
Zápis z jednání Výkonné rady ze dne 8.11.2016 
 
Přítomní:  Ondřej Vodehnal, Robin Stržínek, Ondřej Kořistka, Mahulena Kuklová, Dagmar 
Bendová, Zbyněk Nguyen 
 
Hosté:  Lucie Vítková, Lenka Hronová, Ondřej Tinka, Jana Šošková, Jan Olšan, Filip Vitha, 
Petra Sloupová 
 
Host - Petra Sloupová, Kariérní centrum ČVUT 

● Hovoří host: přišla za Kariérní centrum ČVUT 
● Kariérní centrum chce člověku ukázat, jaké jsou jeho schopnosti 
● KC zaměstnává externisty - profesionály v dané oblasti 
● Cílem je propojit studenty s praxí a realitou 
● Studentům ČVUT většinou chybí soft skills 
● Individuální program: kariérní poradna, osobnostní testování 
● Psycholog poradí, jak pracovat se svými silnými a slabými stránkami 
● Jaká jsou očekávání firem?  
● Praktické informace: příprava na pohovor, sestavení životopisu 
● Akce se pořádají na rektorátu 
● KC je ochotno - při zajištěném zájmu (max. 20 lidí) - uspořádat přednášku na FJFI, 

vzhledem k tomu, že je jinak místně vyloučená 
● Pro pořádání podobných přednášek by bylo vhodné vymyslet jim atraktivní názvy 
● Proběhla výměna kontaktů, zorganizujeme přednášku  

 
Divadlo 

Fyzikové 
● Byli úspěšní 
● Sepíše se seznam věcí, které se na akcích mají fotit 
● Pozor na autorská práva ohledně autorů nepůvodních her 
● Na lístky psát, kdy divadlo začíná, ne kdy se pouští do sálu 
● Nedostatek piva 

Lysistrata 
● Začátek - pravděpodobně 20.00 
● Cena lístku: 70/120 
● Kapacita sálu - 300 míst 
● Prodej na ostatních fakultách zajištěn přes informační centrum 
● Pokusí se zajistit prodej v NTK 
● Plakáty na Lysistratu - do 14 dnů 
● Prodej lístků na Lysistratu - v Egu na Podolí (lepší než někomu lézt na pokoj) 

 
Web 

● Budou rozděleny úkoly  
● Přechod na nové stránky začátkem příštího kalendářního roku 

 



 
Všejaderná Fúze 

● Byly navštíveny dva prostory: Slovanský dům, ND Vinohrady 
● Slovanský dům: 170 000 ,- 
● ND Vinohrady: 120 000 ,- : v ceně nábytek, úklid, ozvučení 

○ + 10 000 za personál 
● Řeší se organizační záležitosti 

○ Chillout zóna? 
 
Noc na Jaderce 

● Akademický orchestr nemůže, je zabookovaný na jinou akci 
● Centralizovaný bar 
● Rozdělování místností pro experimenty 
● Umístění šatny - stoly 
● Logistika přednášek 
● Ochranka bude z řad studentů 
● Pro “personál” - nárok na jedno jídlo, rozlišení pomocí pásek 
● Placení lidé - 80/hod, security 100/hod 
● Jednotlivé experimenty - vedení řekne jednotlivým katedrám, aby si své zástupce 

propagující danou katedru odměnily samy 
● Tokamak - nebude, pouze průvodní přednáška 
● 2 velké přednášky, které se nebudou krýt (Kulhánek, Konec prokrastinace) 
● Kapely - starší Bažantrikulační, novější Bažantrikulační (Uran Uran) 
● Fakulta rozsvícená od začátku? 
● Experimenty řeší Zbyněk Nguyen 
● Je třeba udělat přehledný harmonogram 

 
Bažantrikulace 

● SU pomůže na baru 
● Problém: doprava - Lenka napíše kamarádce s velkým autem 

 
Corpus Omne 

● Byl předložen seznam článků do dalšího čísla 
 
Ostatní 

● Bylo stanoveno datum Valné hromady - 8.12.  
 
 
Zapsala:  Mahulena Kuklová 
 
Zkontroloval:  Robin Stržínek 
 
 


