
Zápis ze zasedání Výkonné rady ze dne 12.10.2017 
 
Přítomní: Mahulena Kuklová, Lenka Hronová, Dagmar Bendová, Marina Džabarjan, Jan 
Čečrdle, Jan Mazáč, Jaroslav Kňap 
Nepřítomní: Jakub Kantner (omluven) 
 
Hosté: Zbyněk Nguyen, Kateřina Hladká, Jan Olšan, Jana Šošková, Pavla Bérešová, Markéta 
Kofroňová, Filip Vitha  
 
Konsenzus hlasování: (pro:proti:zdržel se) 

 
1. Víkendovka 
- Stížnosti na to, že lachtan nebyl poslední: zamítnuto, bylo to stejně i v minulých letech 
- Catering 

- Limit 10 000,- na nákup surovin byl výrazně překročen 
- Utratilo se 13 500,- především kvůli nákupu zbytečných věcí 
- 12 kg soli zaúčtováno? 
- RedBull - proč kupovat? Máme zadarmo - naštěstí se RedBull vypil 
- Otvírávky atd. - máme! 
- 10 kg kuřete + 12 kg vepřového = 150 porcí, to je nadhodnocené! 
- Příště se musí dělat evidence skladu před a po 
- Jan Olšan odevzdává fakturu od piva 
- Na odvoz věcí sehnat auto ze školy, ne vlastní - problémy s proplácením pohonných hmot 
- Sehnat více lidí na nošení a úklid po akci! Byli pouze 2 lidé, to je málo! 
- Zbylo hodně brambůrků s blízkým datem spotřeby, příště nekupovat! 

- Zamyslet se nad konceptem Víkendovky - je třeba dělat akci ve školícím centru? Nestačilo by 
zapálit oheň jako v minulých letech? 

- Hudba byla hlasitá 
- Hudba na přání nebyla 
- Do příště více diskuzní, méně hudební 
- Koncept: promítání fotek z víkendovky - přiláká lidi do místnosti 
- Do příště “Švédský stůl odměn”, aby se minimalizovalo riziko obdržení nechtěné ceny 

 
2. Uranové sklenice 
- Výrobní cena zůstává stejná: 300,- + DPH 
- Objednat se musí alespoň 100 kusů - přijdou do půlky prosince 
- Minimální cena celkem 36 300,- 
- Výsledek hlasování o nákupu sklenic - (6:0:1): nákup sklenic schválen 
- Můžeme udělat předobjednávkový formulář 

 
 
 
 
 
 



3. Noc na Jaderce 
- Kapela - posunout její začátek na 20:00, dřív tu nikdo nebude 

- Problém: kapela nechce hrát později 
- Minipřednášky od 20:00  

- Délka přednášek 10-20 min 
- Focení: Jarda Kňap, Ondřej Tinka 

 
4. Sponzoring 

- Začít obepisovat lidi začátkem prosince 
- Nová firma - nápady - sdílet! 

 
5. Propagace 

- Propagace Noci na Jaderce skrz Kampus Dejvice 
- Plakáty posílat ke kontrole před tiskem! 

 
6. TCN 

- Sponzoři: ČEZ, ČMS, ČNS, HUMUSOFT, NABLA 
- Pavla Bérešová podává stručné shrnutí hospodaření na TCN 
- Oproti loňsku skoro nebylo tolik utráceno, to souvisí i s menším počtem účastníků a zásobám 

materiálů na hry z loňska 
- Zbylo 21 600,- 

 
7. Bažantrikulace 

- Organizace: Kateřina Hladká 
- Prostory: Strahov, nájem zaplatí Vrána 
- Integrálovat bude prof. Pelantová a prof. Jex 
- Termín 14.11., jindy nemají důležití lidé čas 
- V divadle nestrašit matematikou! Málo lidí se hlásí na Ačkovou matiku 
- Kromě baru by vše “personálně” měli zvládnout druháci 
- Pozor na šatnu! Vznikají dlouhé fronty 
- Apelovat na hygienu a čistotu prostředí 
- 4 pípy 
- 2 bary 
- Jaderný rap? - Kontaktovat Petra Zakopala 

 
9. Prostor na dotazy a ostatní 

- Existuje seznam firem z “Ulov mě na MatFyzu” 
 

 
 
Zapsala: Mahulena Kuklová 
 
Schválila: Lenka Hronová 
 
Dne 15.10.2017 v Praze 


