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Kdo jsem?

Jsem druhým rokem na FITu a ve FIT++ budu teď rok.
Když zrovna nedělám progtest, hraju volejbal, deskovky,
na klavír a nebo si brnkám na ukulele.

Co dělám?

Spravuju FIT++ Instagram a Facebook.
Pomáhal jsem na FIT párty, Hello FIT!, Akci Prvák, DODu a
Gaudeamu.
Organizoval jsem online šifrovačku sEGGfault a Dejvickou
Šifrovačku.

Proč kandiduji?

Mám chuť se víc zapojit do fungování klubu a pomoct s jeho
rozvojem. Chtěl bych:
Pokračovat v úspěšných akcích
Pokud situace dovolí, oživovat staré akce
Podporovat vznik nových akcí
Vyřešit propagační předměty
S kandidaturou do
představenstva FIT++
souhlasím

Damián
Baraník
TLDR
Druhák na BI-ZI
Discord lurker
Aktívny na FIT++ akciách
HelloFIT
Dejvická
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Dokúpenie nového FIT++ merch
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S kandidatúrou súhlasím
V Prahe, E.1.7E6 17:A

Source: yuki

Zadavatel/Zpracovatel: Petr Šťastný, stastpe8
S kandidaturou do Představenstva FIT++ souhlasím

Panebože, proč ty
Moje memy jsou na stránkách KAMu.
Ondra Suchý mi před děkanem řekl
Soptíku
Dám do názvu FIT++ slovo Blockchain,
čímž přilákáme investory.
Střet zájmů je kampaň

Program na příští jednoletku!
Víc prváků, víc akcí, víc aktivních členů!
Spoustu akcí jsem orgoval. Několik šifrovaček. Pro hodně lidí.
Na dalších akcích jsem pomáhal. A naverboval jsem prváky.
Jestli chceme prosperovat, musíme v tom pokračovat.

Spolupráce s +/- FEL
Dává to smysl. Jsme hodně podobné fakulty. +/- FEL je náš
sesterský klub. Tak proč nedělat akce spolu? V plánu je
přednášková noc a šachový turnaj. A to je teprve začátek!

a to nudné, ale důležité
Zlepším postavení FIT++ v SU ČVUT
Půjde to! Dokonce se mi povedlo za FIT++ vyhrát volbu,
kde FIT++ ani neměl narozdíl od ostatních hlasovací právo.

Opravím stanovy
Máme spoustu neaktivních členů. A to je problém. Potom
nemusí být dost lidí na to, aby volby byly validní.
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Kandidátní listina

Lukáše (Magika) Hypši

Pro volby do představenstva FIT++
pro období 2022/23
ananas na pizzu patří

Ahoj všichni,
já jsem Lukáš, je mi 20 a druhým rokem jsem na FITu a taky tady v klubu.
Jestli jsme se nepotkali na Seznamováku, tak jsme se dost možná bohužel nepotkali
nikdy.
To proto, že se celý minulý rok nechodilo na fakultu, letošní podzim jsem byl na
Erasmu ve Francii a na online akce jsem se v závalu všech dalších online věcí
nepřipojoval.

No a z toho co jsem napsal výše vychází proč kandiduju do čela
FIT++ a čemu bych se rád v klubu věnoval.
Hlavně bych rád dělal víc offline akcí. Třeba takovej šachovej turnaj, LANka, nebo
nějakej společněj výlet. To jsou všechno skvělý nápady, ale je škoda to dělat online,
obzvlášť v dnešní době. Je pravda, že hlavně na začátku padnemie byly měsíce, kdy
opatření nedovolila takový offline akce dělat. Mám ale pocit, že tenhle rok už je
konečně čas vracet se do normálu.
Taky bych rád víc propojil klub s erasmákama a zahnraničními studenty. Je fakt skvělý
potkávat se se studenty z jiných zemí, mluvit s nimi. Myslím, že je tu hodně nevyužitý
potenciál a že to může být další zajímavý přesah klubu.
No a nakonec bych taky rád víc poznal komunitu tady ve FIT++ a na FITu a pomáhal
jí rozvíjet dál právě skrz představenstvo. Znám jednak dost skvělých lidí, který byli v
představenstu dřív, na který chci navázat, ale taky aktuální kandidáty, se kterými bude
skvělý spolupracovat v představenstvu novém.

Určitě se připojte na pondělní call, budu rá za všechny otázky.

„S kandidaturou do Představenstva FIT++ souhlasím.“
Lukáš Hypša (hypsaluk), 2022,

