
Zápis ze zasedání Výkonné rady 10.3.2016 
 
Přítomní:  
Robin Stržínek, Mahulena Kuklová, Dagmar Bendová, Ondřej Vodehnal, Ondřej Kořistka, 
Zbyněk Nguyen, Jaroslav Kňap 
 
Hosté: 
Jana Vacková, Jiří Maryška, Noemi Piknová, Lenka Hronová, Jan Eisenschreiber, Alena 
Harlanderová, Marina Džabarjan 
 
Způsob zapisování výsledků hlasování - pro:proti:zdržel se 
 
 
 
Corpus Omne 

● Před uzávěrkou v pondělí 7.3.2016 dorazilo cca 80% článků 
● Články jsou nasázeny na hrubo, do neděle by vše mělo být dosázeno a odesláno ke 

korektuře 
● Obsah čísla 

○ Reklamy pro SU: Všejaderná fúze A4, možná reklama na Mezibloky A5, 
článek o ENVINET (ještě nedodán kvůli indispozici autora), leták o 
výběrovém řízení na pozice v SU A5, leták o propagačních předmětech A5 

● Odhadovaný rozsah: 28 stran 
● Tiskárna: Power Print. Obálka má větší gramáž než vnitřek; finančně tisk vyjde 

stejně, jako když byl zadán u předchozí tiskárny 
● Sponzorům bude nabízena reklama v CO, za tímto účelem se vyberou ca 3 starší 

čísla bez chyb, která se budou prezentovat 
● Za dárky do tomboly na Fúzi se bude nabízet reklamní prostor - minimální částka 

příspěvku cca 500 Kč / 1 stránka (ne nutně celá) 
● PR články vždy dodá sponzor 
● Forma sponzorské reklamy: bude se řešit, až to bude aktuální 
● Na titulce bude dobře viditelný název SU FJFI, který s vydáváním časopisu pomáhá 
● Po vydání časopisu proběhne feedbacková anketa 
● Jana Vacková je zvolena šéfredaktorem Corpus Omne 7:0:0  

 
Divadlo Lysistrata 

● Příprava divadla je komplikována nemocnými herci 
● Auto poskytnuté členem VR odveze objemné rekvizity 
● Předpokládané výdaje na divadlo 1900,- , podrobné zúčtování po hře 
● Catering zajištěn firmou Lobkowitz, další alkohol bude ve formě vína, Frisca, nealka.. 
● Letos nebudou dorty, budou se doprodávat brambůrky a tyčinky 
● Je třeva sehnat obsluhu: prodejce lístků a trhače, min. 2 lidi na bar - odměna formou 

volného lístku 
● Je třeba nachystat velký banner SU FJFI a velké plakáty na nadcházející akce 
● Na baru se budou prodávat lístky na Majáles za účelem podpory kandidátky na 

královnu Majáles, která je z FJFI 
 



Majáles 
● Je třebe sehnat cca 6 lidí na obsluhu stánku na Majáles 
● Účast výmenou za volné lístky 
● Vysvětluje se princip “služby” na Majáles 
● Je potřeba pomoci s bouráním stanu a naopak včas pomoci s jeho stavbou, aby se 

neopakovaly události z minulých let 
 
Běh na 4pí 

● Po trase běhu budou rozmístěna stanoviště, na kterých se budou plnit úkoly 
● “Cíl” na Strahově, ale stopuje se na Bořislavce - tam je třeba umístit dobře 

viditelného člověka 
● Noemi Piknová zařídí obsluhu stanovišť, počet zdrojů jí bude nahlášen, očekává se 

cca 10 lidí 
● Propagaci podpoříme placenými sponzorovanými příspěvky na FB a akci bude sdílet 

SU ČVUT, abychom oslovili co nejvíce lidí ze všech fakult a zainteresovaných 
univerzit 

● Ideální počet účastníků by byl okolo 50 
● Pro vítěze budou připraveny ceny v podobně propagačních předmětl, uranových 

sklenic (je obj. 60 ks), pokusíme se získat uranové medaile (cca 4) 
 
Všejaderná Fúze 

● Sponzoři do tomboly: byly odesály maily, od příštího týdne začnou osobní schůzky 
● Do neděle 13.3. Je třeba sepsat seznam všech navázaných kontaktů 
● Nová motivace pro shánění sponzorů: každý, kdo sežene sponzora, který poskytně 

finanční dar, obdrží 10% z poskytnutých peněz 
● Ten, kdo od sponzora sežene hodnotnou nebo hlavní cenu dostane propagační 

předmět za odměnu 
● Divadlo se bude natáčet, videozáznam pořídí Iveta Pelikánová, která je též 

zodpovědná za ozvučení - detaily nelze vyřešit, neb je nepřítomná 
● Financování fúze: z lístků max 130 000 Kč, od sponzorů je třeba získat alespoň 70 

000 Kč, ideálně 100 000 Kč 
● Výdaje 

○ Pronájem 170 000 Kč 
○ Kapela 35 000 Kč 
○ Předtančení 5 000 Kč 
○ Ozvučení 10 000 Kč 

● Personál a obsluha  
○ 4 uvaděči trhající lístky, kteří na hru odejdou a po ní budou prodávat lístky do 

tomboly 
○ 2 lidé na prodej lístků u vchodu - ti jediní budou placeni 
○ Ideálně dohlédnou také na to, aby dovnitř nevešel nikdo bez lístku ani v 

pokročilejší fázi večera (po předchozích zkušenostech zkušenostech) 
○ 3 lidé na obsluhu tomboly (hlídání a vydávání cen) 

● Systém “návratek” pro lidi s lístkem, kteří se budou chtít z objektu vzdálit a pak se 
zase vrátit 

● Hlavní ceny budou předány na pódiu 
● Tombola se letos bude vydávat tam, kde byl loni fotograf 



● Předtanční: studentka FJFI je členkou tanečního spolku, který nabídl svou účast za 
výhodnou cenu 

● Propagace: je třeby vytisknout a pověsit plakáty, urychlit komunikaci s grafičkou 
 
Členské povinnosti 

● Catering: pověřen Jaroslav Kňap 
● Vnější financování: od září převezme Ondřej Vodehnal, neb již má obchodní 

zkušenosti 
● Je nutné shánět další sponzory, domlouvat s nimi osobní schůzky 
● Je třeba zaškolit do fungování SU co nejvíce nových lidí - je nutná intenzivnější 

propagace 
● Předseda odvolává Ivetu Pelikánovou z pozice místopředsedkyně 
● Předseda oznamuje jmenování  

○ Ondřeje Vodoucha na pozici managera pro catering 
○ Dagmar Bendové na pozici managera pro propagační předměty 
○ Jmenuje Noemi Piknovou HR managerem 

● Alena Harlanderová odevzdává klíč od kanceláře SU, přebírá ho Jaroslav Kňap 
 
E-shop a web 

● Je třeba zrušit odesílání objednávek, nefunguje 
● Stránky budou převedeny na doménu .su 
● Přidáváním PR článků na web SU FJFI je pověřena Mahulena Kuklová 
● Na webu je řeba aktualizovat seznam členů a kontakty 
● Přidat odkaz “Galerie”, aby se vyčistil dlouhý seznam uběhlých akcí v sekci 

“Pořádáme” 
● Datové schránky: jako zapsaný spolek na ni máme právo, ale nemáme povinnost ji 

vést; většina se shoduje na to, že je nepotřebná 
 
TCN 

● Studenti, kteří odjedou předčasně nebo účast odřeknou těsně před akcí: loni se řešily 
2 takové případy 

○ Na jeden se vztahuje pravidlo o STORNO poplatku 
○ Účastnici, která odjela teprve po několika dnech, bude vrácena polovina ceny 

● Pavla Bérešová je zvolena managerem pro středoškolské akce 7:0:0 
 
Ostatní 

● Přednášky “Konec prokrastinace” 
○ Vedle zaběhnutých akademických přednášek by na FJFI mohly probíhat tzv. 

“Soft skills” kurzy / přednášky - průzkum zájmu 
○ Při dostatečném počtu zájemců (~200) by bylo možné přednášky domluvit 
○ Studenti by měli vstup zadarmo a bude vyvinuta snaha o to, aby za ni ani SU 

nemusela platit 
 
 
 

● Výlet do Černobylu 
○ Výlet nesponzorovaný školou 



○ Proběhlo jednání se zástupcem z agentury Chernobyl Welcome, která 
spravuje velkou část zóny v přímé spolupráci s ukrajinskou vládou 

○ Agentura je ochotná dát studentům FJFI slevu (standardní cena je 250 €) a 
dostali by možnost dostat se v rámci speciální exkurze i do řídících bloků 

○ Na katedře dozimetrie by zapůjčili detektory 
○ Chystá se akce “Clean up Chernobyl” - nelegální návštěvníci v areálu 

odhazují odpadku všude kolem, ty je třeba vysbírat. Studenti by se mohli 
účastnit čištění, z toho bychom profitovali výše uvedeným způsobem 

○ Předpokládaný průběh: doprava do Kyjeva svépomocí, od Kyjeva vše 
zařizuje agentura 

○ Před případným odjezdem by bylo vhodné uspořádat tematickou přednášku, 
ideálně s někým ze SÚJB 

○ K dořešení 
■ Počet účastníků 
■ Akceptovatelná cena 
■ Termín (nejspíš podzim) 
■ Způsob dopravy 

● Likvidace lednice, která je v kanceláři SU 
 
Plán schůzí do konce semestru 

● Velké schůze budou probíhat ve čtvrtek 
○  7.4., 14.4., 5.5. 

● Výjezdní zasedání pro aktivní členy  
○ 22. - 24. 4.   

 
 
 
Zapisovala: Mahulena Kuklová 
Ověřil:  
 
  
 


