
 
Zápis ze schůze Představenstva FIT++ 
dne 10. 1. 2021 na platformě MS Teams 
 

Přítomní: 
Martin Pilný (dále Martin) 
Alena Brožová (dále Ála) 
Jiří Hanuš (dále Hany) 
Jaroslav Kříž (dále Jarda) 
Jan Pokorný (dále Čenda) 
 
20:02 - Martin zahajuje schůzi. 
Ála započala povídáním o Minecraftu. 
20:03 - Tonda Kříž přišel 

1. Schválení programu schůze 
Usnesení 20-01 
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. Rezignace předsedy (typ: informativní, čas: 10 minut) 
4. Různé (typ: diskuze, čas: 15 minut) 

4-0-0 Přijato 
 
Procházíme připomínky k zápisu. 

2. Schválení zápisu z předešlého zasedání 
 
Usnesení 20-02 
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 29. 12. 2020. 
4-0-0 Přijato 

3. Rezignace předsedy 
Martin: Přemýšlel jsem, jak to pojmu. 
Jarda: Jakože drop mic a nazdar. 
Martin: Nechcete mi to někdo rozmluvit? 
Hany: Nechceš si to rozmyslet? 
Martin: Je pěkné slyšet tuhle otázky jindy než když někdo někam kandiduje. 
Ála: Když rezignuješ, půjdeš na prezidenta SU? 
Martin: Nebudu, přislíbil jsem Viktorovi, že budu jeho místopředseda. 
 
Odbočili jsme k tématu probíhajících voleb. 
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Martin: Myslím, že jsme moc v bodu různé. Tímto se vzdávám postu předsedy klubu 
Silicon Hill. 
Všichni se smějí Martinovu přeřeku. 
Martin: Tak ještě jednou a lépe. Tímto se vzdávám postu předsedy FIT++.  
Ála: Jsi stále členem představenstva? 
Martin: Ano, mandát člena mi zůstává. 

4. Různé 
Jarda: Měli bychom udělat posezení klubu v Minecraftu. 
Bavíme se o možném technickém řešení Minecraft serveru. Zazněl nápad dělat online 
výuku v Minecraftu. Opět rozebíráme možná řešení pro různé předměty. 
Čenda: Mohli bychom přemluvit pana děkana, abychom měli promoce v Minecraftu. 
Jarda: Navíc by tam šli dobře udržovat rozestupy, protože 2 metry jsou 2 bloky. 
Hany: Zároveň bychom tam mohli postavit Betlémskou kapli. 
Ála: Mohl by tam být ten robot, který by dropoval diplomy na zem. 
Martin: Myslím, že na představenstvech Silicon Hillu se tolik nezasměju, jak tady. 
Hany: Já se tam párkrát zasmál. 
 
Martin: Myslím, že bychom mohli nakousnout to o čem jsi mi říkal, Jardo. 
Ála: Proč nenakousneme Jardu? 
Martin: Nesmí se navštěvovat na pokojích. 
 
Jarda nakousnul téma přechodu ze Slacku na Discord. Vesměs se k tomu stavíme 
pozitivně, největší výhoda Discordu je jeho popularita mezi studenty FITu. U Slacku je 
nevýhoda, že ho moc lidí v klubu na nic jiného než klubovou komunikaci nevyužívá. 
Dále rozebíráme možná technická řešení přechodu. 
 
Pokračujeme v živé debatě o mimoklubových věcech. 
 
Hany (zpívá): Já miluju Minecraft,... 
 
Peníze od SPA za FAFIT grill zatím nemáme. Trvá to už dlouho. 
 
Pokračujeme v živé debatě o mimoklubových věcech. 
 
20:58 - Schůze ukončena 
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