
Zápis ze zasedání Výkonné rady 7.4.2016 
 
Přítomní: Dagmar Bendová, Ondřej Kořistka, Jaroslav Kňap, Ondřej Vodehnal, Robin 
Stržínek, Mahulena Kuklová, Zbyněk Nguyen, Iveta Pelikánová 
 
Hosté: František Jantač, Viktorie Navarová, Jan Eisenschreiber, Marina Džabarjan, Lenka 
Hronová, Josef Uchytil, Kateřina Chytrá 
 
Propagační předměty SU FJFI 

● Letáková akce v Corpus Omne zatím nesklízí úspěch, je třeba zvýšit míru propagace 
- na plese, stánek na Týdnu vědy  

● 18.4. By měly dorazit uranové půllitry 
 
Corpus Omne 

● V nepřítomnosti šéfredaktorky Jany Vackové nelze konzultovat podrobnosti 
● Feedbacková anketa - otázky jsou připraveny 

○ Anketa v tištěné formě se odevzdá do sběrné krabice (kolem bude viditelný 
plakát) 

○ Webový formulář 
● Ceník za reklamu do CO 

○ 1500,- / strana 
○ 1000,- / polovina strany 
○ 500,- / čtvrt strany 
○ Alternativně dary do tomboly odpovídající cenové kategorii 

 
Nábor nových lidí do SU FJFI 

● Propagace - ve studovnách, u vstupů, na FB 
● Za pár dní zveřejnit na FB FJFI (po diskuzi se Šárkou Salačovou a úpravě textu) 
● Koncept: na dalších propagačních plakátech by se mohly obměnit tváře z rady SU 

FJFI, ideálně vzít někoho z prvních ročníků (Marina, Lenka) 
 
Všejaderná fúze 

● Moderátor: Iveta? Lenka? - dořeší se příští týden 
○ Při vystoupení by moderátoři měli zmínit nábor 

● První dobrovolníci na výpomoc se ozvali - vše hlásit Noemi Piknové (HR manager) 
● Afterparty v Restaurant a Klub UHELNA (vstup volný) 

○ Drinky za výhodné ceny 
○ DJové postupně přejdou ze Smíchova do Uhelny, která nám při dostatečném 

obsazení (150 lidí +) DJs zaplatí 
● Nechat udělat mapu do klubu, aby nebyl problém se tam dopravit (jednoduchý 

plakát) - je třeba tuto informaci šířit! S klubem by se v budoucnu mohlo více a 
výhodněji spolupracovat 

● Sponzoři - zatím domluveny dary ve výši 55 000,- , další sponzoři jsou v jednání 
(potenciál dalších 15 000,-) 

● Rozeslány e-maily sponzorům, smlouva se společností Karlovarská Becherovka byla 
podepsána Jaroslavem Kňapem, který k tomuto dostal povolení 



● Tombola - ozvala se různá divadla, kluby, ručně šité kabelky, probíhá jednáni s 
Plzeňským prazdrojem, Lobkowitz,  

● Ivetě Pelikánové bylo povoleno podepisovat smlouvy 
● Dokumenty pro orgány OSA, tombola… v řešení 
● Zvukaři domluvení 
● Program Fúze  

○ Dámská volenka, dáma si vybere partnera a ten jí za to koupí květinu (prodej 
zajištěn SU FJFI, ideálně 20,- nákup / 40,- prodej, bude proveden další 
průzkum trhu), bude objednáno cca 200 ks - organizace Kateřina Chytrá  

○ Hra do sálu - zajistí Dagmar, Zbyněk, František Jantač? 
○ Předtančení: 2x, lístky budou mít za poloviční cenu (pro sebe a doprovod) 

 
Běh na 4pí 

● Subjektivně - běh měl úspěch, lidem se líbila trasa, na Strahov dorazilo dost lidí 
● Výsledky je třeba vyvěsit na web a dorozdávat všechny ceny a diplomy,  

 
 
Noc na technice 

● Plán: zábor chodníku a cesty kolem Břehové 
○ Je třeba zajistit záštitu Prahy 1, dále záštitu starosty Prahy 1, rektora, 

Krnáčové a v rámci této záštity sehnat povolení k záboru, pokusit se získat 
finanční podporu 

○ Je třeba toto řešit neprodleně (do Fúze začít komunikovat) + vytvořit ceník 
pro sponzoring  

● Sepsat text o Noci na technice pro web 
● Nabízet zajímavé možnosti (prezentační stoly) velkým firmám 
● Pásky na zápěstí pro rozlišení věku účastníků 
● Je třeba začít přemýšlet o tom, kteří lidé by tam mohli mít přednášku, délka cca 20 

min (Gavor, …) 
 
Pohár děkana 

● Tralalala zatím požadali o kontakt na zprostředkovatele piva 
● Akce proběhne 8.5. (neděle) 
● Proběhne ještě konkrétnější jednání o spolupráci 

 
 
Výjezdní zasedání SU FJFI 

● Odehrávat se bude kousek od Letohradu 
● Ubytování - v jednání jsou dvě  chaty  

○ Bella - 8000,- / víkend 
○ Na Kovárně - 4000,- / víkend 

● Náplň programu - sportovní aktivity, stolní hry, výlet (teambuilding), lehké workshopy 
na soft skills pod vedením Robina a Ondřeje V., celovíkendová “hra” - skupinové 
úkoly, pořádání imaginární akce, zakončeno prezentací výsledků 

● Doprava: hromadná doprava, auto (Robin) 
● Přítomnost: lidé u Corpus Omne, Tralalala, manageři, kteří nejsou členy VR (za 

příplatek?) 
● Stravování - k dispozici je kuchyně, případně nejbližší restaurace 



● Odjezd - v pátek po obědě 
 
Ostatní  

● Vojtěch Motyčka stále nevrátil klíč od kanceláře SU FJFI 
● Recyklace hliníku: podnět od studentů - zavést do školy kontejnery na hliník a 

Tetrapak, nicméně toto je záležitost provozu školy, čili to spadá pod Akademický 
senát a ne nás - předáme kontakt na AS (Iveta je členem AS, čili si toto vezme na 
starost) 

● Koncept: program pro absolventy, který by jim umožnil podporovat SU FJFI nějakým 
drobným finančním darem (podobně jako na MFF UK) 

● Economia chystá akci pro malé živnostníky, firmy… webový nástroj pro usnadnění 
vypracování daňového přiznání, kompatibilní s EET 

● EET a my: investice pro zavedení - termotiskárna (řádově 10 000,-) + tablet 
● Nová tiskárna do kanceláře - schválen strop 20 000,- 
● Anketa - je třeba co nejdříve získat informace o výsledcích, jsou na to 2 týdny, 

vyhotovit poukazy 
● iKariéra na FJFI - kde pořádat? Trojanka - lepší dostupnost, celé patro vč. Studovny, 

je tam víc prváků i druháků + zabrat přednáškovou místnost 
 
 
Zapsala: Mahulena Kuklová 
 
 
 
Schválil: Robin Stržínek 


