
Zápis z VR 4.1.2017 
 
Přítomní: Mahulena Kuklová, Lenka Hronová, Jan Čečrdle, Dagmar Bendová, Jakub Kantner, Jan 
Mazáč, Jaroslav Kňap, Marina Džabarjan 
 
Hosté: Jan Olšan, Jan Vitha, Jan Batysta, Pavla Bérešová, Iveta Terezie Pelikánová, Ondřej Kořistka, 
Ondřej Vodehnal 
 
Catering 

● Nový manažer pro catering: Jan Olšan 
● Nejpozději do Ulov mě na Jaderce předá Ondřej Vodehnal klíč od SUnie 

 
Ulov mě na Jaderce 

● 11.4.2017 akce 
● 20.3.2017 uzávěrka na firmy 
● Průběh: zkontaktovat firmu, naídnout cenu 
● Smysl: firmy se mohou prezentovat, mají nějaký smysl v darování peněz (které se dají využít 

na Fúzi) 
● Při kontaktu s firmami by bylo vhodné zaučit nového člověka 
● Zatím dohodnuty 4 firmy, maximum 25 
● Do konce února by bylo vhodné mít alespoň 10 firem, musí se začít s včasnou propagací - 

cílem je nalákat i lidi z jiných fakult 
● Je třeba vytvořit plakáty 

Koncept akce 
●  Návrh: soutěž typu “sbíráme razítka” 
● Začátek - cca 9.00, konec cca 16.00 

 
Běh 

● 31.3. 
● Zodpovídá: Dagmar Bendová, Mahulena Kuklová, Iveta Pelikánová 
● Grafiku zajistí sestra Ivety (do konce února) 
● Schválený grant: 5900,- (rektorát, Fond studentských projektů) 
● Závěrečnou zprávu za loňský rok Iveta vypracuje do konce příštího týdne 
● Startovné: 10,- 
● Elektronické zpracování dat 
● 2 verze trasy (light a normal) 
● Na organizaci v den akce cca 15 lidí 

 
Fúze 

● 20.4. 
● Je třeba zpravit Vránu o datu 
● Do 20.3. je třeba zaplatit zbytek peněz za sál 
● Hlavní organizátor: předseda Lenka 
● Tombola: pokud firmy nechtějí poskytnout finance, mohou darovat věcné ceny 
● Ceny do Tomboly zajišťuje Dáša a Jarda 
● Další k vyřešení: plakát, OSA, Big Band 



● Zvukař zajištěn Národním domem 
● Návrh klubu: Edge Music club? 
● DJs: Smash Doctors? - obojí zmapuje Filip Vitha 
● Časový harmonogram analogický k minulému roku 
● Vstupné: 250,- základní, 350,- sponzorské 
● na místě dražší: 300 / 350 

 
Zlatá křída, ceny za anketu 

● Změna statutu odhlasována v poměru hlasů 8:0:0 
● Návrh změny cen za anketu: výhrce si musí výrhu vyzvednout nejpozději do příštího semestru 
● Tato změna odhlasována v poměru hlasů 8:0:0 

 
Divadelní spolek 

● je třeba dořešit Žižkovskou noc 
● Pokud nebudeme hrát letos, požádat organizátora, jestli bychom nemohli mít příležitost hrát 

příští rok 
 
Sponzoring 

● Momentálně osloveno cca 160 firem 
● Domluven Vacuum servis - 10 000 

 
 
 
Zapsala: Mahulena Kuklová 
 


