
Zápis ze schůze Představenstva FIT++
dne 28. 9. 2021 o�ine v Klubovně

Jarda: “Víš, že si ty zápisy čte děkan, jo?”
Vítek: “Tak aspoň se nebude nudit”
Pořád čekáme na Lucku
19:05 Lucka přichází
19:07 Lucka zahajuje schůzi

Zápis dělá Vítek - tady je rychlé shrnutí schůze

Přítomni:
● Lucka Procházková
● Antonín Kříž (online) -> +1 u schvalování usnesení
● Jan “ČeBCda” Pokorný
● Jiří “Hastr Kabuš” Hanuš
● Vít “Oknailak” Kalianko
● Dominik “Král, můj nejmilejší Král” Chodounský
● Alena Brožová
● Jaroslav Kříž
● Stanislav Jeřábek
● Štěpán Pechman
● Jan “@napapaney” Bittner
● Jakub Horák
● Anna Šnajdrová
● Barbara Bobeničová
● Ladislav Marko (online)
● Václav Lepič

0. Schválit program zasedání - typ hlasování, čas 5 minut

Představenstvo klubu FIT++ schvaluje program zasedání v podobě zaslané
e-mailem a po Discordu 16.9.2021:
0. Schválit program zasedání - typ hlasování, čas 5 minut
1. Schválit zápis z minula - typ hlasování, čas 5 minut
2. Přijetí Martina Košatky - typ hlasování čas 15 minut
3. Akce na tenhle semestr - typ diskuze, čas 20 minut
4. Šifrovačka - typ diskuze, čas 15 minut
5. Zhodnocení akcí - typ diskuze, čas 30 minut
6. Merch - typ diskuze, čas 15 minut
7. Finance klubu - typ diskuze, čas 15 minut

https://docs.google.com/document/d/1-4Peptl0L1_o0txas2g6-XdtCpKAgFYuOVIOJb-1pHg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/2/d/1Gc35BblpMO2gXqYzEseEK3A5CohxtXTe1FbP7lgXp5U/edit?usp=sharing


8. Různé - typ různé, čas TBD (edited)
(4+1-0-0) Přijato.

1. Schválit zápis z minula - typ hlasování, čas 5 minut

Představenstvo klubu FIT++ schvaluje zápis ze schůze Představenstva 23.6.2021 v
podobě 28.9.2021 v 19:12.
(4+1-0-0) Přijato.

2. Přijetí Martina Košatky - typ hlasování čas 15 minut

Student z právnické fakulty, který bude během semestru dělat večerní přednášky
na téma Právo a informatika. V klubu pomáhá s akcemi. Nyní dává klubu právní
konzultace, aby věci byly správně provedené. Proč chce být členem? Dělá věci pro
klub. Martin je aktivní a pomáhá klubu s akcemi. Podle Lucky jsou přednášky
důvod, proč ho přijmout. Podle Hanyho je dobré přibírat lidi, co jsou zvenčí a
aktivně pomáhají klubu. Standa říká, že SUnie platí vlastního právníka a není třeba
ho vůbec přibírat.

Jarda by chtěl, aby se představil. Není přítomný, nechce tady být, když o něm
rozhodujeme. Jardovi se jeho přijetí nelíbí. Ála se bojí, aby se z FIT++ nestal nový
Student Hub. Standa chápe, že není povinnost se dostavit, ale argument, že je
špatně přijít, když se o něm hlasuje, je postavený na hlavu.

Kdyby se nevzal, dalo by se o něm hlasovat znovu? Ano. Podle Jardy je to neúcta
vůči času ostatních (že nedojdeš, když se o tobě rozhoduje, a oni tě ani neznají)

Představenstvo klubu FIT++ příjmá Martina Košatku do klubu FIT++.
(2+1-1-1) Usnesení nebylo přijato.

3. Akce na tenhle semestr - typ diskuze, čas 20 minut

Přednášky od Martina o právu: “Ajťákův průvodce galaxií práva”
Budou každé úterý v 19:30 na FITu v THA:942.

Standova reklama na jednodenní workshop Vysokoškolská legislativa od ACSA,
odkud hodně čerpá své znalosti z práva.

Workshopy
Soptík by rád naučil prváky s Linuxem, jeho instalací a tak. Proto na to příští týden
bude workshop.

Dál bude přednáška od Elišky na téma Jak se efektivně učit (až v listopadu). Další
bude od Ondry Gutha workshop na téma Psaní v LaTeXu (domlouvají se detaily) –
tohle by cílilo spíše na druháky (AAG, ZDM). Podle Hanyho by bylo dobré mít
nějaké praktické HowTo udělat věci v LaTeXu rychle. Poslední workshop od Hastra

https://docs.google.com/document/u/2/d/1Gc35BblpMO2gXqYzEseEK3A5CohxtXTe1FbP7lgXp5U/edit?usp=sharing


Kabuše s názvem Kus dobrého slova pantáty Hanuše. Byla by někdy 4.-5. týden.
Workshop na téma Teorie kategorií od Michala Dvořáka (dvora125).

Jarda bod mimo… Existuje něco jako Studenti sobě, odkud se dají nějaké věci
investovat. Lucka napíše Verče Dvořákové, jak na to. Hany má nějaké
nezveřejnitelné random srandy mimo zápis. Standa si během toho šel objednat
pivo. Co workshop na téma Jak nevařit jako Honza Bittner. Workshop na téma
vaření?

AI fest
Hany si volal s panem Kordíkem, měl by Hanymu poslat nějaké podklady. 11.11. je
Future port Prague, který je zaměřený na AI a exponenciální aplikace (růst
uživatelů).

FIT je zapojený. Hledáme studenty, kteří by na této akci pomohli. Hany se zděsil, že
nevíme, kdo z nás umí s exponenciálními aplikacemi. Dominik je znalostní bakalář.
Nicméně Hany shání inženýry. Zároveň bude třeba pomoc s organizací. Měli
bychom nějakou svojí menší přednáškovku stranou.

Teambuilding
Lucka by chtěla, aby proběhl tento semestr. Máme spoustu prváků a druháků, je to
třeba. Fakt dlouho to nebylo. Není to o tom si to tady rozdat, říká Jarda. Kdyžtak jej
udělá Lucka, nejdřív se pokusí někoho pingnout na Discordu. Vyrobí se na to kanál.
Chce to někoho, kdo umí kopat do lidí. Lucka by ten teambuilding ráda měla,
protože spousta lidí ani neví, co to znamená být členem klubíku.

FITrip
Lucka se bavila se Soptíkem. Termínově bude konec listopadu. Můžeme udělat
nějaké hrady. Vánoční trhy taky nezní zle. Uvažujte o tom všichni a rozhodneme se
později. Bývá to v rámci českých nej. Prameny Vltavy, prameny v Karlových Varech.
Co místo, kde se rozdělují úmoří (navrhuje Standa)? Na Jeseníku jsou daleko hezčí
hory než na Šumavě.

Lucka nabízí a otvírá, že kdyby se toho někdo rád ujal, je tady pro to prostor.
Můžem toho spoustu vygooglit. Bylo by skvělé tuto akci prostě znovu udělat.
Vytvoří se kanál, ve kterém to budeme řešit.

FITVánoce
Honza Bittner s Babu se Vánoc ujmou. Domluvili s panem Kalvodou místnost, kde
by se to stalo (nebyla by to zasedačka, ale místnost TH:A-1455). Dal by se domluvit
pátek, kdy se tam jeden týden neučí.

Bylo by promítání vánočních filmů, zpívání koled, přeformování koled do FIT
tématiky. Byly by pečené ozdoby na téma FITu. Hany se fakt moc hlásí. Mluví se o
10. prosinci. Hany vytiskne na 3D tiskárně vykrajovátka (stačí mu o to jenom říct).
Pátek je fakt dobrý, protože se další den nic nepíše. Hany má poznámku, že měli



vánoční klub nedávno a vyráběli tam vánoční čepice a mělo to velký úspěch. 2
hodiny trvala jedna čepice a dalo by se to udělat znovu. Dále se dají vyrobit vánoční
ozdoby.

Bylo by tam kakao a nějaké další nápoje. Pozor aby se nikdy nepřišel sestřelit. V
rozpočtu jsou peníze na cattering a další věci, dalo by se to odtud financovat. Hany
se při průjezdu vlaku úplně nadchnul a pan Král ho mile rád podpoří. Jarda říká, že
máme balík vyčleněný pro FIT++. Pokud existuje faktura a není to alkohol, dá se to
snadno proplatit.

Lucka děkuje moc Babu a Honzovi za to, že se toho ujali. Fakt hodně moc děkuje.
Opravdu moc. Mám to sem napsat ještě jednou. Faaaakt hodně moc.

Deskovky
Byly naplánovány, pak se zavřela škola. Tradičně to řešil Mariánek s panem
Kalvodou a Mirem. Dá se to teď řešit samostatně, nicméně by bylo příhodné pana
Kalvodu a Mira pozvat.

Nejspíš to bude ve 1455 po volbách, aby bylo jasno, jak to bude. Jarda by je rád stihl
už před Vánoci.

Hany s Tomášem Nováčkem připravují deskovku o FITu. Pokud to vyjde, bude
možnost si hru pořídit. Snad jim to nějak vyjde. Prý bude testing této hry. Standa
tam dorazí. Kdyby Jarda cokoliv potřeboval, nechť se ozve.

Další
Honza Bittner by chtěl skákat z letadla. Bude se skládat tým na CrossKampus 5.10.
od dvou hodin.. Jsou tam čtyřčlenné týmy, asi to nemá cenu nijak zvlášť
organizovat. Po schůzi Lucka napíše na Discord shnující zprávu o tom, co jsme to
tady vlastně všechno řešili. Bude Advent v Kampusu, stánek tam by byl hezký.

4. Šifrovačka - typ diskuze, čas 15 minut

Kuba jí má na starost. Bude tuto sobotu. Šifry jsou, plakáty jsou, ještě nebyly na
Strahově. Na Podbabě je rychlý tisk.

Začíná v jednu a končí… někdy. Budou tam asi 4 kluby (mailem byli osloveni všichni
předsedové), tudíž bude kratší program a dřívější Afterparty. Týmy už se přihlásily.
Je 8 přihlášených týmů a nějací jednotlivci, co je třeba rozdělit.

Po akci budou šifry k dispozici. Hany hledá tüm. Týmy jsou 3-5 členné. Hany
Kubovi přeje hodně štěstí a je rád, že do toho šli. Lucka děkuje všem organizátorům
a programátorům, co na tom pracují. Standa plácne něco, co neví. Gratuluje k
úspěšnému čerpání z fondu projektu SU.



Point mysterium od Jařdu na akci LARP/šifrovačka. Velký bratr nebo co.

5. Zhodnocení akcí - typ diskuze, čas 30 minut

FITVoda
Bylo tam asi 8 lidí, zorganizovalo se to dýl než mělo. Měli jsme cestovku, co nám
vozila věci, měli jsme od nich i lodě, bylo to cenově příjemné. Vaškovi se nelíbilo, že
to byla Vltava, která je plná. Příště nejet Vltavu o víkendu. Láďa dokáže hodně
referovat, co a jak dělat/nedělat.

HelloFIT
Měli to na starosti Jakub Bartoň a Damián Braník. Na místě se ukázal Tonda. Prostě
spousta lidí. Organizátoři měli málo času, byla spousta fuck-upů, ale nakonec se to
podařilo velmi obstojně. Lucka je ráda a všem děkuje.

Lucka tuší, že spousta lidí bude mít spoustu poznámek. Standa by nechal mluvit
ještě chvilku Lucku. Jaké byly fuck-upy? Afterparty byla málo zorganizovaná.
Mohlo to být lépe zorganizované. Na místě byl zmatek s prohlídkou, kde nás
nepustili do strojárny. Nenapadlo nás se zeptat, jsme troubové. Příště je třeba se
zeptat, je třeba je tam vodit? Registrace byla příšerná. Registrovalo se po dvou,
podle abecedy.

Je tam spoustu fuck-upů, kterým se dalo předejít zeptáním se. Nebyla dobrá
spolupráce mezi starými orgy a novými orgy. Spousta věcí se nepředalo. Lucka
chápe, že se na to nezeptali, ale ti lidé měli nápad, jak to udělat, ale prostě to nějak
nefungovalo. Jarda to nechtěl organizovat, pokud to nebude o�ine. To, že se
nepřihlásíš k organizaci, neznamená, že se nemůžeš zeptat starých orgů, kteří vám
rádi poradí. Pozor na to i u FITPárty. Hany rád poradil, za což je Lucka vděčná.

Přednášky prý byly super, ale afterparty se moc nevydařila. Dominik neviděl moc
do organizace a nevěděl moc, co se děje, jakou formu to má mít a jak to má vypadat
s přednáškami. Babu vadilo, že komunikace probíhala v nějakém menším kolečku a
ostatní se nedostávali ke všem informacím.

Začátek byl prý slabší, odstrašující a demotivující, studenti se toho báli. Nejhůř
hodnocená přednáška byla od Davida Bernhauera, nejspíš kvůli nějaké
miskomunikaci mezi organizátory a přednášejícími. Nápad mít v záloze nějakou
kratší přednášku, pokud by se ukázalo, že je třeba mít 45 minut volna. Nemám tady
Jardovo: “Do psí prdele!” (teď už jooo) :-)) Štěpán říká, že to nebyl vůbec žádný
propadák. Že ho nejvíce bavila od pana Kalvody o matematice. Davidova přednáška
byla moc zdlouhavá.

Lidi, co to organizují a pomáhají, by měli dodržovat to, co jim organizátoři řeknou.
Standu něco mrzí, ale věří, že akce určitě měla svůj přínos. Standa má 2 dotazy. Jak
se tam dostal Student Hub? Kluci oslovili všechny organizace, co působí na FITu.



Alenky se prý ptal kamarád, proč to organizuje Student Hub, a moc jí to mrzelo.
Podle Standy to bylo zmatečné. Jarda: “HelloFIT by byl akci bez chyby, pokud by to
byl první ročník, takhle to bylo fiasko ze strany organizace.”

Hany škrábal dveře na zahrádkách, vůbec mu to nešlo a škrábal to i ručním
kartáček. Pak ho pokáral projekťák SH, že to Hany kazí. Teď to s ním celé obrousili,
opravili a příště uděláme hezkou branku.

Akce prvák
Tonda neví, co k tomu říct, proběhlo to OK, bylo to super, jedeme dál. Příště je třeba
dříve vyřešit budovu se správcem. Ále se moc nelíbilo, že FIT++ si zažádal o SUnijní
trička, ale nakonec nebyly vidět. Byly vidět jen trička FIT++. Prostě jich byl docela
nedostatek. Bylo by dobré tam nemít tu fyzickou překážku. Povídat si s kamarády a
nekoukat se do telefonu.

6. Merch - typ diskuze, čas 15 minut

Už jsme řešili merch v březnu, kdy se řešil rozpočet. Teď máme nějaké návrhy.
Kachnička s logem FIT++. Podle rozpočtu si jich můžeme dovolit 139. SUnie má
slevu na Czech Image group. Trička (a textil) se dají přes Marka Hernu, Ála mu píše.
Lucka to vyřeší nějak jinak s kachničkami. Jarda se ptá, kolik je teď triček. Lucka
neví, byla akce, po Šifrovačce to bude vědět. Představenstvo udělá kompletní
inventuru. Lucka domluví její datum, aby mohlo co nejvíc lidí.

Je třeba nějaká grafika? Nebo bude stejná jako bývala. VUT má prý krásné vtipné
propagační předměty. FIT může mít svoji sadu a FIT++ může mít nějaké
srandovnější třeba. Pokud by někdo měl nápad na merch, tak ať se ozve.

7. Finance klubu - typ diskuze, čas 15 minut

Lucka nemá notebook. Někdo chtěl řešit finance. Bod se odkládá na příště. Náplní
má být sdělení, jak na tom jsme a kolik máme peněz.

8. Různé - typ různé, čas TBD

Babu se nelíbí v náborovém mailu, že se nevyžaduje žádná aktivita. Klub vznikal s
tím, že sdružuje lidi, kteří mají chuť něco dělat. Pozor na problém, abychom neměli
moc členů, kteří nejsou aktivní. Kolik máme členů? Do příště to zjistíme a řekneme.
Za poslední dny se jich přihlásilo docela dost. Kolik máme příhlášek? Není captcha,
je tam spousta botů.
Kolik máme aktivních členů? To se teď nedá moc dobře spočítat. Je třeba tyhle
všechny věci pořádně projít. Už to je nějaký čas, co se to neřešilo. Členství je na 2
roky a tím, že se implicitně samo prodlužuje. Je třeba tohle zautomatizovat. Je to
prý problém. Proč verbují lidé, kteří nejsou v představenstvu.



Pokud je vidět nějaký problém, tak o tom informujte hned. Nabírat stylem: “Udělat
letáček, ukázat socky, dojděte, uvidíte, jestli chcete být.” a nikoliv stylem: “čus,
vyplň přihlášku a buď členem” Přesně proto by měl být nějaký teambuilding. Chce
to profiltrovat lidi kvůli volbám a také kvůli tomu, že třeba u letošních prváků není
jisté, že ve škole ještě nějaký čas zůstanou. Kolik procent musí hlasovat na platné
volby? 20%. Online volby byly dobré hlavně kvůli větší účasti.

Stanovy Student Hubu. Standa 3x nedostal odpověď na otázku: “Věděl o psaní
stanov někdo ze SUnie?” Nejsou ani systémem stejné. Neptali se nikoho ze SUnie.
Bylo tam vidět špatné skloňování. “Přijde ti v pořádku, že o tom nikdo nevěděl?”
Lucce to v tu chvíli v pořádku přišlo. Standa je odzbrojen, že je to v pořádku. Je si
jistý tím, že by jí to SUnie povolila. Ále přijde, že je tam střet zájmů FIT++ a Student
Hubu. Lucka se snaží ty věci oddělovat. Mají jiný scope. Vznikla skvělá akce pro
FIT++. Pokud chceme spolupracovat, tak je třeba spolu nějak komunikovat.

Starší členy štve, že klub nefunguje úplně jednotně, že v něm jsou menší skupinky,
které spolu nejsou schopny komunikovat. Někteří se nechtějí ani seznámit. Tohle si
těžce říká o teambuilding!!! Takže musí být. Lidé jsou asi zvyklí na online výuku a
online prostor a jsou oprsklí.

21:40 Schůze ukončena

9. Úkoly ze schůze představenstva + z minule
● Výroba promo videa
● Resuscitace HowTo projektů (Hastr Kabuš)
● Akce:

○ Přednášky o právu
○ Workshopy
○ AI fest (Hastr Kabuš)
○ Teambuilding (Lucka)
○ FITTrip
○ FITVánoce (Babu + Bitninja (Honza Bittner))
○ Deskovky (Jařda)

● Domluvit datum a udělat inventuru fitpp věcí
● Zařídit merch
● Příště donést notebook na finance (Lucka)


