
24. 10. 2019 
YoCafé 
 

 

Začátek: 19:30 
 
Přítomní členové představenstva:
 
 
přítomní členové organizačního týmu:
 
 
1) Chybějící fotky z událostí z roku 2019 a starší se Lucce povedly sehnat

(Sbírání dalších fotografií pořád platí)
 
2) Nejpozději do konce listopadu Láďa oznámí rezignaci na člena představenstva. (členství 

se nevztahuje na funkci předsedy). 
vyhlásit. Láďa se tak dobrovolně rozhodl odejít z
soukromých důvodů. Představenstvo jeho rozhodnutí nejvýše akceptuje.

 
3) K 31. 12. 2019 Láďa rezignuje na post předsedy. Během ledna (tj

Ládi) představenstvo zvolí nového předsedu.
 
4) Vyvěšení plakátů po fakultách a spojených bu

skrze Studentskou unii, která nám 
 
5) Láďův návrh nových akcí:  
   Čaj o páté;  
   Zážitková hra v ulicích města
 K oběma akcím a jaká bude náplň událostí, se Láďa ještě vyjádří.
 
6) Představenstvo je pro návrh uspořádat doplňovací volby na pátek 6. 12. 2019 v

spojit tuto událost s Mikulášs
událost. 

 
7) 23. 11. 2019 bude Bowling v
 
8) Pravidelné setkání 13. 11. 2019 spojíme s

zajistí šampaňské a dort, nejlépe Marlenka.
 
9) Prosincové Pravidelné setkán

klasicky. 
 
Konec: 20:45 
 
Zápis provedl: Martin Kašpar 
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Zápis ze schůze 
 

stavenstva: Ladislav Lázňovský 
Martin Kašpar 

mní členové organizačního týmu: Lucie Bartůňková 
Jan Rozkošný 

z roku 2019 a starší se Lucce povedly sehnat
dalších fotografií pořád platí) 

Nejpozději do konce listopadu Láďa oznámí rezignaci na člena představenstva. (členství 
nevztahuje na funkci předsedy). Doplňovací volby na třetího člena představenstva slíbil 

vyhlásit. Láďa se tak dobrovolně rozhodl odejít z představenstva klubu z
soukromých důvodů. Představenstvo jeho rozhodnutí nejvýše akceptuje.

12. 2019 Láďa rezignuje na post předsedy. Během ledna (tj. do
zvolí nového předsedu. 

Vyvěšení plakátů po fakultách a spojených budovách ČVUT se stále řeší (formát
skrze Studentskou unii, která nám dala povolení. 

 

ulicích města 
oběma akcím a jaká bude náplň událostí, se Láďa ještě vyjádří. 

Představenstvo je pro návrh uspořádat doplňovací volby na pátek 6. 12. 2019 v
šskou besídkou. Lucka se uvolila vytvořit ban

23. 11. 2019 bude Bowling v Holešovicích, poté after párty dle domluvy.

11. 2019 spojíme s oslavou 13. výročí založení klubu. K
paňské a dort, nejlépe Marlenka. 

Prosincové Pravidelné setkání 11. 12. 2019 a Deskovky 30. 12. 2019 

z roku 2019 a starší se Lucce povedly sehnat a jsou zveřejněny. 

Nejpozději do konce listopadu Láďa oznámí rezignaci na člena představenstva. (členství 
třetího člena představenstva slíbil 

představenstva klubu z profesních a 
soukromých důvodů. Představenstvo jeho rozhodnutí nejvýše akceptuje. 

. do 30 dnů od rezignace 

dovách ČVUT se stále řeší (formát A4 a A3) 

Představenstvo je pro návrh uspořádat doplňovací volby na pátek 6. 12. 2019 v YoCafé a 
tvořit banner pro tuto 

Holešovicích, poté after párty dle domluvy. 

oslavou 13. výročí založení klubu. K tomu se 

11. 12. 2019 a Deskovky 30. 12. 2019 se budou konat 


