
Zápis z VR 5.9.2016 
 
Přítomní:  Mahulena Kuklová, Dagmar Bendová, Ondřej Kořistka, Robin Stržínek, Ondřej 
Vodehnal, Jaroslav Kňap, Iveta Pelikánová, Zbyněk Nguyen 
 
Hosté:  Jan Petřík, Michal Jex, Jakub Kantner, Lenka Hronová, Pavla Bérešová, Marina 
Džabarjan 
 
Formát hlasování - pro : proti : zdržel se 
 
TCN 

● Hovoří hlavní organizátorka Pavla Bérešová:  
○ Finance: vypadá to, že jsme v plusu - dostali jsme circa 176 000,- 
○ Účastníků celkem 31, plnou cenu platilo 30 lidí 
○ Jeden člověk platil 1 500 za 5 dní pobytu 
○ Ubytování - 137 000,-  
○ Všechny účtenky jsou jak mají být 
○ Celková bilance - 14 321,- 

● Peníze za dopravu se ještě dopočítají 
● Počet účastníků - zvládnutelný, ale počet organizátorů by mohl být o jednoho větší 
● Poměr 31:7 
● Co se povedlo: nové hry, vysoký počet účastníků,  
● Co se nepovedlo: více lidí = více stížností, více lidí = méně nadšení do matematiky,  
● Motivace: vzkřísit projekty, hlavní přednáška + únikovka pro malý počet lidí 
● Hlavní organizátor - bude dále Pavla? Vzneseny námitky proti jejímu dalšímu 

působení v této funkci, především kvůli špatné schopnosti řešit stresové a krizové 
situace 

● Připomínky k organizaci programu 
● Cena by se měla zvednout alespoň na 4 000,- - bude se dále řešit 
● Přihlášky na TCN 2017 spuštěny do 15. Října, do konce roku 4 000,-, od nového 

roku 4 500,- 
 
Corpus Omne 

● Zbavení Jany Vackové pozice šéfredaktorky - 7:0:1 
● Jana Vacková byla zbavena pozice šéfredaktorky 
● Hlasování pro Mahulenu Kuklovou jako novou šéfredakorku - 7:0:1 
● Mahulena Kuklová byla zvolena novou šéfredaktorkou 
● Průvodce prváka  

○ Ondřej Vodehnal dodá kalendář akcí na Disk 
○ Inventář článků 
○ Návr: soutěž 
○ Hospody v okolí - Zbyněk 
○ Aplikace  

● Návrh: zmínit, že Jaderka má vlastní Pokéstop 
 
 



 
Víkendovka 

● Koncept zůstává zachován 
● Momentálně je fáze recruitingu, dobrovolníků je dostatek 
● Vše zařídí Ondřej Kořistka 
● Večerní program: prostory jsou zarezervované 
● Je třeba domluvit úklid prostorů 
● Cena pronájmu max 3 000,- 
● DJ zařízen, cena není domluvená 
● Catering zařizuje Ondřej Vodehnal 
● Prostor k zápisu do Studentské Unie 
● Ve středu během přípravného týdne je volno, nejde se do školy - udělat v úterý večer 

party a na středu vymyslet program 
● Party na Strahově / na Podolí 
● Uhelna 
● Středeční program - sportovní klání 
● Sporty si vezme na starost Dáša a Ondra 

 
Noc & Den na Jaderce 

● Obcházení potenciálních “stánkařů” - divili se, že by to bylo tak levné 
● Den na Jaderce 3.11. 
● Noc na Jaderce 9.11. 
● Den na Jaderce během běžného provozu na Trojance ve studovně - tam se vejde 

max. 20 stánků, min. 10 
● Cíl stánkařů - seznámit studenty s firmou 
● Balíček - když jde na Den, může i na Noc (když to nebude kravina) 
● Program Noci a Dne na Jaderce na webu, aby se omezil počet tiskovin 
● Noc - vyřeší se zábor, venku by se přistavil Redbull Tour Bus 
● Den na Jaderce se nesmí jmenovat Den na Jaderce, tak už se jmenuje něco jiného 

○ Ulov mě na Jaderce 
● Vodouch se ujme organizace 

 
Školní FTP + školní Wiki - revitalizace 

● Řeší se 
 
Další návrhy 

● Kinový klub 
● Videa ze života na jaderce - Marin 
● Na Disku budou tabulky, kam se bude vyplňovat rozpočet a výdaje 

 
 
Zapsala:  Mahulena Kuklová 
 
Kontroloval:  Robin Stržínek 
 


