
Zápis z jednání Výkonné rady ze dne 5. Května 2016 
 
Přítomní:  Robin Stržínek, Mahulena Kuklová, Ondřej Vodehnal, Zbyněk Nguyen, Ondřej 
Kořistka, Dagmar Bendová, Jaroslav Kňap 
 
Hosté:  Jana Vacková, Pavla Bérešová, Jana Šošková, Marina Džabarjan, Lenka Hronová, 
Noemi Piknová, RNDr. Lenka Thinová, Michal Jex, Libor Škoda, Šárka Salačová 
 
Konsenzus zápisu hlasování: pro:proti:zdržel se 

 

1. Diskuze s p. Thinovou 
● Paní Thinová byla přizvána, aby vyslovila své připomínky k prodeji sklenic s přidanou 

marží 
● Hovoří p. Thinová: Historie Temelínových sklenic - paní Thinová navrhla design 

temelínské věže, paní T. vše sama zařídila, objednala; cena Temelínu byla díky 
dlouhodobé spolupráci nasazena nízko, protože jsou předměty určeny pro studenty, 
kteří “nemají peníze” 

● Paní Thinová se ohrazuje proti prodeji za vyšší cenu - firma samozřejmě chce, 
abychom z toho my měli užitek; paní Thinová si nepřeje, abychom z toho měli 
peněžní profit 

● P. Thinová se dozvěděla, že si slečna na otevřených dvěří sklenici koupila za 
“dvojnásobnou cenu” 

● Dále se p. Thinová dozvěděla (viděla), že se s krabicemi se sklenicemi házelo; další 
den údajně dorazil p. Stržínek, že jsou 3 kusy rozbité a je třeba je reklamovat 

● P. Thinová škodu zaplatila z vlastních peněz, protože věděla, jak k závadě došlo - z 
etických důvodů a loajalitě k výrobci 

● Za této situace paní Thinové vadí prodej za dvojnásobnou cenu 
● Hovoří p. Stržínek: Historie - p. Stržínek sháněl design, byl odkázán na p. Thinovou, 

která přišla s tímto nápadem - udělejme temelínské věže s uchem 
● Řešení se sklárnou: p. Thinová údajně sama nabídla, že vše zařídí sama - přes 

návrh p. Stržínka, že se bude podílet na administrativních záležitostech 
● P. Stržínek přiznává, že z časových důvodů neměl čas vést s p. Thinovou aktivní 

konverzaci 
● Cena: nikdy se neprodávalo za dvojnásobnou cenu, ceník je daný - 400,- pro 

studenty, 500,- pro ostatní; pokud došlo k prodeji za dvojnásobnou cenu, selhal 
prodejce 

● SU se nikdy nevyjádřila k tomu, jaké má se sklenicemi úmysly 
● V první dodávce bylo 40 sklenic - 10 pro KDAIZ, 30 sklenic pro SU, tedy ne všechny 

sklenice byly pro studenty 
● Propagační předměty slouží k financování SU FJFI, která školu reprezentuje, pořádá 

ples (který je ztrátový) - ten je třeba dotovat ze zisku z jiných akcí; výdělek ze sklenic 
pomáhá vyrovnat ztráty 

● Reakce na návrh p. Thinové, abychom zvedli cenu lístku - už se tak stalo, zvedla se 
vlna nevole - i akademičtí pracovníci mají s vyšší cenou problém 



● Problém s rozpočtem - nelze předem odhadnout, kolik lidí si koupí lístek, i proto je 
zisk ze sklenic zapotřebí 

● Reakce na rozbité sklenice - jsou přítomni 4 lidé, kteří byli přítomni u loňského úklidu 
- první, co bylo uklizeno mimo dosah, na vrch skříně, byly právě Temelínové sklenice 

● Řečená šarže sklenic měla velmi tenké stěny, jedna byla rozbita při běžném umývání 
● P. Stržínek nabízí kompenzaci pro p. Thinovou v případě, že chce uplatnit autorské 

nároky v nějaké formě 
● Reakce na požadavek na reklamaci - p. Stržínek přišel s rozbitými sklenicemi a 

zeptal se, co s nimi má dělat - p. Thinová si údajně sklenice vzala a řekla, že to 
zařídí, až později přišla se stížností na formu úklidu 

● Nejnovější zakázku si p. Stržínek dovezl sám právě proto, aby zajistil kvalitní 
dopravu 

 
Stížnosti na nástěnky 

● P. Thinová: Na KDAIZ prý z někdo od nás začal sundavat postery z nástěnek 
patřících KDAIZ dříve, než pověřený zaměstnanec přinesl klíče od sklepa, kde byly 
uloženy nástěnky určené k použití studentskou unií 

● P. Thinová vyžaduje dobré zacházení s panely - když si je někdo chce půjčit, požádá 
o zapůjčení 

● Postery se tedy údajně začaly sundávat jen z nedočkavosti 
● P. Stržínek - defekt panelů vždy ten, kdo je za poškození zodpovědný; současné 

poškození už je v řešení 
● Hovoří p. Vodehnal: přiznává chybu ze strany SU, výpůjčka nástěnek byla 

zařizována na poslední chvíli - pověřená osoba nevěděla, kde klíče jsou, proto se p. 
Vodehnal zepta, jestli smí postery sundat a využít panely, na kterých byly 

● Pan Trojek (zodpovědná osoba) nakonec klíče našel, nástěnky z patra se nevyužily a 
použily se nástěnky ze sklepa 

 
Následuje diskuze o možnostech financování plesu a získávání dalších financí 

2. Jaderňácké divadlo 
● Nápad: divadlo chce vlastní FB prezentaci, spolek se pod SU zoficializuje 
● Divadlo se rozšíří na celou univerzitu 
● Řešené problémy: název spolku, příp. Zanesení do stanov; otázka FB prezentace 
● V rámci ČVUT je jiná zájmová skupina, která se nezajímá o záležitosti SU, proto 

vlastní prezentace 
● V takovém uspořádání by bylo možné získat na divadlo finanční přípsěvky 
● Název spolku - divadelníci se shodli na klíčovém názvu Nucleus  
● Proti FB prezentaci: stránka SU FJFI má velký dosah, máme stránky CO, TCN - není 

vhodné dále zájmové skupiny tříštit; navíc značka SU FJFI začíná být známou 
značkou 

● Pro FB prezentaci: fotky nahrát na FB SU FJFI, použít samostatnou stránku pro 
divadlo jako lákadlo  

● Na internetu už jsou informace o Jaderném divadlu, ačkoliv se to týká bývalých 
studentů  



● Stránka bude nastartována v srpnu a na Valné hromadě její osud bude dán k diskuzi 
● Hlasování o spuštění 7:0:0 

3. Corpus Omne 
Hlášení o aktuálním vývoji - Jana Vacková 

● Chystá se k sázení nové číslo 
● Obsah: rozhovor s doc. Kiplovou, rozhovor s někým ze společnosti ciisco, vodící pes 

ve výcviku, report z divadla, Fúze, Běhu, krátký rozhovor s prof. Benešem (statistiky 
průchodnosti), fejeton, report ze Zlaté křídy + poděkování KJ, 2 zábavné články, 
report z AS, poezie, sponzorské články (5 firem - apelovat na firmy, aby reklamy byly 
A5 na šířku) 

● Stranový odhad - 32 
● K další diskuzi: tiskárna - tisk trval 9 dní (Velikonoce, tiskárna nebyla informována o 

tom, že je třeba tisk mít připravený do určitého data) 
● Fotky nejsou tak kvalitní, jako v předchozích číslech 
● Stránky natištěné nakřivo - je třeba informovat o tomto defektu tiskárnu, aby se ho 

příště vyvarovala 
 

Hlášení o stavu feedbackové ankety 
● Resumé: čtenáři jsou víceméně spokojení, chtělo by to ale časopis oživit 
● Návrh: podat lidem anketu na praktiku, příp. Oslovit doc. Krbálka, který studentům 

předá písemnou formu ankety 
● Testovací kolo na praktiku - připravit anketní lístky 
● Ve výroční správě bude seznam oceněných absolventů - materiál k rozhovorům 
● Návrh: prezentovat otce zakladatele 

 
Vize Corpus Omne do budoucna - Jana Vacková 

● WEB: práce na webu se zasekla na webmasterovi, toto je v řešení - bude se dále 
řešit v pozdější fázi zasedání 

● Příští rok: omladit redakci, nalákat co nejvíce lidí 
● Propagovat Corpus na Víkendovce a Přípravném týdnu 
● Tralalala nedodává žádné články - do dalšího čísla by ale bylo dobré dodat článek o 

Poháru děkana a Rektorském dnu 
● Soutěže 
● Nové rubriky - nový komiks, jaderná křížovka 

 
Vize Corpus Omne do budoucna - Dagmar Bendová 

● Tipy k oživení: bulvární sekce - historky ze zákulisí přednášejících, cvičících (se 
souhlasem), historky a vtipné fotky ze SUnie 

● Prostor pro sebevyjádření studentů - osobní přístup při oslovování potenciálních 
přispěvatelů - agitace u prváků 

● WEB: reportáže z populárně-naučných akcí (fotoreprotáž o Černobylu, výstava k 
výročí CERN) - z webu udělat “zpravodajský”, kde budou aktuality on-line 

● “Poradna” se studijními problémy (jak vyjet na studijní pobyt, co mám dělat, když 
jsem podruhé neudělal předmět, atd.) 



● Jak je to s reklamou na stránkách pod FJFI? - zjistit od Kerouše 
 

Vize Corpus Omne do budoucna - Mahulena Kuklová 
● Shrnutí minulého a aktuálního stavu obsahu s ukázkami v konkrétních číslech 
● Michalův námět - chybí zpětná vazba vůči článkům od redaktorů 
● Dělat rozhovory s “mladšími” lidmi (cvičící, noví přednášející), laureáti Zlaté křídy 
● Zkrátit a udělat zábavnějšími a lákavějšími reporty z akcí a studijních pobytů 
● Zajímavé informační články o katedrách a jejich činnosti, výzkumných skupinách na 

fakultě, možnostech kam vyjet a jak 
● Zatraktivnit horoskopy, poskytnout sofistikovaný humor 
● Oživení redakčního týmu, jasné rozdělení zodpovědnosti za obsah a zpracování 
● Barevná elektronická verze 
● Lepší využití prostoru na stránkách časopisu 
● Nacházet inspiraci ve starších číslech a předchůdcích CO, videorozhovory 
● Další návrhy: přechod do formátu A5, kasička na dobrovolný příspěvek za časopis 

4. Den na Technice - Ondřej Kořistka 
● Časová osa - kdy akci uskutečnit? Konec října (středa) - 26. 
● Kde? Trojanka - je tam více technických kateder 
● Studovna - stánky firem, raut, v učebnách doprovodný program 
● Výuku ukončit v 11:10 
● Prezentace časového harmonogramu (konec v 17.00) 
● Návrh: oficiální přesun z Trojanky na Břehovku 
● Návrh potenciálních partnerů - IAESTE, BEST, Young Minds, SU ČVUT, rektorát, 

děkanát, propagace fakulty, Akademie věd, firmy spolupracující s fakultami, sponzoři 
● Propagace - FJFI, ostatní fakulty, SU ČVUT, technické časopisy, sociální sítě 
● “Alternativa” ke Dni otevřených dveří? 
● Propagace na FB - placená, začít cca 3 týdny před akcí 
● Catering? Pro koho? Za kolik? Rozpočet chlebíčků? 

5. Noc na Technice - Ondřej Vodehnal  
● Co se loni povedlo? -Catering, DJs, experimenty, nasvícení 
● Zlepšit: propagaci, více vzdělávat, řešit experimenty včas, potravinové lístky 
● Čím natáhnout lidi - velké přednášky v B103, malé přednášky v B115 
● Přitahujeme 3 typy lidí - zábavychtivé, vědomostichtivé, něco mezi 
● Deskovky - piškvorky, interaktivní hry 
● Problém se záborem - umístění stage komplikuje strom na chodníku 
● Pásky pro rozlišení věku 
● Žetonový systém 
● Bistro v kanceláři SU 
● Na dvoře ToiToiky 
● Propagace: stačí jeden plakát pro obě akce, A6 brožurky 
● V případě zvýšených srážek bude realizovatelnost venkovní části akce značně 

komplikována 



● Bistro: lidi na potravinářský průkaz, seznam “zaměstnanců”, kteří budou mít jistý job 
na všech catering záležitostech pořádaných SUnií 

● Předpokládané náklady: 300 000,-  
● Kde peníze sehnat: ČVUT, město, magistrát, zisk z cateringu… celkem asi 100 000,- 
● Doplněk získat od firem 
● Je možné tak drahou akci utáhnout? 
● Obrat SU FJFI by přesáhl částku 1 000 000 ,- / rok a stala by se plátcem DPH 

 

5. TCN - Pavla Bérešová 
● Stav žádostí o sponzorování, ČEZ stále neodpověděl 
● 17 účastníků přihlášených 
● Lidé co se odhlásí - vrácení zálohy (cca 1500, po naplnění akce), popř. Sleva na 

další ročník (dle podmínek) 
● 40 000 do rozpočtu (ministerstvo pro místní rozvoj?) 
● Auto je zajištěné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovatel:  Mahulena Kuklová, Dagmar Bendová 
 
 
Zkontroloval:  Robin Stržínek 
 
 
 
 


