
Zápis z uzavřeného jednání Výkonné rady dne 21.12.2016 
 

Přítomní:  Mahulena Kuklová, Dagmar Bendová, Marina Džabarjna, Jan Čečrdle, Jan Mazáč, 
Jaroslav Kňap, Lenka Hronová, Jakub Kantner 
 
Hosté:  Robin Stržínek, Ondřej Kořistka, Marek Vlk, Iveta Terezie Pelikánová 
 
Konsenzus zápisu výsledků hlasování: pro:proti:zdržel se 

 
 

1) Je zvolen zapisovatel: Mahulena Kuklová 
2) Volba nového předsedy VR 

a) Výkonná rada schválila veřejnou volbu předsedy 8:0:0 
b) Hlasí se dobrovolně Lenka Hronová 
c) Nikdo nenavrhuje protikandidáta 
d) Lenka Hronová byla zvolena předsedou Výkonné rady v poměru hlasů 8:0:0 

3) Lenka Hronová navrhuje Jana Mazáče na pozici Místopředsedy 
a) Žádný člen VR nemá proti volbě námitky 
b) Jan Mazáč je zvolen Místopředsedou  

4) Vyrovnání účetnictví za r. 2016 má na starosti Marek Vlk a Robin Stržínek 
5) Lenka Hronová navrhuje Jakuba Kantnera na pozici Účetního 

a) Žádný člen VR nemá proti volbě námitky 
b) Jakub Kantner byl zvolen Účetním 

6) Propagace 
a) Lenka Hronová bude pomáhat s tvorbou a udržováním webu 
b) Marina Džabarjan bude pokračovat ve Facebookové propagaci, s tím bude 

pomáhat Jan Čečrdle 
c) Kamila Hyžová bude nadále dělat grafiku, pokud s tím bude z časových 

důvodů souhlasit 
7) Sponzoři 

a) Lenka H. a Jan M. budou primárními fundraisery 
8) Catering 

a) Na VH se dobrovolně hlásil Jan Olšan 
b) Žádný jiný člen nemá zájem catering obstarávat 
c) VR souhlasí s tím, aby catering zajišťoval Jan Olšan 
d) Ondřej Vodehnal, který měl catering na starosti doposavad, bude nadále držet 

jeden z klíčů od kanceláře - ten včas předá Janu Olšanovi jako svému 
nástupci; tento koncept je VR schválen 

e) Budou předány 2 Makro karty 
 
 



9) Propagační předměty 
a) Distribuci a inventarizaci propagačních předmětů bude mít nadále na starosti 

Dagmar Bendová 
10) HR manager 

a) Tato pozice nebude obnovena 
b) Shánění personálu budeme mít na starosti kolektivně 
c) VR souhlasí s odstavením této funkce 

11) Plány na následující půlrok 
a) Divadlo, Běh, Ulov mě na Jaderce, Fúze 
b) Fúze: zaplacena I. záloha, II. záloha musí být zaplacena do 20.3.2017 
c) Sponzory začít shánět co nejdříve! 

12) Klíče 
a) Markovi V. bude zatím přidělen klíč, aby měl přístup k účetnictví; tento bude 

sdílet s Robinem S. 
b) Jakub Kantner získává klíč od účetní skříňky  
c) Přístup do kanceláře mají 3 jednatelé ST FJFI 
d) Klíč č. 3 je navždy ztracen (drží ho Vojtěch Motyčka, toho času zcela 

nedostupný) 
e) Náhradní klíče (2) budou zamknuty do trezoru 
f) Noví členové VR již mají přístup do kanceláře 

13) Členové SU FJFI 
a) Michal Jex písemně žádá VR, aby prodloužila jeho členství  
b) VR žádost schvaluje v poměru hlasů 8:0:0 

14) Zlatá křída 
a) Změna ve statutu - návrh je na disku ve složce “Zlatá křída” 
b) Připomínky zasílat Dagmar Bendové, k odsouhlasení na přístí veřejné radě 

15) Divadlo 
a) Přišel návrh na účinkování na Žižkovské noci 25.3. 
b) František Jantač pracuje na scénáři k Fúzní hře, tématem je život po fakultě 

16) Organizační záležitosti 
a) VR jednohlasně odsouhlasila nákup oficiálního pečetidla 
b) Jan M. zařídí box na papíry, abychom je nemuseli magnetkovat na tabuli 
c) Novoroční video zařídí Mahulena Kuklová 
d) PF přání zařídí Lenka H. 
e) Jan M. se zavazuje organizovat přístí Víkendovku 
f) Nová rada by se měla seznámit s propagačním oddělením 
g) Stanoveno datum veřejného zasedání rady - 4.1.2017 

 
Zapsal: Jan Čečrdle 
 
 
Zkontrolovala: Lenka Hronová 


