
 
Zápis ze schůze Představenstva FIT++ 
dne 6. 3. 2020 v Restaurantu Petřín 
 

19:20 - Jarda došel 
19:24 - Martin zahajuje schůzi ťuknutím piva o Kofoly a Karamelový ležák. 

1. Schválení programu schůze 
Usnesení 17-01 
Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění: 

1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta) 
2. Schválení zápisu z předešlého zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta) 
3. Schválení výroční zprávy za rok 2019 (typ: hlasování, čas 10 minut) 
4. Projednání propagačních předmětů (typ: informativní, čas: 15 minut, vede 

Alena Brožová) 
5. Různé (typ: diskuze, čas: 15 minut) 

5-0-0 Přijato 

2. Schválení zápisu schůze z 10. 2. 2020 
 
Posouváme na příští zasedání. Zápis má momentálně nedodělky. 
 

3. Schválení výroční zprávy za rok 2019 
Čteme si výroční zprávu. Je třeba udělat lehké grafické úpravy, ale jinak to sedí. 
 
Usnesení 17-02 
Představenstvo FIT++ schvaluje výroční zprávu za rok 2019. 
3-0-2 přijato 

4. Projednání propagačních předmětů 
Ala chce dělat lepší verzi samolepek, lepších než homemade, které udělala na Advent v 
Kampusu. Líbil by se jí styl podobný samolepkám SiliconHillu. S Milanem se bavila o 
provedení a dostala kontakt na firmu. Ceník se liší podle druhu a počtu kusů. 
 
Jarda navrhuje aspoň 500 samolepek, aby byla rozumná cena za kus. 
Rado říká, že lidi si na akcích samolepky berou. Na Gaudeamu jsou jako kobylky. 
 
Placky se jménem ve Vídni se lidem líbily. Na nějaké akce, kde by bylo známo, kdo 
přijde, by se mohli udělat zas. 
Mimochodem Hany má plackovač. 
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Čenda rozmýšlí FIT++ lahve, něco jako ty ČVUT nebo fakultní. ČVUT má spoustu 
blbostí (myšleno PR předmětů), třeba frisbee. 
Čenda dostal za úkol zjistit od Verči Dvořákové info o dalších propagačních 
předmětech. 
 
Ala zmiňuje banner. 
Jarda přitakává, má to v hlavě už dlouho. 
Rollup stojí asi 1500. 
Jarda: to je nic. 
Ala by ráda zálohovala fotky z akcí, ideálně na drive. 
 
Otázka vlajky. Zda udělat vlastní nebo si ji nechat udělat. Některé bloky na SH mají 
vlastní. 
Babu a Ála mají nápad si ji udělat sami. 
Rado: pokud ji bude dělat více lidí by mohlo být málo reprezentativní (nebyla by tak 
pěkná). 
Ála a Babu argumentují (ne nutně obě současně): Naopak, když si ji uděláme sami, 
bude to osobnější a více studentské. 
Zaznívá nápad, že bylo by fajn mít dvě, reprezentativní a osobitou. 
Jarda zmínil degustační kelímky na víno, jako další možný PR předmět. 
 
Jarda: Výhoda placek a otvíráků byla, že se to zaplatilo z fakultní dotace. 
Na DODu (Den otevřených dveří) zmizelo cca 150 placek. 
 
Probíhá debata nad tím, zda vlastnictví placky implikuje, že daná osoba vstoupí do 
klubu. Panuje shoda, že spíše ne. Účelem placek je hlavně zvyšovat povědomí o klubu. 

5. Různé 
Představuje se nám Kateřina Kobrlová z ESC. Vysvětluje, co všechno ESC dělá (klub na 
FS, který se po čase opět rozjíždí). Přišla se nás zeptat, jestli bychom se nechtěli v 
rámci Parlamentu SU spojit (zástupcem delegáta FIT++ by byla ona z ESC), protože 
kapacita zájmových klubů s hlasovacím právem je již naplněna a ESC by rádo mělo v 
Parlamentu SU hlasovací právo (v rámci koalice s FIT++). Nemyslíme si, že to je dobrý 
nápad, protože můžou nastat situace, kdy se neshodneme a nebylo by lehké to řešit. 
Podotýkáme, že v Parlamentu SU je možné pronést svůj názor (popř. stanovisko 
klubu) i bez hlasovacího práva. Doporučujeme tedy na Parlamenty chodit i tak. 
 
Ala: Povídání o SU. Vysvětlování chodu SU a skupin, kde brát info. Budeme rádi 
nápomocni ESC, když by s něčím potřebovali pomoct nebo bychom mohli organizovat 
nějakou společnou akci. 
 

Stránka 2 z 3 



 
Zápis ze schůze Představenstva FIT++ 
dne 6. 3. 2020 v Restaurantu Petřín 
 

Řeší se, kdo bude zástupcem delegáta v Parlamentu SU. Radovi to nedělá problém. 
Zástupcem bude tedy Rado. 
 
20:35 - čůr pauza 
20:39 - pokračujeme v zasedání 
 
Rado povídá o hokejové bitvě, architektech a jejich paní tajomničce. Návrh mít stánek 
se SUnií. Jdeme do toho. 
 
Ala: Chtělo by to tričko FIT++ pro Tomáše Nováčka. 
Řeší se místo pro trička, které je momentálně u Štofa v kanclu. Shodli jsme se, že Štof 
si tričko zaslouží. 
 
Bavíme se možné nadcházejí grilovačce před fakultou. 
Rado: Máme Márovo auto. 
Někdo z přítomných (nezachyceno): Je dostatečné velké, aby uvezlo grill? 
Rado: Je dostatečně staré, aby nám to bylo jedno. 
 
20:53 - Schůze ukončena 
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