Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 20. 11. 2019 v Recharging Baru (Strahov)
20:03 - Jarda zahajuje schůzi ťuknutím Kofoly o piva a Cider.
20:04 - Jarda: „Tak milá Alenko, copak tam dneska máme?“
20:05 - Radovi se líbí čas našich odhadů na diskuze (1 minuta)

1. Schválení programu schůze
Usnesení 14-01
Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění:
1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
2. Schválení zápisu schůze z 2.10. 2019 (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
3. Diskuze ohledně voleb, složení komise (typ: diskuze, čas 15 minut)
4. Dořešení lidí, které nezajímá FIT++ (typ: hlasování, čas 15 minut)
5. Plánování akcí - FITrip, FIT Party, FIT Vánoce, Teambuilding (typ: diskuze,
30 minut)
6. Různé (typ: diskuze, čas: 15 minut)
4-0-0 Přijato

2. Schválení zápisu schůze z 2. 10. 2019
Usnesení 14-02
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 2.10. 2019.
4-0-0 přijato
20:07 - přišel František Kovář

3. Diskuze ohledně voleb a složení komise
Pro budoucí volby je třeba zajistit volební komisi. Budeme to řešit napsáním na slack a
hledáním dobrovolníků. Popřípadě to může být někdo z představenstva, který nebude
kandidovat na další volební období.
20:16 - Rado navrhuje, abychom na Slacku používali tag @channel, neboť ne všem
chodí notifikace. Dále je možné používat tag @everyone.
20:17 - Jarda a František řeší důležitý problém onikání.
Finální rozhodnutí o počtu členů představenstva necháme na příští zasedání.
20:18 - Martin: „Odložíme problém na naše budoucí já. Můžeme se dokonce usnést
o tom, že se usneseme!“ Všichni se smějeme.
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4. Vyřešení lidí, kteří už nejsou FIT++
Jarda upřesňuje situaci se jedná. Všem členům se posílal email ohledně členství.
Následně šel další email, kde lidé, kteří neodpověděli, mohli dát souhlas s tím, že dále
nechtějí být členy.
I tak ale máme v klubu členy, kteří se nevyjádřili a dokonce i jednoho člena, který si
změnil osobní údaje na troll údaje (email na nejmenovaného kantora, bydliště doma,
apod.).
Dle Jardy je možné tohoto člena vyloučit, protože porušil stanovy SU.
20:24 - Přichází Ondřej Hajnyš.
Vytváříme tabulku členů, kteří byli vyloučeni, neboť neodpovídají na emaily, které jsou
jim posílány. V klubu nejsou už delší dobu aktivní. Pokud by se někde v této tabulce
našel a nesouhlasil s vyloučením, je možné se s představenstvem domluvit na
obnovení členství, respektive podepsání nové přihlášky.

Usnesení 14-03
Představenstvo FIT++ vylučuje následující členy pro jejich neaktivitu:
● Ondřej Kršňák
● Tomáš Apeltauer
● Robert Hülle
● Vojtěch Valter
● Jiří Kapoun
● Tomáš Halbych
● Adam Bohbot
● Ivona Josipovič
● Dominik Fryč
● Denis Drda
● Linda Hrdinová
● Karel Křesťan
● Jiří Landsmann
● Daniil Kosakin
● Dan Balarin
● Jana Bigarová
● Petr Hromják
● Jakub Trhlík
● Tomáš Bánhegyi
4-0-0 přijato
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5. Plánování akcí
Musíme oslovit nováčky (i starší tváře), jestli by nechtěli pomoct s organizací nějaké
akci. Padala jména jako Pája, Patrik, Babu, Vendula, Jozef Vörös...

5.1. FITrip
Vyjeli bychom na vánoční trhy - Linz, Vídeň, je třeba ale vytvořit anketu a doodle.
FITrip a Vánoce se musí řešit přednostně.
21:03 - přichází Michal Kočí a Martin Šťastný

5.2. FIT Party
Určitě je v plánu mezi semestry FITparty. Nicméně se musí vybrat místo, kde se bude
akce konat. Radlická sportovna už otevřela, ale, jak podotýká Jarda, na Afterparty
Hello FIT! si řekli o hodně vysoký nájem.
S realizací akce by mohli pomoct Rado a možná i Ála, ale spíš je tendence předat akce
nováčkům, aby akce neorganizovalo jen několik starých tváří z klubu.
Po Vánocích je třeba sehnat prostory (Radlická/Klubovna/jiné), DJ, kapely.
Bylo by možné proplatit náklady za Radlickou s pomocí fakulty a rozpočtu od ní.

5.3. FIT Vánoce
Vánoce se pomalu blíží, je tedy třeba začít vše řešit co nejdříve. Ála napíše na Slack a
FB ohledně FITripu a Vánoc. Akce se udělá klasicky v zasedačce, sehnat termín a
zablokovat si zasedačku.
Vytvořit nějaké hry, ozdoby, perníčky, udělat kakao a čaj, pozvat kantory. Je třeba si
dát pozor na termíny (ne 3.12. - vánoční večírek SU, 19.12. - vánoční večírek kantorů).
Na starost to má Ála, ale hodila by se pomoc, tehdy vše zachraňuje Rado nabídnutím
pomoci.

5.4. Teambuilding
Martin má nápad, dělat teambuildingové aktivity na všech možných akcích co máme.
Teambuilding se přesouvá na letní semestr, zatím blíže neurčeného data.

5.5. Deskohraní
Jedná se o společnou akci dříve pořádanou Mariánem Hlaváčem, Tomášem Kalvodou a
Mirem Hrončokem, nyní přesunutou pod křídla FIT++.
Termín akce by byl nejlepší v průběhu zkouškového.
Je třeba zařídit místnost, pravděpodobně TH:A- 1455, s tím by nám vypomohl Tomáš
Kalvoda.
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Mohli bychom koupit nějaké nealko (kofola/malinovka) a případně zařídit drobné
občerstvení.

6. Různé
6.1. Infovečer
Do budoucna je v plánu dělat pro nové členy akce typu Infovečer/Schůze, kde se dozví
co je FIT++, Studentská Unie ČVUT apod.
Zároveň by se tato akce mohla přesdílet jako veřejná akce pro prváky (do jejich FB
skupin), je to potenciální nábor nových členů.
Nejdůležitější je předat poselství, co dělá FIT++, co všechno je SU, že si můžou v klubu
sami dělat akce a zkusit si je zorganizovat apod.

6.2. FAFIT
SPA dluží FIT++ nějaké peníze za spoluorganizaci FAFIT grilu. Podle Kuby Klouzka ze
SPA to ještě nemají spočítané. Za týden bychom se jim ozvali na oficiální email SPA a
případně začali řešit s celým SPA.

6.3. ITEE
21:30 - Martin Šťastný popisuje akci ITEE (kooperace mezi studenty FEL a FIT - těžší
kategorie).
21:31 - Rado podporuje rivalitu mezi FIT a FEL
FIT++ se do této akce určitě chce zapojit, zároveň bychom měli zlepšit její propagaci.
Do 14 dní je třeba zjistit stanovisko fakulty ohledně podpory a financování, vedení
FELu je myšlence této soutěže nakloněno. Dne 26.11. Se koná zasedání Akademického
senátu, jak podotýká Martin Pilný, bylo by tedy možné odprezentovat tam tuto akci.
Akce je předběžně plánována na 22. února 2020, v případě, že se nezajistí podpora
fakulty, je akce přesunuta do příštího zimního semestru.
Organizační věci by vyřešil Martin Šťastný, ale potřeboval by nějakého pomocníka k
sobě. Na organizaci je třeba zřídit emailovou konverzaci, zeptáme se Standy, jestli by
to šlo.
21:46 - Jarda: „Milý Láďo, vymysli nám úlohu.“
21:47 - Martin Pilný: „Jak ti šlape progtest?“
21:48 - Jarda: „Jak ti dupou králíci, ty stará vojno?“
21:48 - Jarda: „Achjo, až si to přečte děkan. Zdravíme pana děkana.“
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6.4. Advent v Kampusu
Do 22.11. je potřeba odepsat a domluvit účast klubu na akci. Můžeme se zeptat na
slacku, jestli si to někdo nechce vzít na starost, ale obáváme se, že to neklapne.

6.5. Fotky na web (slideshow na cover foto)
Nový web by mohl být jako bakalářka, tedy je potřeba oslovit vedení FITu.
Existuje grafický návrh nového webu, ale je to zaseknuté, Michal Hošna by mohl vědět
víc.

6.6. Nové představenstvo
Minulý rok Hany a Milan oslovovali konkrétní členy mohlo by být dobré do někoho
kopnout, aby se zapojil a třeba kandidoval.

6.7. Rehab
Johanka by nám ráda zorganizovala další rehab, kde by bylo méně teorie, ale více
cviků. Hodilo by se ji pár lidí jakožto respondenti na výzkum na bakalářku.
2
 2:05 - Schůze ukončena
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