
Zápis z VR 14.4.2016 
 
Přítomní: Iveta Pelikánová, Zbyněk Nguyen, Mahulena Kuklová, Ondřej Vodehnal, Robin 
Stržínek, Jaroslav Kňap, Dagmar Bendová, Ondřej Kořistka 
 
Hosté: Jaroslav Haken, Ondřej Pánek, Jan Eisenschreiber, Pavla Bérešová, Marina 
Džabarjan 
 
Výjezdní seminář 

● Nezapomenout vzít peníze za správní poplatek obci 
● Doprava: autem + vlakem 
● Účastníci: členové VR + Lenka Hronová, Marina Džabarjan, někdo z Tralalala, Pavla 

Bérešová 
 
TCN 

● Rozpočet zatím chybí, je vypracován pouze orientační odhad - na výjezdním 
zasedání by měla proběhnout prezentace této akce 

● Sponzoři: ČEZ? - po naší návštěvě v ČNS kývli na článek v Corpus Omne, navíc 
budou výměnou za finanční podporu chtít přednášku pro studenty 
ČMS - soutěžíme spolu s akcemi jiných organizací o 20 - 30 000,-; je třeba napsat 
propagační text o TCN a odeslat ho 

● Účastnická kapacita: areál omezen není, ale počet nad 20 lidí se musí hlásit hygieně 
(nebyl by problém) 

● Propagace: plakát je hotový, probíhá propagace na školách, olympiádách, SOČ; o 
většinu se stará propagační oddělení FJFI 
Je třeba být na FB více aktivní 

● Je třeba motivovat a získávat další organizátory 
 
Všejaderná Fúze 

● Prodej lístků - na katedrách, na předáškách 
● Je třeba nechat vytisknout programy! 
● Sponzoři: momentálně 9, další jsou v jednání; potvrzeno cca 70 000,- 

Cílíme na dalších 10 000,- 
● Návrh: raut pro sponzory, akademickou obec, děkany… v salonku 
● Tombola - předměty 

Deskové hry, alkohol, lístky do divadla, knížky, Becherovky, Lasergame vouchery, 
multipacky od Lobkowitze, mince 
Návrhy na další: restaurace, zážitková turistika, sex shopy 

● Je třeba sepsat seznam výdajů a příjmů 
● Domluvit fotokoutek? 
● Napsat harmonogram a text do programu! 
● Vypracovat inventář k divadlu 

 
 
 
 
Anketa 



● Data jsou přirpavená, musí se sejít porotní komise k losování 
● Dárky nakoupí SU FJFI 
● Video z losování bude umístěno na YouTube 

 
WEB SU 

● Řeší se přesun na nové místo, kde nebude docházet k přesměrování na adresu 
začínající wordpress. … 

● Je třeba aktualizovat seznam partnerů 
● Web Corpus Omne - je třeba ho dostat pod správu VR SU FJFI 

 
Pohár děkana 

● Domluva s Tralalala - dřívě se bezúročně půjčovalo 60 000,-; letos peníze půjčovat 
nebudeme, veškeré pivo a zálohy poputují přímo k nám 

● My Tralalala dodáme výčepní techniku, stan, židle, kelímky… dohled má na starosti 
Ondřej Vodehnal 

● Je třeba na místě vyvěsit logo SU FJFI 
 
 
 
Zapsala: Mahulena Kuklová 
 
Schválil: Robin Stržínek 
  


