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Představení, úloha a cíle
Studentská unie ČVUT je spolkem, neziskovou organizací, která sdružuje kluby
a studenty v rámci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
Studentská unie ČVUT sdružuje tři druhy klubů – kolejní, zájmové a externí.
Kolejní kluby jsou ty, které působí na jednotlivých kolejích ČVUT. Starají se
volnočasové vyžití studentů ubytovaných na kolejích. Na kolejích spravují připojení do
sítě, provozují zde klubovny, posilovny a připravují pro ubytované celou řadu akcí:
uvítání prváků, vánoční večírky, deskové hry, LAN párty, festivaly a sportovní
soutěže.
Kluby zájmové nejsou striktně vázány na prostředí kolejí a zaměřují se na konkrétní
činnost – sportovní, společenskou či jakoukoli jinou.
Externí kluby mají jako jediné kluby vlastní právní subjektivitu a ve Studentské unii
vystupují jako jeden člen. Svým zaměřením či působením jsou propojeni s působením
Studentské unie či přímo s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Hlavní cíle
•

organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,

•

hájení zájmů a práv studentů ČVUT a členů SU,

•

využití informačních technologií pro podporu studia,

•

organizování volného času studentů a členů SU,

•

nákup, správa a prodej majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU,

•

podpora mobility studentů a členů,

•

podpora osobnostního a profesního růstu studentů a členů,

•

činnost vyvíjená za účelem dosahování cílů a záměrů SU.

Definice Studentské unie ČVUT
„NECHŤ PRO VŠECHNA X Z MNOŽINY VŠECH KLUBŮ PŘI ČVUT EXISTUJE
PRÁVĚ JEDNA ZASTŘEŠUJÍCÍ, SDRUŽUJÍCÍ A SJEDNOCUJÍCÍ PLATFORMA,
PAK PRÁVĚ TUTO PLATFORMU NAZÝVÁME STUDENTSKOU UNIÍ.“
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Struktura SU ČVUT
Orgány Studentské unie ČVUT
Nejvyšším orgánem Studentské unie ČVUT je Studentský parlament. Statutárním
zástupcem je prezident. Studentskou unii ČVUT vede a zastupuje centrála.
Vedle hlavních orgánů má Studentská unie ČVUT i výbor, kterým je Rada
studentských samospráv, která se skládá z volených či jmenovaných zástupců kolejí.
Kontrolním orgánem Studentské unie ČVUT je Kontrolní komise.

Struktura Studentské unie ČVUT
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Centrála SU ČVUT
Centrála je orgánem Studentské unie ČVUT, který zodpovídá za její chod, zastupuje ji
před vedením ČVUT, SÚZ a jedná s případnými sponzory. Součástí centrály
studentské unie je i prezident. Po celý rok 2018 pracovala centrála ve svém složení
z konce roku 2017.
Tabulka 1: Členové centrály v roce 2018

Jméno a příjmení,
Pozice
Jozef Šebák
Pozice: Prezident SU ČVUT
(od 10. 2. 2017)

Stanislav Jeřábek
Pozice:
Manažer pro vnější vztahy
(od 10. 2. 2017)
Michal Kothera
Pozice:
IT manažer
(od 10. 2. 2017)
Tomáš Drábek
Pozice:
HR manažer
(od 10. 2. 2017)
Projektový manažer
(od 18. 8. 2017)
Jan Mára
Pozice: PR manažer
(od 20. 11. 2017)

Pracovní náplň
•
•
•
•

řízení SU ČVUT
vedení Centrály SU ČVUT
vedení Parlamentu SU ČVUT
komunikace s vedením ČVUT

•
•
•
•
•

spolupráce s partnery
komunikace s vedením ČVUT
komunikace s Akademickým senátem ČVUT
komunikace se SÚZ ČVUT
koordinace studentských samospráv

•
•

koordinace adminů kolejních i dalších klubů
správa IT služeb

•
•
•
•
•
•

nábor aktivních členů SU ČVUT
osobní rozvoj členů SU ČVUT
organizace akcí SU ČVUT
spolupráce s partnery koordinace projektů SU
ČVUT
podpora nových projektů SU ČVUT
koordinace Ahoj Techniko!

•
•

komunikace a styk s veřejností
správa sociálních sítí
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Studentský parlament SU ČVUT
Parlament tvoří celkem 17 delegátů jednotlivých klubů a součástí SU ČVUT a ČVUT.
Jednotlivé rozdělení hlasů:
•

8 hlasů: delegáti kolejních klubů

•

5 hlasů: delegáti zájmových klubů

•

2 hlasy: delegáti externích klubů

•

1 hlas: zástupce AS ČVUT

•

1 hlas: prezident

Tabulka 2 – Členové Studentského parlamentu (k 31. 12. 2018)

Součást

Delegát, zástupce delegáta

Vznik mandátu

Prezident

Jozef Šebák

10. 2. 2017

Silicon Hill

Jakub Rubáš, Michal Kothera

1. 1. 2018, 4. 41. 2018

Pod-O-Lee

Josef Beneš, Jan Picka

7. 1. 2018, 18. 11. 2018

Buben

Václav Novotný, Adéla Kubešová

19.11.2018, 26. 11. 2018

Masařka

Martin Čerňan, Oleg Ostashchuk

5. 11. 2018, 5. 11. 2018

Sincoolka

Pavel Valach, Jiří Kapoun

3. 1. 2018, 6. 4. 2018

Hlávkova kolej

Vojtěch Kaiser, Vladislav Kan

14. 11. 2018, 27. 11. 2018

Orlík

Oleksandr Surnin, Zdeněk Mojžíš

7. 1. 2018, 7. 1. 2018

Fakultní klub BION

Martin Mleziva, Matěj Krása

16. 10. 2018, 14. 11. 2018

BEST

Oliver Sklenár, Adéla Macnarová

3. 1. 2018, 3. 1. 2018

eFDrive

Radek Volf, Jan Vacek

14. 11. 2018, 26. 11. 2018

FIT++

Michal Hošna, Jiří Hanuš

15. 2. 2018, 15. 2. 2018

Křesťanský klub

Václav Dyntar,Martin Zemek

5. 1. 2018, 9. 4. 2018

ISC

Michaela Šímová, Martin Průcha

3. 1. 2018, 5. 1. 2018

AVC ČVUT

Jakub Křenek, Iveta Terezie
Pelikánová

3. 1. 2018, 20. 6. 2018

Engineers Prague

Aleš Příhoda, Kamila Radilová

16.7.2018, 16.10.2018

AS ČVUT

Tomáš Pokorný, Michal Farník

3.1.2018, 19.11.2018
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Kontrolní komise Studentského parlamentu
Kontrolní komise je kontrolním orgánem Studentské unie ČVUT. Jejím hlavním
úkolem je kontrola a dohled nad řízením jednotlivých klubů, ale i celé organizace.
Členové kontrolní komise jsou nejen cennými rádci v případě řešení problémů, ale
i dobrými společníky na akcích, které pořádáme. Do kontrolní komise je zájemce
jmenován na základě kandidatury Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT.
Doporučenou podmínkou pro přijetí do kontrolní komise je 1 rok aktivní účasti na
chodu Studentské unie ČVUT.
Kontrolní komise v roce 2018 fungovala ve složení z konce roku 2017, kdy jeden
z členů rezignoval. V roce 2018 se nepovedlo obsadit chybějící místo, načež Kontrolní
komise fungovala ve 2 členech. Později podle plánů oznámených už při kandidatuře
rezignovala další členka a komise tak pokračovala pouze jednočlenná.
Tabulka 3 – Členové Kontrolní komise (v roce 2018)

Člen KK

Trvání mandátu

Tomáš Gura

od 22. 6. 2017

Veronika Huvarová

od 22. 6. 2017 do 22. 6. 2018

Rada studentských samospráv
Rada studentských samospráv (RSS) je povinným výborem Studentské unie ČVUT.
Výbor sdružuje zástupce jednotlivých kolejí Českého vysokého učení technického
v Praze. RSS tak zastupuje zájmy přibližně 7 000 ubytovaných studentů (údaj ke
konci roku 2018) bydlících na 6 samostatných kolejích a 2 kolejních areálech Strahov
a Podolí. Členové RSS jsou jmenování prezidentem SU ČVUT na základě jejich zvolení
(určeno interními předpisy kolejních klubů). Členové RSS se schází na pravidelných
společných schůzkách se zástupci Správy účelových zařízení ČVUT (tzv. ZZS VS), kde
řeší zejména potíže ubytovaných na kolejích. Předsedou Rady studentských
samospráv je prezident, nebo jím určený člen centrály. RSS spolupracuje s Komisí
pro správu účelových zařízení Akademického senátu ČVUT (KSUZ).
V roce 2018 pozici předsedy Komise pro Správu účelových zařízení (KSUZ) zastával
od března po předchozí předsedkyni Marii Dvořákové Bc. Pavel Bakovský a v říjnu byl
předsedou zvolen Ing. Tomáš Drábek. Stěžejními body řešené agendy byly zvýšení
kolejného, rekonstrukce kolejí a menz a hospodaření Správy účelových zařízení
ČVUT.
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Kluby (k 31. 12. 2018)
Kolejní kluby
Silicon Hill

Lokalita: koleje Strahov
Činnost: Provozování počítačové sítě, unikátní audiovizuální
centrum, pořádání mnoha společenských, sportovních
i vzdělávacích akcí, MS technologií a unixových operačních
systémů. Služby pro členy jako webový prostor, emailová
schránka, digitální televize a její záznam, provozování
posiloven, hudeben a jiných zájmových místností a dalšího.

www.siliconhill.cz, www.fb.com/siliconhill
Pod-O-Lee

Lokalita: koleje Podolí
Činnost: Provozování počítačové sítě, pořádání mnoha
společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako webový
prostor, emailová schránka, digitální televize, provozování
posilovny, hudebny a sportovišť.

www.pod.cvut.cz
Buben

Lokalita: Bubenečská kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě, pořádání společenských
a sportovních akcí, školicí středisko síťových technologií (Cisco),
služby pro členy jako tisk dokumentů, webový prostor, emailová
schránka, digitální televize, knihovnička odborné literatury.

www.buk.cvut.cz, www.fb.com/klubbuben
Masařka
Lokalita: Masarykova kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě a Wi-Fi, služby pro členy
jako webový prostor, emailová schránka. Dále je tu možnost
využití posilovny, ping-pongu, fotbálku, kulečníku nebo uložení
kol v kolárně. K dispozici je několik studoven a rýsovna, vhodná
ke studiu, prezentacím, schůzím a k promítání. Služby mohou
být rezervovány online pomocí klubového rezervačního
systému.

www.mk.cvut.cz, www.fb.com/klubmasarka
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Sincoolka
Lokalita: Sinkuleho a Dejvická kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě a Wi-Fi, pořádání
společenských a sportovních akcí, služby pro členy jako tisk
dokumentů, webový prostor, emailová schránka. Dále je zde
možnost využití posilovny, ping-pongu a fotbálku. Kola lze uložit
v kolárně. K dispozici je multimediální místnost s projektorem,
vhodná ke studiu, prezentacím, schůzím a k promítání.

www.sin.cvut.cz, www.fb.com/sincoolka

Hlávkova kolej
Lokalita: Hlávkova kolej
Činnost: Provozování počítačové sítě, služby pro členy jako
webový prostor, emailová schránka.

www.hk.cvut.cz

Orlík
Lokalita: kolej Orlík
Činnost: Provozování počítačové sítě, pořádání společenských
a sportovních akcí, služby pro členy jako tisk dokumentů,
webový prostor, emailová schránka, digitální televize,
knihovnička odborné literatury.

www.ok.cvut.cz

Fakultní klub BION
Lokalita: Kladno DM SPŠS, GDM a FBMI
Činnost: Provozování počítačové sítě, poskytování služeb pro
členy jako tisk, kopírování a vazba dokumentů, pořádání
společenských a sportovních akcí, provozování studentské wiki
FBMI, možnost navštěvovat posilovnu na GDM, a to v rámci
plného členství či pouze sportovního členství.

www.bion.cvut.cz, www.fb.com/fkbion

Stránka 8 z 22

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6
IČO: 67981224
su@su.cvut.cz
www.su.cvut.cz

Zájmové kluby
BEST
Činnost: BEST – BoardofEuropeanStudentsof Technology – je
mezinárodní organizace působící na ČVUT od roku 2009. Jedná
se o sdružení studentů, kteří mají chuť cestovat, zlepšovat svou
angličtinu, poznávat nové lidi a zapojovat se do organizace
různých studentských aktivit – inženýrských soutěží na ČVUT,
vzdělávacích kurzů pro zahraniční studenty či mítinků komisí
mezinárodního BESTu. Otevřeno všem, kteří mají zájem
získávat nové přátele z celé Evropy, poznávat nové formy
zábavy a nabrat nové zkušenosti z mnoha technických
i netechnických oblastí.

www.bestprague.cz, www.fb.com/BESTPragueCTU
GALIBI
Činnost: Vysokoškolský gay a lesbický spolek působící na ČVUT
v Praze. Aktivity jsou zaměřeny na studenty, ale klidně se jich
můžou zúčastnit absolventi a jejich přátelé. Náplní klubu je
sdružovat studenty, mladé lidi a pořádat pro ně různé
mimoškolské aktivity.

www.galibi.cz, www.fb.com/galibicz
eFDrive

Činnost: Klub EFDRIVE je zájmovým klubem Studentské unie
ČVUT. Působí při Fakultě dopravní, ale jeho aktivity ji přesahují.
Zabývá se organizováním širokého spektra akcí více či méně
souvisejících s Fakultou dopravní ČVUT: seznamovák UZEL,
Cyklojízda s děkanem, Noc na fakultě, Pártymotoráček po Praze
a okolí, Studentský den FD, Orientační závod pražskou MHD,
Grilování na štěrkovém loži, Beseda s děkanem a další.

www.efd.su.cvut.cz, www.fb.com/efdrive

STOH

Činnost: Veřejná volná hraní a turnaje v nejrůznějších stolních
hrách – Šachy, Scrabble, Carcassone, GO, Osadníci z Katanu
a mnoha dalších.

www.stoh.su.cvut.cz
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Klub čajovna

Činnost: Pohodový studentský klub, kam si můžete přijít
popovídat s přáteli, dát si šálek dobrého čaje nebo navštívit
pravidelné cestovatelské večery.

www.klubcajovna.cz, www.fb.com/KlubCajovna

Křesťanský klub

Činnost: Sdružuje křesťany a zájemce o křesťanství zejména
z řad studentů ČVUT, pořádá přednášky a další společenskokulturní akce pro širší veřejnost.

www.signaly.cz/kklub

FIT++

Činnost: Sdružuje aktivní studenty na Fakultě informačních
technologií. Chceme být odrazovým můstkem pro všechny
studenty, kteří by se rádi podíleli na Seznamováku, organizaci
Dní otevřených dveří a dalších zavedených ale i úplně nových
akcí, se kterými přijdou sami studenti. Obecně podporujeme
studentské aktivity v rámci celé Studentské unie či v
samosprávných
akademických
orgánech.
Chceme
být
spolehlivými prostředníky při komunikaci fakulty se studenty.

www.klubFITpp.cz, www.fb.com/klubFITpp
Engineering Student Club
Činnost: Posláním Engineering Student Club je umožnit
studentům rozšířit své vědomosti a zkušenosti díky kontaktu
s praxí. Klub dále napomáhá komunikaci mezi studenty
a vedením fakulty a zprostředkovává projekty, které nabízí
průmysl.

www.esc.fs.cvut.cz
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+/-FEL

Činnost: Klub je zaměřený na sdružování aktivních studentů na
fakultě za účelem rozšiřování jejich schopností a vědomostí.
Plánujeme vypomáhat na akcích fakulty a pohráváme si i s
myšlenkou vlastních akcí. Dále chystáme exkurze do firem,
přednášky od hostů a uspořádání workshopů.

www.pm.fel.cvut.cz

Externí kluby

IAESTE

Činnost: Zahraniční stáže a praxe, server iKariéra,
seznamovací akce pro první ročník fakulty stavební –
MALTA, veletrhy pracovních příležitostí, semináře na
rozvoj osobnosti, komunikace s firmami, součást IAESTE
International působící v 85 zemích světa.

www.iaeste.cz, www.fb.com/IAESTE.CVUT.Praha

International Student Club CTU in Prague

Činnost: Péče o zahraniční studenty, spousta aktivit a
společenských akcí, jazykové kurzy, semináře.

www.isc.cvut.cz, www.fb.com/isc.ctu.prague

Audiovizuální centrum studentů ČVUT
Činnost: S nadšením studentů, očima umělců a duší
vědců zachycuje nevšední okamžiky pomocí moderní
techniky.

www.avc-cvut.cz, www.fb.com/AVC.CVUT
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SPELEO FBMI (Duha Studánka)
Činnost: Sdružovat speleology a zájemce o speleologii
zejména z řad studentů a zaměstnanců ČVUT FBMI.
Programovou náplní je organizování speleologických
exkurzí, pracovních akcí v podzemí, přednášek,
výškových
prací,
volnočasových
programů,
společenských setkání a dalších aktivit, zejména ve
spolupráci
se
základními
organizacemi
České
speleologické společnosti.

speleo.fbmi.cvut.cz

Engineers Prague
Činnost: Hokejový tým univerzit ČVUT, VŠE a ČZU v
Praze, založený v roce 2017 jako nástupce týmu Technika
Praha, od sezony 2015/2016 klubu hrajícího Evropskou
Univerzitní Hokejovou Ligu (EUHL).

www.engineersprague.cz
www.fb.com/engineersprague

Herní historie z.s. (klub RetroHerna)
Činnost: V rámci projektu RETROHERNA se spolek
zabývá sběrem herních konzolí a počítačů. Prezentování
sbírky, přednášky o herní historii a interaktivní muzeum.
www.retroherna.org

www.fb.com/retroherna
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Členská základna
Ke konci roku 2018 Studentská unie ČVUT zastřešovala 23 klubů, z toho 8 kolejních,
9 zájmových a 6 externích klubů. V květnu byl za externí klub přijat spolek Herní
historie z.s. (IČO: 05823986). V červnu vznikl a mezi zájmové kluby se zařadil klub
+/-FEL. Členové studentské unie jako takové jsou často členy více součástí, a to
i aktivními. Nejvíce členů pochází z řad ubytovaných na kolejích ČVUT, kde fungují
kolejní kluby. Studentská unie ČVUT měla v roce 2018 přes 8 800 členů z řad těchto
klubů. Celkem měla téměř 10 000 členů.
Externí kluby se počítají jako jeden člen studentské unie a působí jako samostatné
organizace. Do přehledu však byl zařazen i přehled jejich členské základny. Způsob
určení aktivních členů si určuje každý klub samostatně. Obecně se jedná o členy,
kteří vstupují do činnosti klubu a ovlivňují přípravu jeho akcí či projektů.
Tabulka 4 – Členové klubů Studentské unie ČVUT (k 31. 12. 2018)

Externí kluby

Zájmové kluby

Kolejní kluby

Součást

Název
klubu

Počet
členů

92
BION
408
Buben
Hlávkova
199
kolej
391
Masařka
100
Orlík
1349
Pod-O-Lee
5879
Silicon Hill
439
Sincoolka
29
BEST
679
Čajovna
57
eFDrive
17
ESC
98
FIT++
72
Galibi
Křesťanský
9
klub
23
+/- FEL
36
STOH
17
AVC
Engineers
48
Prague
neznámý
IAESTE
542
ISC
6
RetroHerna
105
Speleo

Aktivní
členové

Členové
součástí

Počet
aktivních
členů klubů

Počet členů
klubů

770

9877

14
24
8
27
5
69
405
21
29
25
33
10
52
10
9

8857

1020

6
23
10
48
25
50
6
39

718
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Studentská samospráva
Studentská samosprávou je orgán, který je oprávněn jednat za ubytované studenty
na kolejích ČVUT, složený ze studentů a studenty volený, podle zásad statutu dané
studentské samosprávy. Tato samospráva je na všech kolejích tvořena zástupci
kolejních klubů studentské unie. Kluby tímto zastupují zájmy všech ubytovaných při
jednání se Správou účelových zařízení ČVUT v Praze, třebaže nejsou vždy členy
studentské unie nebo studenty ČVUT. Počet ubytovaných během roku značně kolísá
a snižuje se postupně v souladu s obecným úbytkem studentů na univerzitě během
akademického roku. Po nástupu na koleje v zimním semestru samospráva zastupuje
téměř 6 800 ubytovaných na studentských kolejích. Během letních prázdnin je počet
zastupovaných nejnižší, po prázdninách se však ubytovaní v případě pokračování
studia navracejí zpět na svá místa ve svých kolejích. V dlouhodobějším měřítku se
v posledních letech koleje ČVUT naplňují.
Tabulka 5 – Přehled ubytovaných v péči studentské samosprávy SU ČVUT v roce 2018

Počet ubytovaných studentů na kolejích ČVUT
Období Bubenečská Dejvická Hlávkova Masarykova Kolej Koleje Sinkuleho
2018/01
2018/02
2018/03
2018/04
2018/05
2018/06
2018/07
2018/08
2018/09
2018/10
2018/11
2018/12

kolej

kolej

kolej

kolej

Orlík

Podolí

kolej

480
470
461
453
443
390
201
200
220
487
473
470

124
126
126
125
120
112
83
79
73
120
120
120

216
213
206
204
205
186
132
135
129
208
214
209

427
474
478
477
479
352
130
117
165
491
492
486

161
159
161
159
159
152
132
129
136
162
161
162

1015
994
971
968
961
881
613
602
588
1 030
1 022
1 014

348
361
361
362
358
315
115
113
175
362
366
365
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Koleje Celkem
Strahov

3
3
3
3
3
3
1
1
2
3
3
3

816
738
631
551
517
180
793
724
013
967
949
907

6
6
6
6
6
5
3
3
3
6
6
6

587
535
395
299
242
568
199
099
499
827
797
733
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Výběr zajímavých akcí SU ČVUT v roce 2018
Ahoj Techniko!
Akce, která vznikla z iniciativy SU ČVUT ve spolupráci s Fondem studentských
projektů a s podporou jednotlivých fakult ČVUT. Projekt Ahoj techniko! se skládá ze
čtyř částí, a to Akce Prvák, Žij studentský život, Vítejte na ČVUT a Strahov OpenAir.
Hlavním cílem tohoto projektu je přivítat studenty prvních ročníků na univerzitě
a pomoci jim v prvních dnech akademického roku, představit studentům organizace
a příležitosti, které na univerzitě mají. Projekt Ahoj techniko! je zakončen hudebním
open air festivalem v areálu strahovských kolejí. Projekt Ahoj techniko! 2018 probíhal
ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2018.

Akce Prvák
Akce Prvák probíhala ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2018 na většině fakult ČVUT. U vstupu
do fakultních budov byly zřízeny informační stánky, kde starší studenti pomáhají
nováčkům zvládnout první dny na vysoké škole. Navigují je ke konkrétním učebnám,
podávají informace o průběhu školního roku a organizaci výuky, ale i poradí, kde se
v okolí levně a dobře najíst.

Žij Studentský Život!
Akce Žij studentský život! proběhla 9. října. 2018. V tomto roce veletrh studentských
aktivit opět oživil areál dejvického kampusu. Vedle studentských klubů a organizací
se zde představila i Ústřední knihovna ČVUT či Kariérní centrum.

Vítejte na ČVUT
Další ročník Vítejte na ČVUT byl uspořádán v prostoru s výrazně větší kapacitou a to
v Malé sportovní hale Holešovice. Datum konání padlo na 1. října 2018. Kromě
hudby od DJ´s vystoupila kapela PSH. Velkým a předem neavizovaným překvapením
večera pro všechny zúčastněné bylo vystoupení Leoše Mareše. Na akci byl také
zajištěn bohatý doprovodný program a občerstvení. Záštitu zahajovací party udělil
Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze. Zájem o účast na této párty předčil
předpoklady všech organizátorů. Hala hostila bezmála 3 500 studentů, kteří tak
vytvořili nezapomenutelnou atmosféru celého večera a brzkého rána.

Strahov Open Air
Akce Strahov OpenAir proběhla 3. října 2018 jako 22.ročník festivalu, který uzavírá
celý týden s Ahoj Techniko! Na hlavní stage se představili Monna, UDG, Sto zvířat,
Hentai Corporation, Mydy Rabycad a Žlutý pes. Vedle hlavní stage probíhal program
i v klubech na některých blocích strahovských kolejí (Klub 007, Klub 010)
a v PartyHall Electro Stage. Největší studentský koncert opět navštívilo více než
5 000 lidí.
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Souboj fakult (během celého roku 2018)
Na jaře roku 2018 skončil již sedmý ročník tradičního sportovního seriálu Souboj
fakult. Souboj byl rovněž i nyní uskutečněn díky podpoře Fondu studentských
projektů. Celý souboj fakult, díky účasti ve všech turnajích, opět opanovali studenti
FIT. Na druhém místě, o pouhé dva body, se umístila FJII a na třetím, díky neúčasti
FELu na finálovém závodě dračích lodí. Na 5. místě se poprvé umístil Masarykův
ústav. Turnajů se přes rok zúčastnili studenti všech fakult a ústavu. Koncem
listopadu 2018 se uskutečnily zahajovací turnaje 8. ročníku, a to bowling ve
studentském domě a také volejbal na Julisce. Volejbalový turnaj se stává prestižní
záležitostí s vysokou úrovní hry i počtem účastníků. Závěrečný květnový závod
dračích lodí má návštěvnost přes 1 000 lidí a účastní se jej zaměstnanci jednotlivých
fakult, ústavů i spolků včetně vedení ČVUT.

Vánoční večírek
Vánoční večírek je akce, kterou Studentská unie ČVUT pravidelně pořádá pro své
členy, ať již současné nebo bývalé, jako poslední setkání kalendářního roku ve
sváteční atmosféře. V roce 2018 se večírek opět uskutečnil v prostorách Café Vítkov
na budově funkcionalistického Národního památníku na Vítkově. K tanci i poslechu
servíroval hudbu DJ Lucas Kozel. Během večera průběžně fotografoval hosty a servis
u fotostěny dělal Petr Kaštánek. Vánoční hosté si mohli užít vánoční zvyky, bohatý
raut a příjemnou vánoční atmosféru. Hosté byli podle ohlasů s průběhem této akce
spokojeni. Celková návštěvnost byla kolem 70 osob.

Lesamáj
Po vystoupení z konceptu Pražského Majálesu se skupina studentů dejvického
Kampusu (VŠCHT, ČVUT, ÚOCHB, KTF UK) se rozhodla uspořádat tradiční oslavy
máje po svém. Vznikl tak Lesamáj – technicky dejvický majáles – multižánrový
festival v duchu studentské spolupráce a sounáležitosti. Namísto studených
festivalových konstrukcí zpříjemnila prostředí Kampusu Dejvice atmosféra studentské
tvořivosti. Dne 23. března 2018 byla uspořádána zahajovací akce „Plesamáj, aneb
reprezentační ples Veličenstev lesamáje“ v P.M. klubu. Závěrečná akce s divadelními
a improvizačními představení, slam poetry, autorská čtení, workshopy, soutěže
a další aktivity v režii studentských organizací a spolků se uskutečnil v dejvickém
kampusu dne 2. května 2018. Studentská unie pomáhala s koordinací. Některé
z klubů SU měly na závěrečné akci svůj stánek.

Hokejová Bitva
Hokejový turnaj pražských veřejných škol proběhl již po osmé, a to 1. listopadu
2018. Soupeřily mezi sebou sportovními týmy z pražských univerzit ČVUT, UK, VŠE,
ČZU. Studentská unie ČVUT zabezpečila fanouškovskou zónu ČVUT v pražské
Tipsport Aréně a všichni fanoušci vytvořili fantastickou atmosféru na tribunách.
Ročník 2018 měl dvě velká poprvé, kdy poprvé v historii vyhrál tým ČVUT a UK
prohrálo semifinálové utkání.
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Studentský ples ČVUT
V roce 2018 pod záštitou rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka proběhl již 14. ročník
plesu, tentokráte stylizovaný do tématu Sci-fi a fantasy. Hudební stránku obstarala
kapela PartyLeaders a taneční vstupy zabezpečily soubory Cheerleaders a Zig-zag
studio. Součástí byly i různé doprovodné soutěže (o nejlepší plesovou masku aj.).
Ples proběhl dne 16. března 2018 v prostorách Masarykovy koleje. Počet účastníků
dosahoval cca 220 osob, což bylo po minulém plese trochu méně, ale na kvalitu
večera to vliv nemělo.

UnIT 2018 Team Coding Competition
10. dubna proběhl již čtvrtý ročník programovací soutěže UnIT pod taktovkou klubu
BEST, který se konal na půdě Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií.
Ve třech kategoriích soutěžilo více než 80 soutěžících. Samozřejmostí byl i bohatý
doprovodný program – soutěž v Buláncích, Laser Game či závod v RedBull formulích.
Celé soutěžní klání trvalo 7 hodin a vítězové byli oceněni hodnotnými cenami.

EBEC 2019
Opět pod vedením BESTu se 6. listopadu uskutečnila týmová soutěž pro studenty
technických oborů EBEC 2019 na půdě Fakulty elektrotechnické ve společné
studovně s Fakultou strojní. Velkým lákadlem byl postup do regionálního kola
v Budapešti, kde soutěží osm týmů ze zahraničí.

Kladenský majáles
Dne 19. dubna uspořádali členové klubu BION největší akci klubu – Kladenský
majáles, který letos oslavil 10 let od svého vzniku. Účelem této akce je navázat na
tradici již zavedeného festivalu, oslavit příchod jara a zvýšit podvědomí nejenom
kladenských občanů o přítomnosti fakulty FBMI. Festivalu se zúčastnilo mnoho
studentů SŠ a VŠ a zároveň řada lidí z Kladna a okolí. Vystupujícími byli např. Pokáč,
Opak Dissu, The Shookies. Vystoupily i dětské kroužky, byla vyhlášena instagramová
soutěž atd. V průběhu konání se na akci vystřídalo přes 1500 návštěvníků.

Charitativní vánoční sbírka
Univerzitní hokejový tým Engineers Prague ve spolupráci s Fakultním klubem BION
uspořádali před Vánoci na Vánoční sbírku hraček a pomůcek pro Dětský rehabilitační
stacionář Zvonek na Kladně. Kromě Fakulty biomedicínského inženýrství se do sbírky
zapojil i Rektorát ČVUT a studenti z VŠE a ČZU. Vybrala se spousta hraček,
výtvarných potřeb a dalších užitečných věcí, které byly předány zástupci Engineers
Prague, Fakultního klubu BION a Studentské unie ČVUT na vánoční besídce. Všem
přispívajícím za jejich dobrý skutek děkujeme.
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Cestovatelské večery
Jako zpříjemnění k posezení u čaje se v Klubu Čajovna již tradičně pořádají
cestovatelské večery. Klub navštěvují cestovatelé, kteří se chtějí podělit o své zážitky
a prezentovat svoje fotografie z cest. Jde především o studenty, kteří se zúčastnili
zahraničních pobytů či vyrazili na zajímavou dovolenou prozkoumat část světa.
Výjimkou nejsou poslední dobou ani lidé, kteří se profesionálně zabývají čajem a jeho
dovozem, takovéto povídání je pak doplněno i degustací jejich čajových úlovků.
V průběhu roku se uskutečnily cestovatelské večery Číně, Gruzii, Japonsku, Indii
a Malém Tibetu, Sibiři, Kubě, Mexiku, Himalájích aj. V roce 2018 se uskutečnily další
zajímavé akce spojené s večery, např. ochutnávka exotických čajů či přednáška
o japonské čajové keramice.

Dýmky na kopci
Již tradiční akce se konala v červnu pod taktovkou Klubu čajovna na Strahově mezi
bloky 6 a 7. Byli pozváni čeští výrobci a prodejci dýmek, příslušenství a tabáku. Na
akci bylo v jeden moment napočítáno až 180 účastníků. Díky spolupráci se SÚZ, která
vyšla organizátorům vstříc, byla akce bezproblémová.

UZEL
UZEL, který se konal ve dnech 28.9. – 1.10. 2018, byl největší akcí klubu eFDrive
roku 2018 co do počtu účastníků, organizátorů, doby příprav i doby trvání samotné
akce. Konal se již její šestý ročník. Jde o seznamovací kurz cílený na všechny
studenty přicházející do prvního ročníku bakalářského studia na ČVUT Fakultě
dopravní. Umožňuje jim poznat své spolužáky ještě před tím, než spolu poprvé
zasednou v posluchárně. Zároveň na UZLU poznají starší spolužáky, od nichž se
dozvědí vše důležité o tom, jak zvládnout první semestr a nástrahy vysokoškolského
studia vůbec. Také zde mají účastníci možnost poznat své vyučující a významné
představitele fakulty. Lépe, než kdy jindy a kde jinde. Tento ročník byl pořádán
v kempu Garnataurus na břehu Sázavy.

Hello FIT!
Hello FIT! pořádaný 28. září byl jednodenní projekt pro nové studenty bakalářského
studijního programu FIT ČVUT, který jim pomáhá při prvních krocích v životě
vysokoškoláka. Závěr dne je ukončen afterpárty. Letošní ročník měl navýšenou
kapacitu na 300 lidí, která se však ihned vyčerpala. Z akce se nesly velmi pozitivní
ohlasy. Do akce byli kromě organizátorského týmu zapojení také další členové klubu
FIT++, kteří své nové kolegy prováděli po Kampusu Dejvice. Celá akce mohla být
živě přenášena na YouTube díky spolupráci s projektem AVC.SH klubu Silicon Hill.
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Veletrh iKariéra 2018
Veletrh pracovních příležitostí iKariéra je největším projektem klubu IAESTE.
V dejvickém kampusu ČVUT v prostorách fakult a Národní technické knihovny bylo
umístěno 178 stánků firem z technických oborů, jež se přijely prezentovat a nabízet
svá pracovní místa studentům pražské techniky. Pro návštěvníky je připraven bohatý
doprovodný program včetně přednášek a soutěží. V roce 2018 proběhl již 24. ročník.

International Day
International day je pravidelná jarní akce, na které se snaží klub ISC přiblížit život
zahraničních studentů ostatním studentům ČVUT. Akce je zaměřena na prezentaci
jednotlivých zemí, ochutnávky zahraničních jídel a představení možností výjezdu do
zahraničí pro české studenty. Tako akce se v tomto roce konala v prostoru před NTK
ve spolupráci s Kampus Dejvice. Spolupráce probíhala formou propojení akcí Cross
Campus Run a International day za účelem využít společnou propagaci a vybavení a
učinit je poutavější pro návštěvníky.

Studuj ve světě
Již několik let pod názvem Study Abroad Fair (SAF) šíří klub ISC na ČVUT povědomí
o možnostech vycestovat při studiu do zahraničí. V novém konceptu pod názvem
Studuj ve světě byla akce přesunuta pod taktovku Zahraničního oddělení Rektorátu
ČVUT a na akci se spolupodíleli. Zprostředkována byla série cestovatelských
přednášek od studentů ČVUT, kteří sami vycestovali a sdíleli tak své zkušenosti, byl
zajištěn doprovodný program na veletrhu v podobě občerstvení od zahraničních
studentů, doprovodné hudby a aktivit motivujících poznávat cizí kultury.

Den zájmových klubu na FELu
10. října 2018 se konala první oficiální akce organizovaná členy klubu +/-FEL – Den
zájmových klubu na FELu. Událost proběhla v „krčku“ na FEL v Dejvicích od 17 hod.
Akce se zúčastnili i wITches, které učí malé děti kouzlit v IT, nadšenci do
elektromobility a automobilového průmyslu, kteří se realizují v týmu elektrické
formule eForce Prague formula, a florbalisti z FEL reprezentace. Každý spolek se
prezentoval na stánku, kde ukazoval oblast svého zájmu. Součástí akce bylo i drobné
občerstvení a fotografický koutek.

MEZI BLOKY 2018
Mezi bloky 2018 byl 12. ročník festivalu pořádaný klubem Pod-O-Lee, který byl
bohužel ovlivněn deštěm a studeným počasím. I přesto díky dobré propagaci, pomocí
které bylo osloveno kolem 40 000 lidí, přesáhl počet návštěvníků 3 500. Největší
podíl na návštěvnosti měli studenti vysokých a středních škol. Nechybělo ale ani
zastoupení ostatních věkových kategorií a obyvatel Prahy 4. Šťastní a spokojení byli
všichni od těch nejmladších až po nejstarší. Vše se ale netočilo jen okolo hudby.
Během celého dne byly k dispozici různé aktivity jako Zorbing football, skákací boty
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nebo například pivolezení. Po těchto téměř sportovních aktivitách si mohl každý
oddechnout v chillout zóně, která byla vybavena sedacími pytli. Mezi koncerty se pak
pod hlavním pódiem odehrávaly soutěže, ve kterých bylo možno vyhrát velké
množství cen.

Pod-O-Day
Pod-O-Day je sportovní akce pořádaná klubem Pod-O-Lee pro studenty, především
bydlící na kolejích Podolí, pro které jsou připravené různé sportovní aktivity. Proběhly
i doplňující aktivity jako je jóga challenge, přetahování lanem, vybíjená a další. Akce
měla za cíl podnítit studenty k aktivitě a dát jim možnost odreagovat se před
zkouškovým obdobím. Přihlásil se dostatek týmů na všechny sportovní aktivity.
Dokonce se přihlašovaly ještě týmy na místě, těsně před začátkem. I díky počasí byl
tento ročník velice vydařený a zúčastnilo se mnoho studentů.

SHOW Strahov
Třetí dubnová neděle se nesla pod taktovkou hudby již podesáté na akci Silicon Hill
Open Wednesday (SHOW) Strahov pořádané klubem Silicon Hill. Na třech stagích
festivalu zahrály převážně studentské kapely, zlatým hřebem večera pak byla kapela
The.Switch. Vedle hudebního festivalu probíhala i soutěž o nejsilnějšího muže
Strahova – Silicon Hill Strongest Man, kterou má na starosti sportovní sekce klubu.
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Významné události v roce 2018
•

V roce 2018 oslavila Studentská unie ČVUT 20 let své existence. K zajištění
oslav byly čerpány prostředky z Fondu projektů ve výši 50 000 Kč.

•

V rámci oslav 20 let bylo uděleno čestné členství Zdeňku Horákovi, Tomáši
Zlochovi, Václavě Piorecké (roz. Sedlmajerové) a Jaroslavu Kubovi, který ale
čestné členství později v průběhu roku odmítl.

•

Studentský parlament SU ČVUT přijmul spolek Herní historie z.s. (IČO:
05823986) za externí klub SU ČVUT a schválil vznik zájmového klubu +/-FEL.

•

Došlo k odpozastavení klubu Buben po vyřešení nesrovnalostí v jeho
hospodaření.

•

Ing. Stanislav Jeřábek byl zvolen Prezidentem Studentské unie ČVUT pro
období 10. 2. 2019 až dnem 10. 2. 2021 a s ním nová centrála.

•

Během celého roku pokračovala vyjednávání o nové podoby rámcové smlouvy
mezi ČVUT a SU, která by nahradila platnou smlouvu z roku 2002. Nová
dohoda měla nejen zpřesnit podmínky toho, jak budou provozovány
počítačové sítě na kolejích ČVUT a poskytováno ubytovaným připojení do
těchto sítí. Jednalo se o vymezení vztahů mezi univerzitou a unií ve více
oblastech, což by dalo základ další spolupráci na lepší kvalitativní úrovni.
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Identifikační a kontaktní údaje
Název organizace

Studentská unie ČVUT

Právní forma

Spolek

Sídlo

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČ

67981224

DIČ

CZ67981224

EORI

CZ67981224

Rejstříkový soud

Městský soud v Praze

Spisová značka

L 8760

Datová schránka

7f8a5zt

Bankovní účet

99917010/2010 (Fio banka)

E-mail

su@su.cvut.cz

Web

www.su.cvut.cz
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