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ZÁPIS Z 1. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA +/-FEL 

Celkově 8. schůze představenstva od začátku působení klubu 

Dne 14. 1. 2020 v místnosti T2:C3-52 (Fakulta elektrotechnická, Technická 2, 

Praha 6) 

 

Schůze začala 16:20 

Přítomni: 

Michaela Lachmanová – člen představenstva 

Martin Šťastný – člen představenstva 

Tomáš Pivoňka – člen představenstva 

Alma Deleut – host 

Tomáš Drábek – host 

Petr Veselý – host, zapisovatel 

 

Usnesení 20-01-01 

Představenstvo +/-FEL schvaluje program schůze ve znění: 

1) Schválení programu zasedání 

2) Schválení zápisu z minulého zasedání 24. 10. 2019 

3) Volba předsedy 

4) Volba místo předsedy 

5) Různé 

3–0–0 Usnesení přijato 

 

Usnesení 20-01-02: 

Představenstvo +/-FEL schvaluje zápis 3. schůze předchozího představenstva ze dne 24. 10. 2019. Tento 

dokument byl všem členům představenstva k dispozici k nahlédnutí a připomínkování na cloudovém 

úložišti, zároveň byl zveřejněn na webových stránkách klubu a označen jako neschválený. 

3–0–0 Usnesení přijato 

 

Volba předsedy 

Míša: „Navrhuji jako předsedu Martina.“ 

Martin: „Ok.“ 

Tomáš P.: „Myslel jsem, že budeš chtít ty.“ 

Míša: „Doktorát a tak. Nedala bych tomu letos 100 %. Martin bude skvělý.“ 

Tomáš P.: „Souhlasím.“ 

Tomáš D.: „Jaká je tvoje vize jako předsedy +/-FEL?“ 

Martin: „Být více vidět (hlavně na FEL), nabrat více skutečně aktivních členů, propojovat +/-FEL s dalšími 

kluby a rozvíjet spolupráci v rámci SU, spolupráce s CZM, rozvést projekt HELP – hlavní budoucnost klubu, 

pořádat teambuildingové akce pro aktivní členy, vznik nových akcí, lepší vztahy s vedením a PR.“ 

 

Usnesení 20-01-03 

Představenstvo klubu +/-FEL volí ze svého středu Martina Šťastného jako svého předsedu pro funkční 

období 1. 1. – 31. 12. 2020. 
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3–0–0 Usnesení přijato 

 

Volba místopředsedy 

Martin: „Navrhuji Míšu.“ 

Míša: „Klidně. Budu se starat o finance, chci se také zasadit o rozvoj HELPu a doučovacího kroužku, zkusit 

vymyslet nový koncept seznamovacího kurzu.“ 

 

Usnesení 20-01-04 

Představenstvo klubu +/-FEL volí ze svého středu Michaelu Lachmanovou jako svého místopředsedu 

pro funkční období 1. 1. – 31. 12. 2020. 

3–0–0 Usnesení přijato 

 

Různé 

Míša: „Bylo by dobré mít někoho napojeného více na SU, někoho do legislativy, správce registrací.“ 

Tomáš D.: „Nejbližší akce je Gaudeamus, zmínit klub v prezentaci fakulty.“ 

Martin: „Zmíním.“ 

Míša: „Další akce: DOD FELu, budou potřeba dobrovolníci na exkurze po laborkách. Můžeme se PR ozvat 

s předstihem a nabídnout se.“ 

Míša: „Je potřeba vypít sud. Návrhy?“ 

Martin: „Navrhoval bych teambuilding sud + deskové hry.“ 

Tomáš P.: „Zkusil bych spíše zopakovat LAN párty.“ 

Míša: „Vyloženě bych se jen sešla, dopila sud a řešila organizační věci okolo klubu. Klidně přespávačka na 

FELu – pyžamová párty – nebo nějaká víkendovka.“ 

Martin: „Dořešíme během ledna, rozešle se doodle. Ale bude to formou teambuildingu pro aktivní členy klubu.“ 

Všichni: „Ok.“ 

Schůze ukončena 16:50  

 

Zapsal: Petr Veselý 

   Tento zápis byl schválen představenstvem +/-FEL dne … 


