
Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 4. 2. 2021 online v MS Teams

18:03 - Alča zahajuje schůzi

Přítomni:
Brožová Alena (dále Ála)
Hanuš Jiří (dále Hany)
Kalianko Vít (dále Vítek)
Konáč Radoslav (dále Rado)
Kříž Antonín (dále Tonda)
Kříž Jaroslav (dále Jařda)
Pilný Martin (dále Martin)
Pokorný Jan (dále Čebda)
Procházková Lucie (dále Lucka)

Čenda s Luckou mají hezká trička říká Hany.
Tonda dělal podporu pro otvírání pdf.
Tonda dělá schůzi z tramvaje.

1. Schválení programu zasedání
Usnesení 21-01
Představenstvo FIT++ schvaluje program zasedání ve znění:

1. Schválení programu zasedání (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
2. Volba na post Předseda FIT++ a Místopředseda FIT++ (typ: hlasování, čas: 15

minut)
3. Schválení zápisu schůze z 10. 1. 2021 (typ: hlasování, čas: 1 minuta)
4. KalVoda a jednání s potenciálními dodavateli (typ diskuze, čas: 15 minut)
5. Různé  (typ: diskuze, čas: 15 minut)

5-0-0 Přijato

1. Volba na post Předseda FIT++ a Místopředseda FIT++
Hany navrhl Hanyho. Čebda navrhl Tondu, Tonda nepřímá. Tonda a Vítek
navrhují Lucku.  Probíhá debata o tom, že stárneme a že by bylo fajn co nejvíc
zapojit mlaďochy do klubu. Proto Čebda chtěl navrhnout Tondu. Lucka i Hany
by byli dobří, mají zkušenosti atd. Lucka říká, že by s Tondou byli hezký most k
prvákům (Ála si v hlavě vzpomněla na Milana, ale neříkala to nahlas, protože
nechtěla rušit debatu). Padá názor, že SUnie je dost Strahov-centrická, členové
nového představenstva se o tom baví, co s tím, proč to je/není problém, jestli
víc přesunout dění do Dejvic a nebo nikoliv. Jarda usměrňuje debatu, že to není
teď relevantní – protože se řeší volba předsedy.
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Hany popisuje co by rád dělal v FIT++, proč by chtěl jít na pozici předsedy a jak
na tom je časově a školně. Tonda bude definitivně pryč, bude na Taiwanu (Ála
znovu v hlavě gratuluje). Hanyho napadlo, že by mohl ½ mandátu vést jeden
předseda (Hanyho napadl Hany) a druhou ½ by odvedl druhý předseda (Lucka).
O tomto názoru se debatuje, své názory vyjadřují i oba emeritní předsedové
Jařda a Martin, kteří spolu souhlasí. Martin popisuje to, jak to fungovalo u
minulého představenstva, že se věci řeší jako tým, tedy když předseda něco řeší
tak to dá vědět členům představenstva, jaký na to mají názor atd.
Vítek si upřesňuje otázku co vlastně předseda dělá a řeší. Vítek chce vzrůšo a
hlasovat. Jařda říká, že si volbu můžete udělat jak chcete složitou, přece jen jste
na FITu a tu bolest máte rádi. Vítek věří, že na sebe navrhování předsedové
nebudou naštvaní po volbě. Vítek má zrovna docela mastnou hlavu. Debatujeme
o tom, že snad Tondu nesejmula tramvaj a třeba je jen v metru a proto
neodpovídá. Čekáme na Tondu, protože by bylo fajn aby se k předsedovi klubu
vyjádřili všichni. Vítek, věděli jste že na pornografii jsou i jiné příklady než
videa? Tady jsou dva internety :D Vítek se ptá, zda tyto zápisy čte pan děkan a
bylo mu odpovězeno, že občas ano. Tonda chtěl slyšet něco chytrýho, tak mu
Hany řekl “Něco chytrýho”. Tonda konečně dorazil a snad to už budeme moct
rozseknout. Tondovi je to víceméně jedno, hlasoval by pro oba.
Znovu probíhá debata o polovičním mandátu, s tím, že první předseda po půl
roce rezignuje. Ála se ptá, zda se tedy můžeme pohnout a čekám aby se vyjádřili
všichni k možnosti rozpůlit mandát. Ostatní kluby mají mandát na 2 roky. Hany
prozřel, že Čenda prozřel, že čajovna má také pouze 1 rok stejně jako FIT++.
Vítek dostal chuť na čaj, Ála mu děkuje za názor.
Lucce řešení s půlročním mandátem nedává smysl, všichni ostatní jsou
spokojení, což je výhra, jak říká Tonda.
Hany odmítá navržení od sama sebe.

Lucie Procházková byla zvolena na post Předsedkyně FIT++ a Antonín Kříž pak
jako Místopředseda FIT++.

2. Schválení zápisu zasedání z 10. 1. 2021

Usnesení 21-02
Představenstvo FIT++ schvaluje Zápis ze schůze Představenstva 10.1. 2021.
5-0-0 Přijato
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1. KalVoda a jednání s potenciálními dodavateli
Lucka představuje svůj plán uspořádat FIT++ vodu. Rado se ptá, zda se bude
řešit něco ohledně pokladny. Rado informuje o pokladně, ať si ji vyzvednou.
Lucka se pro pokladnu zastaví. Rado se loučí ze schůzky slovy čauky mňauky.
Vracíme se k možnosti jet s FIT++ na vodu. Lucka zná nějaký lidi, slevičky atd.
Chce zjistit zájem a případně by mohla jednat s externí firmou ohledně nabídky.
Hany navrhuje, že to nemusíme hrotit přes FIT++ a můžeme prostě jako
kamarádi jet na vodu a složit se. Padl dotaz jakou vodu bychom chtěli jet, Lucka
chce cokoli jinýho než Sázavu. Vítek říká, že všichni máme rádi Vltavu. Řeší se,
že se odříkávají akce, že se to stává. Lucka by vypracovala kalkulaci mimo i
srovnání od té externí firmy a v rámci toho by bylo vozidlo a jeden zkušený
vodák. Probíhá debata o tom, jestli není zbytečné tam platit člověka navíc, když
jsme dospělí a tahle věc je hlavně dobrá pro středoškoláky.
Představenstvo je v pohodě s tím, že když je to nezávazný, tak úplně v pohodě.
Lucka se tedy ozve dané externí firmě a dá vědět.

1. Různé
Lucka navrhuje se pobavit o věcech jako PR, HR, poklada a podobně. Hany
navrhuje Lukáše Hypšu, jestli bychom mu nechtěli nabídnout PR. Ála podotýká,
že PR velice ráda předá, ať se ji pak ozvete a dodá mu informace a nějaké know
how co nasbírala ohledně klubu. Představenstvo navrhuje Vítka na HR, Vítek o
HR ví prozatím jen význam. Hany vyzdvihuje, že vlastně všichni jsme HR,
protože přes nás se do klubu lidi dostávají. Tím, že se jim řekneme něco o klubu
a podobně.
Tonda říká, že se s Luckou nejdřív uvidí a řeší jestli by i Tonda nepodepsal
možnost přijímat členy do klubu. Jařdu napadá přijímat členy nějak nefyzicky,
použití tabletu, nebo podepisování pdf, které se následně vytiskne. Hany
popisuje svůj styl na podepisování dokumentů.
19:16: dorazil Jan Bittner.
Probíhá debata ohledně nabírání členů a tak. Vítek řekl něco náhodného o
Turingově stroji.
Debatuje se o tom kdo bude mít pokladnu. Padají návrhy o tom, že je fajn aby
pokladna byla v Praze případně Strahov. Opět se vracíme k debatě ohledně HR.
Vítek argumentuje tím, že není na Strahově a jestli to není blbý. HR by mohl
dělat například akce s členy, třeba online pivo na Discordu, může hlídat kdy
komu vyprší členství a taky by bylo fajn aby se HR člověk přidal do HR skupinky.
Vítek má rád znalosti od znalostních inženýrů, proto se spojí s Hanym, který
mu předá nějaký knowledge.
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Zdravíme Honzu Bittnera, který si 19:21 zapnul kameru. Vítek se nebrání dělání
HR klubu. Hanymu příjde potřeba rozběhat nějaký řekněme projektový řád
klubu, který by mohl být na webu v dokumentech. Aby byl přístupný všem
lidem, když kdokoli bude chtít dělat nějaký projekt. Hany popisuje jak to
funguje na Silicon Hillu, kde je to o mnoho složitější, než bychom to chtěli mít
my ve FIT++. Hany má radost, že všichni hlasovali pro založení jeho Zahrádek
(projekt Silicon Hillu). Hany si tento dokument vezme na starosti.
Lucka chce nakousnout Discord. Řešilo se to už na předchozích zasedáních.
Discord do příště nevymyslíme. Představenstvo si domluví pravidelnost
zasedání (na příště se domluvíme na Slacku. Ohledně Discordu chce
představenstvo vyhlásit diskuzi o používání platformy Slack vs Discord, vytvoří
si nějaký pool a poptají se na zájem lidí.
Debatuje se o akci Vstáváme s FIT++ třeba v 8:30, dát si ráno kafe na Discordu.
To aspoň dokope lidi vylézt z teplých postelí. Začínáme zítra, Hany ovšem není
psychicky připraven. Už máme na Discordu dokone 2 kanály na vstávání. Tonda
chce začít až od pondělí. Vítek od zítra. Tonda to chce odložit na n+1 den. Hany
debatuje o levelech vstávání, hardcore atd. Lucka chce zítra vstávat v 10:00.
Martin nabízí, že můžeme vstávat s ním, kolem 6 ráno. Hany si stojí za 8:30.
Čebda chce vzbudit. 7:30 ne. Čebda vstává v 9:00 což někomu zní přijatelně a
někomu ne. Hany se ujišťuje, zda tam někdo bude. Debata končí tím, že si zítra
dáme ráno kafe.
Jařda má s Hanym těhotenskou fotku, někteří lidé jsou z toho překvapení.
Vítek má otázku o příštích představenstvech. Představenstvo si napíše na
slacku, takže Vítkův výkřik do tmy byl tímto vyřešen).

19:37:37 - Schůze ukončena
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