného Volebního řádu 
distanční formou (online) přes platformu ElectionBuddy. 

Do voleb dorazilo 7 kandidátek. Kandidáti v pořadí zaslání kandidátek jsou Lucie 
Procházková, Jan Pokorný, Antonín Kříž, Jiří Hanuš, Vít Kalianko, Lukáš Hypša a 
Denys Lysenko. 

Kandidátka Denyse Lysenka nesplňuje požadavky Volebního řádu, kandidát není 
veden jako řádný člen klubu. 

Zbytek kandidátek byl členy volební komise shledán jako splňující požadavky 
Volebního řádu. 

Termíny a volební místnosti 

Po debatě s kandidáty konané dne 17.1.2021 bude všem členům zaslána unikátní 
adresa pro hlasování na platformě ElectionBuddy. Jako e-mailová adresa bude 
použita ta, kterou mají členové uvedenou na stránkách klubu. 

Hlasování do Představenstva klubu probíhá po celou dobu konání řádných voleb, tj. 
v období: 17. ledna 2021–28. ledna 2021. 

Na průběh dohlíží volební komise ve složení: Jaroslav Kříž, Vendula Hájková a 
Martin Němec. V případě jakýchkoliv dotazů či nesrovnalostí se obracejte na: 
volebnikomiseFITpp@gmail.com. 

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 17. ledna 2021. 
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…………………………...  …………………………...  …………………………... 

Jaroslav Kříž  Vendula Hájková  Martin Němec 

https://electionbuddy.com/
https://klubfitpp.cz/prihlaseni
mailto:volebnikomiseFITpp@gmail.com


Souhlasím 
s kandidaturou do 
představenstva FIT++

Kdo jsem

Co chci

Co dělám

Lucka Procházková

Ahoj, na FITu jsem čtvrtým rokem, pilně píšu 
bakalářku... Bydlím na Strahově, potkáte mě na 
FIT Discordu. 
Mimo školu mě baví práce s mládeží, hrát na klavír, 
poslouchám snad všechno od Sabatonu přes Ewu 
Farnou až po Chopina, hraju hrozně špatně hry jak na 
počítači tak deskovky. Mám radši víno než pivo.

V SUnii jsem aktivní od prváku, začínala jsem právě ve 
FIT++. Organizovala jsem poslední offline FIT Párty, 
akce jako FIT Velikonoce a jeden Lesamáj. Od prváku 
taky píšu do fakultního časopisu. 
Mimo FIT++ se angažuji v SHerně, kde pořádám akce a 
spravuju sociální sítě. 
Patřím mezi aktivní na nejlepším strahovském 
bloku (B3). bloku (B3). 
Dobrovolničím i v dalších neziskovkách jako je YMCA 
nebo Czechitas. 

Ve FIT++ jsem už poměrně dlouho a vím, jak 
klub funguje. Ráda bych tedy:
 - zdokonalila podporu členských projektů
 - rozvinula corona (i necorona) akce #fit-pivo++
 - vyjednala zapojení FITu do FA Nonstop
 - vytvořila How to FIT++
 - zorganizovala FITvodu (jestli se léto nezruší) 
 - samoz - samozřejmě i zachovala stávající akce. 

Kam mi napsat

prochl10@fit.cvut.cz

LucyAnne#1998

@LuckaProch

@luckaproch





antonín kříž

pro 

S kandidaturou souhlasím

krizant2@fit.cvut.cz

antoninkriz#0001

antoninkriz.eu

antoninkrizeu

Jsem pro

Profesionalitu
Chci řídit klub jako klub.

Hrdost
Odmítám přejmenování klubu na FIT#.

Spravedlnost
Nevím co sem napsat, ale Minář

to má na webu.

Naději
Teambuilding (snad někdy) zařídíme.

Prosperitu
Pravidelné akce jako je FIT Pivo.







  

 

  

 
 

 


