
 
Zápis ze schůze Představenstva FIT++ 
dne 27. 8. 2020 v Restaurantu Petřín 
 

19:05 - Martin zahajuje schůzi ťuknutím Kofoly o pivo, Kofoly a cider. 
 
tl;dr: Nic není jistý, uhhh … uvidíme co bude potom. 

1. Schválení programu schůze 
Usnesení 18-01 
Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění: 

1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta) 
2. Schválení zápisu ze zasedání 10.2. 2020 (typ: hlasování, čas: 1 minuta) 
3. Schválení zápisu ze zasedání 6.3. 2020 (typ: hlasování, čas: 1 minuta) 
4. Informace o nadcházejících akcích (HelloFIT, Akce Prvák, ...) (typ: 

informativní, čas: 30 minut) 
5. Informace k HR skupince (typ: informativní, čas: 15 minut) 
6. Různé  (typ: diskuze, čas: 15 minut) 

5-0-0 Přijato 

2. Schválení zápisu ze zasedání 10.2. 2020 
 
Usnesení 18-02 
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 10.2. 2020. 
5-0-0 přijato 

3. Schválení zápisu ze zasedání 6.3. 2020 
 
Usnesení 18-03 
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 6.3. 2020. 
5-0-0 přijato 

4. Informace o nadcházejících akcích (HelloFIT, Akce Prvák, ...) 
19:09 Dorazily pizzy. 
 
Marcel Petráň nás přišel informovat o akci Hello FIT. Datum je 17. 9. Velký formát se 
zrušil a místo toho by to bylo stylem “posezení ve školcentru” (pozn. školcentrum = 
školící centrum SiliconHill). Kapacita je omezena na 100 lidí. Budou redukované 
přednášky - zůstane obecná, o klubech a nejspíše programování je guláš s Davidem. 
Jsou plánovány i prohlídky kampusu, provádějící se teprve budou hledat, after párty se 
ještě neřešila. Registrace jsou otevřeny, kapacita 100 lidí je už možná naplněna. 
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Marcel shání nějakého schopného prváka, který by se vyjádřil, co se mu za první rok 
strávený rok na FITu a jak to zvládl. 
 
19:11 dorazil Antonín Kříž. 
19:17 dorazil Ladislav Loub. 
 
Antonín Kříž nás přišel informovat o Akci Prvák. Architekti neodpovídají na mailovou 
komunikaci. Bylo doporučeno napsat na FIT PR. Oproti dřívějšku by se vytvořil offline 
rozcestník webů, které by se mohli prvákům hodit - Discord, FIT wiki, FB skupina, 
rozcestník systémů FIT.  
 
Rado zpravuje o dalších akcích od Studentské Unie. Další akce (např. MayDay (či jak se 
to píše)), se plánují až na jaro, kvůli momentální situaci.  
 
Alenka říká, že teambuilding se taktéž posouvá (na neurčito).  
 
Marcel informuje o LAN párty, ta příští semestr s největší pravděpodobností nebude, 
jelikož se vhodná učebna bude používat k výuce (natáčení/streamování přednášek 
apod.).  
Rado zmiňeje, že má kontakty na organizaci ESA.  
 
19:31 Jarda nás opouští. 
 
Alenka zmiňuje, že by mohla být další online FIT párty, či nějaká jiná online akce. 
Chtělo by to ovšem něco kapku jiného než ta první, aby to nebylo stejné. 
 
S FITripy to vypadá bledě stejně jako s ostatními akcemi. 

5. Informace k HR skupince 
Hledá se [1, 2] lidí do HR skupinky. Martin by si představoval, že by tam byl alespoň 
jeden nováček. Alča by do toho šla, akorát si myslí, že se informace mohou duplikovat 
s PR skupinkou. Následuje diskuze o PR a HR v SU. Počkáme jestli nebude nějaká 
odezva z klubu, Alča se pokusí někoho najít. Když se nikdo nenajde, půjde někdo z 
představenstva (pravděpodobně Martin nebo Alča). 
20:08 přišel mistr Hanuš a znovu otevřel diskuzi ohledně HR skupiny.  
 

6. Různé 
Jarda vyhrál v soutěži parkuji jako ...  
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Rado zmiňuje, že potrubí by se mohlo jmenovat kalvodič. 
 
Čenda hovoří o PR předmětech, na které se měl zeptat na PR. Nic nebylo rozhodnuto. 
 
Radovi se líbila myšlenka z odpovědi na anketu - přednášky o různých tématech např. 
k čemu probíraná látka je, zkušenosti z praxe, nebo proč si někdo vybral doktorandské 
studium.  
Z Hello FIT se pár přednášek odstranilo, možná by šlo je mít někdy zvlášť. Tonda 
zmiňoval Láďu Marka (check jestli skloňuju správně), že by chtěl udělat workshop o 
instalaci Linux distribuce. 
  
Alenka navrhuje upravit webové stránky, aby byly více relevantní. Přidat fotoalbum, 
upravit text. Přidat kalendář akcí.  
Do vzdálené budoucnosti Martin plánuje udělat nové více cool webovky, už by měl být 
navržený frontend. 
 
Chtěli bychom dostat do stanov online volby a online zasedání představenstva. Pokud 
by byla distanční výuka, může být problém s účastí, jelikož volební řád umožňuje 
pouze prezenční volby na Praze 6 (článek 2, bod 4). Martin navrhuje, aby volby byly 
udělány dříve (ideálně před zkouškovým) a stihlo se zaškolit další představenstvo. 
Martin si vezme na starosti připravení online voleb - zjistit řešení ostatních 
klubů/fakulty, zajistit případný upgrade webových stránek, připravit úpravu 
volebního řádu. 
 
20:52 Rado o tom proč je aktivní: “Hany mi slíbil, že dostanu tričko a do teraz jsem ho 
neviděl.” 
20:54 Martin: “Tuk přenáší coronavirus?!” (poznámka: omezení kilo lidí znamená 100 
lidí ne hmotnost) 
 
20:55 - Schůze ukončena 
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