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Představení, úloha a cíle
Studentská unie ČVUT je neziskovou organizací, která sdružuje kluby a studenty
v rámci Českého vysokého učení technického v Praze.
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 své výbory. Jsou jimi Rada
studentských samospráv, která se skládá z volených či jmenovaných zástupců kolejí,
a Kontrolní výbor.

Struktura Studentské unie ČVUT
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Centrála SU ČVUT
Centrála je orgánem Studentské unie, který zodpovídá za její chod a zastupuje ji před
vedením ČVUT, SÚZ a jedná s případnými sponzory. Součástí centrály studentské unie
je i prezident.
Tabulka 1 – Členové Centrály v roce 2014

Jméno a příjmení, Pozice

Václava Sedlmajerová
Pozice: Prezident SU ČVUT

Vojtěch Hejl
Pozice: Viceprezident SU ČVUT

Martin Barič
Pozice: PR manager
Barbora Jakšová
Pozice: PR – koordinátor akcí
Lucie Zubinová
Pozice: PR – propagace a lidské
zdroje
Stanislav Beneš
Pozice: Projektový manager
(od 28.04.2014)

Pracovní náplň




komunikace s vedením univerzity
komunikace s jednotlivými fakultami a ústavy
komunikace a spolupráce s akademickým
senátem ČVUT
svolávání a vedení Parlamentu SU ČVUT
vedení a koordinace Centrály SU ČVUT






komunikace se SÚZ ČVUT
komunikace s kluby Studentské unie ČVUT
správa webu SU ČVUT
organizace Souboje fakult





grafika a design
propagační materiály
spolupráce s fakultami a součástmi ČVUT





koordinace Majálesu
organizace akcí Studentské unie ČVUT
organizace akcí ve spolupráci s ČVUT a SÚZ




sdružování a nábor aktivních studentů
správa FB






koordinace projektu Ahoj Techniko!
podpora nových projektu v SU ČVUT
produkční činnost na projektech
spolupráce s partnery
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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: zástupce centrály (obvykle prezident)

Tabulka 2 – Členové Studentského parlamentu (k 31. 12. 2014)

Součást

Delegát, zástupce delegáta

Vznik mandátu

Prezident

Václava Sedlmajerová

8. 2. 2013

Silicon Hill

Jakub Brož, Klára Škodová

17. 1. 2014, 28. 4. 2014

Pod-O-Lee

Karel Jakubů, Vladimír Balhárek

31. 7. 2014, 31. 7. 2014

Buben

Veronika Huvarová

7. 9. 2014

Masařka

Petr Pražák; Lukáš Koštenský

31. 5. 2014, 31. 5. 2014

Sincoolka

Michal Halenka, Jakub
Tauchman

5. 5. 2014, 5. 5. 2014

Hlávkova kolej

Petra Kuciáková, Tomáš Padělek

4. 6. 2014, 4. 6. 2014

Orlík

Ondřej Michalčík, Ján Kužma

11. 6. 2014, 11. 6. 2014

Fakultní klub BION

Nicola Kyjevská, Tomáš Pokorný

11. 11. 2014, 11. 11. 2014

BEST

Andrea Schejbalová,
Angelika Průchová

1. 1. 2014, 1. 1. 2014

eFDrive

Petr Šatra, Marie Dvořáková

1. 1. 2014, 1. 1. 2014

Galibi

-, Veronika Veinlichová

1. 1. 2014, 11. 6. 2014

Křesťanský klub

Marek Záveský

1. 1. 2014

STOH

Martin Rybár, Alexandr Jegorov

1. 1. 2014, 4. 6. 2014

ISC

Jiří Hospodka

1. 1. 2014

IAESTE

Saša Zejnilović, Klára Kačenová

1. 1. 2014, 11. 5. 2014

AS ČVUT

Stanislav Jeřábek

2. 6. 2014
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Kontrolní výbor Studentského parlamentu
Kontrolní výbor je jedním z povinných výborů Studentské unie ČVUT. Jeho hlavním
úkolem je kontrola a dohled nad řízením jednotlivých klubů, ale i celé organizace.
Členové kontrolního výboru jsou nejen cennými rádci v případě řešení problémů,
ale i dobrými společníky na akcích, které pořádáme. Do kontrolního výboru je zájemce
jmenován na základě kandidatury Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT.
Nutnou podmínkou pro přijetí do kontrolního výboru je 1 rok aktivní účasti na chodu
Studentské unie ČVUT.
Tabulka 3 – Členové Kontrolního výboru (k 31. 12. 2014)

Člen KV

Trvání mandátu

Michal Schiller

15. 5. 2013 až 14. 5. 2015

Tomáš Roubal

25. 2. 2014 až 24. 2. 2016

Vlastimil Černý

8. 7. 2014 až 8. 7. 2016

Rada studentských samospráv
Rada studentských samospráv je povinným výborem Studentské unie ČVUT. Výbor
sdružuje zástupce jednotlivých kolejí Českého vysokého učení technického v Praze.
Členové RSS jsou jmenování prezidentem SU ČVUT na základě jejich zvolení (určeno
interními předpisy kolejních klubů). Členové RSS se schází na pravidelných schůzkách
se zástupci Správy účelových zařízení ČVUT. Předsedou Rady studentských samospráv
je prezident, nebo jím určený člen centrály.
Tabulka 4 – Členové Rady studentských samospráv (k 31. 12. 2014)

Součást

Delegáti

Centrála

Václava Sedlmajerová, Vojtěch Hejl

Koleje Strahov

Jakub Brož, Tomáš Jedlička

Koleje Podolí

Karel Jakubů

Bubenečská kolej

Veronika Huvarová

Masarykova kolej

Petr Pražák, Miroslav Strob

Sinkuleho kolej

Jakub Tauchman

Dejvická kolej

Václav Klema

Hlávkova kolej

Petra Kuciaková

Kolej Orlík

Ján Kužma, Ondřej Michalčík

Předseda KSÚZ

Stanislav Jeřábek
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Kluby
Kolejní kluby
Silicon Hill
Lokalita: koleje Strahov
Činnost: provozování počítačové sítě, unikátní audiovizuální
centrum, pořádání mnoha společenských, sportovních
i vzdělávacích akcí, školicí středisko síťových technologií (Cisco),
MS technologií a unixových operačních systémů. Služby pro členy
jako tisk dokumentů, webový prostor, emailová schránka,
digitální televize a její záznam, provozování posiloven, hudeben
a jiných zájmových místností dalšího.

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

Lokalita: koleje Podolí
Činnost: provozování počítačové sítě, pořádání mnoha
společenských a sportovních akcí, školicí středisko síťových
technologií (Cisco), 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 WiFi, služby pro členy
jako webový prostor, emailová schránka. Dále nabízíme možnost
využití posilovny, ping-pongu, fotbálku nebo kulečníku. Svá kola
si můžete uložit v kolárně. K dispozici je několik studoven a
rýsovna, vhodná ke studiu, prezentacím, schůzím a k promítání.
Naše 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 nabízíme
možnost využití posilovny, ping-pongu a fotbálku. Kola si můžete
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
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Zájmové kluby
BEST
Činnost: BEST - Board of European Students of 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. Naše 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. Působíme při Fakultě dopravní, ale naše aktivity ji
přesahují. Dáváme věci do pohybu! Zabýváme 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.

http://efd.su.cvut.cz/, www.fb.com/efdrive
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STOH
Činnost: veřejná volná hraní a turnaje v nejrůznějších stolních
hrách – Šachy, Scrabble, Carcassone, GO, Osadníci z Katanu.

www.stoh.su.cvut.cz

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, přednášky a další společensko-kulturní akce
pro širší veřejnost.

www.signaly.cz/kklub
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tech@su
Činnost: Klub tech@SU sdružuje studenty a přátele ČVUT v
Praze. Nejlepší zkušenosti jsou ty, ke kterým se může připojit
přes konzoli!

http://tech.su.cvut.cz/, www.fb.com/klubtechsu

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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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 Studet 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 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

SPELEO
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.

www.speleo.fbmi.cvut.cz
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Členská základna
Ke konci roku 2014 Studentská unie ČVUT zastřešovala 22 klubů, z toho 8 kolejních, 8
zájmových a 4 externí kluby. 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 2014 přes 7 600 členů,
zejména z řad těchto klubů.
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 5 – Členové klubů Studentské unie ČVUT (k 31. 12. 2014)

Externí
kluby

Zájmové kluby

Kolejní kluby

Součást

Název
klubu

Počet
členů

Aktivní
členové

BION
Buben
Hlávkova
kolej
Masařka
Orlík
Pod-O-Lee
Silicon Hill
Sincoolka
BEST
Čajovna
eFDrive
ESC
Galibi
Křesťanský
klub
STOH
Tech
AVC
ISC
Speleo
IAESTE

133
444

14
22

183
473
144
979
4 856
409
22
31
37
6
65

6
7
6
23
203
20
22
22
20
6
5

40
37
12
31
1 000
59
78

20
20
5
31
74
20
45

Členové
součástí

Počet
aktivních
členů klubů

Počet členů
klubů

421

7871

7621

250

1168
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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
více než 6 300 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.
Tabulka 6 – Přehled ubytovaných v péči studentské samosprávy SU ČVUT v roce 2014

Počet ubytovaných studentů na kolejích ČVUT

Období Bubenečská Dejvická Hlávkova Masarykova Kolej
2014/01
2014/02
2014/03
2014/04
2014/05
2014/06
2014/07
2014/08
2014/09
2014/10
2014/11
2014/12

kolej

kolej

kolej

kolej

Orlík

Koleje
Podolí

448
415
393
396
371
342
119
111
481
478
471
458

105
110
106
109
104
97
45
39
112
119
119
114

176
175
172
175
154
147
74
67
174
184
185
180

390
499
479
491
433
390
92
91
479
506
500
454

140
129
129
135
122
116
73
78
138
146
145
142

869
831
788
800
712
684
331
317
883
911
902
890

Stránka 14 z 20

Sinkuleho Koleje Celkem
kolej
Strahov

313
334
327
332
307
285
67
65
348
356
351
349

3551
3388
3265
3316
3076
2927
1052
988
3612
3635
3566
3498

5992
5881
5659
5754
5279
4988
1853
1756
6227
6335
6239
6085
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Výběr zajímavých akcí SU ČVUT v roce 2014
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 tří částí:
Akce Prvák, Žij studentský život 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! 2014 probíhal ve dnech 22. 9. – 1. 10. 2014.

Akce Prvák (22. – 24. 9.2014)
Akce Prvák proběhla na sedmi fakultách ČVUT (FA, FIT, FBMI, FSv, FS, FD, FEL).
Během této akce se snaží starší studenti usnadnit čerstvě nastupujícím studentům
první dny na fakultě. Na každé fakultě je v průběhu několika dní umístěn z vchodu
stánek. U stánku jsou studenti z vyšších ročníků, kteří prvákům podávají informace o
fakultě, učebnách, kolejích, menzách a možnostech studentského trávení času.

Žij studentský život! (25. 9. 2014)
Jednodenní veletrh studentských klubů a organizací, který probíhá v Dejvickém
kampusu. Návštěvníkům jsou představeny studentské aktivity, mimoškolní vzdělávání
a zahraniční programy, do kterých se mohou během studia i mimo něj zapojit. Bývá
doprovázen zábavným programem. Vedle studentských klubů a organizací se zde
představila i Ústřední knihovna ČVUT či Kariérní centrum.

Strahov Open Air (01. 10. 2014)
Tradiční hudební festival se koná pod otevřeným nebem pořádaný k uvítání nového
akademického roku, zpravidla v prvním týdnu zimního semestru v areálu Strahovských
kolejí. Vstup je zdarma. V roce 2014 na akci vystoupili Vagyny Dy Praga, Lola běží,
PSH, Ivan Hlas, Visací zámek a Gin Ga. Vedle hlavní stage probíhal program i v klubech
na některých blocích strahovských kolejí (Klub 007, Klub 010). Návštěvnost se
pohybovala kolem 10 000 lidí.

Souboj fakult (během celého roku 2014)
Přes celý akademický rok je pořádáno celkem 6 turnajů (volejbal, bowling, florbal,
frisbee, fotbal, street basketball). Vše vrcholí na rektorský den, kdy se soutěží
v posledním sportu – závod dračích lodí. Účast na jednotlivých sportech je dána právě
sportem. Volejbalový turnaj otevírající ročník vítá účast 100 sportovců. Závěrečný
květnový závod dračích lodí má návštěvnost přes 1000 lidí, včetně vedení univerzity.
Na jaře roku 2014 doběhl již třetí ročník projektu Souboj fakult. Celý souboj fakult
vyhráli studenti FELu, na druhém místě skončili studenti FJFI a třetí místo obsadili
studenti FIT. Akce se alespoň na jednom turnaji zúčastnili studenti všech fakult a
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studenti Masarykova ústavu vyšších studií. Na podzim roku 2014 započal již čtvrtý
ročník sportovního seriálu Souboje fakult. V listopadu 2014 se uskutečnil v areálu ČVUT
na Kotlářce turnaj ve volejbale. V prosinci se fakultní týmy utkaly v bowlingovém
turnaji.

Veletrh iKariéra 2014 (5. 3. 2014)
Veletrh pracovních příležitostí iKariéra je největším projektem klubu IAESTE.
V dejvickém kampusu ČVUT v prostorách Fakulty elektrotechnické, strojní, stavební,
informačních technologií a architektury je umístěno více než 100 stánků firem, jež se
přijely prezentovat a nabízet svá pracovní místa studentům univerzity. Pro návštěvníky
je připraven bohatý doprovodný program včetně přednášek a soutěží.

Studentský ples ČVUT (21. 3. 2014)
V roce 2014 pod záštitou rektora ČVUT Petra Konvalinky proběhl již 11. ročník plesu,
tentokráte tematicky zaměřený na filmové a seriálové hrdiny. Hudební stránku
obstaraly formace Fast Food Orchestra a April, součástí byly i různé doprovodné
soutěže. Ples jakožto společenská akce je organizována pravidelně v polovině března
po začátku letního semestru. Vždy je veden v jednom konkrétním stylu, jako odlehčení
od formální plesové sezony. V minulých letech se ples nesl v duchu vojenském, vodního
světa, či komiksovém. Pravidelně se koná ve společenských prostorách Masarykovy
koleje v pražských Dejvicích. Na akci zavítá obvykle kolem 500 hostů.

SHOW (23. 4. 2014)
SHOW (neboli Silicon Hill Open Wednesday) je open air hudební festival pořádaný
studenty (nejen) pro studenty. Už šestý ročník hudební akce se uskutečnil v dubnu v
areálu strahovských kolejí. Akce je určena pro studentské kapely, pro které je spíše
výjimečné se prezentovat na takto velké akci. Strahov se tentokrát rozezněl v rytmech
písní studentských kapel jako When It Rains nebo Deratizéři, které doplnila formace
Totální nasazení jako headliner. Kromě hudební produkce na čtyřech pódiích byl
připraven zábavný doprovodný program: mezi jinými zápasy v bahně nebo souboj o
nejsilnějšího muže Strahova – Silicon Hill Strongest Man. Vstup byl tradičně zdarma;
akci navštívilo přibližně 3 000 lidí a dalších 2 000 lidí ji sledovalo přes online stream.

Kladenský majáles (24. 4. 2014)
Majáles v Kladně se stal již tradičním festivalem pořádaným studenty Fakulty
biomedicínského inženýrství ČVUT, s významnou pomocí Fakultního klubu BION. V roce
2014 byl ovšem pojat velkolepěji, než v předchozích letech. Akce proběhla úspěšně
před ubytovnou DM SPSŠ. Majáles započal studentským průvodem od náměstí Starosty
Pavla, poté se již rozběhl hudební program, během kterého vystoupili interpreti By the
Way, Manic Distortion, Kupa, Pavel Callta a jako hlavní taháky Vypsaná fixa a PRAGO
UNION. Během odpoledne a večera probíhal i bohatý doprovodný program včetně
horolezecké stěny a skákacího hradu. Na Majáles dorazilo velké množství lidí včetně
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studentů a zaměstnanců fakulty či obyvatel samotného města Kladna, celkově kolem
5 000 návštěvníků. Akce proběhla za podpory fakulty a Statutárního města Kladna.

MEZI BLOKY (14. 5. 2014)
Studentský hudební festival MEZI BLOKY je nejen hudebním festivalem, ale i forma
odreagování se při poslechu hudby, vědomostních a sportovních soutěží a také
zviditelnění studentských organizací, projektu a kapel. Motem festivalu je „Od studentů
– pro studenty.“ Na hlavním pódiu vystoupily formace Neřvi mi do ucha, Dukla
Vozovna, VEES, Znouzectnost; hlavní kapelou festivalu byla Prague Conspiracy. Jako
doprovodný program byl pro účastníky festivalu k dispozici Skákací hrad, předvedení a
možnost vyzkoušení Skákacích bot a parkurové vystoupení FireSheep Company. Na
osmý ročník festivalu dorazilo tentokrát kolem 2 500 lidí.

MayDej (31. 5. 2014)
Na úplném konci května proběhl již 11. ročník sportovně-společenské akce, kterou
společně organizovaly kluby dejvických kolejí (Buben, Sincoolka, Masařka, Orlík).
Jedná se o většinou největší akci těchto kolejních klubů. Sportovní dopoledne, kde
proti sobě soutěží týmy ve volejbale, fotbale, nohejbale a v tomto roce taky nové ve
florbale, vystřídalo zábavné odpoledne se spoustou aktivit, jako byla mucholapka,
střelba z luku nebo skákací boty. Součástí programu byly také různé soutěže, grilování
a hudba zajištěná Rádiem SeeJay. Pravidelná účast na této akci je zhruba 300 lidí, v
roce 2014 to bylo okolo 200 lidí, což bylo pravděpodobně způsobeno nedostatečnou
propagací akce.

#TECHnokrati (12. 6. 2014)
V červnu proběhl první ročník této akce, která je určena pro budoucí studenty Fakulty
elektronické a Fakulty informačních technologií ČVUT. Technokraty uspořádal klub
tech@SU ve spolupráci s výše zmíněnými fakultami. Cílem této akce je seznámit
budoucí studenty se zajímavými informacemi, které se na oficiálním dnu otevřených
dveří nedozví. Na tuto akci navázali na konci prázdnin #TECHnokrati++, kde se již
přijatí studenti seznamují s životem na kolejích a se základy programování. Akce se
zúčastnilo 150 budoucích studentů ČVUT.

UZEL (11. – 14. 9. 2014)
Seznamovací akce UZEL byla určena pro studenty prvního ročníku bakalářského studia
Fakulty dopravní ČVUT. Klub EFDRIVE pořádal 2. ročník akce opět v Masarykově táboře
YMCA v Soběšíně, přímo mezi železniční tratí a řekou Sázavou. Náplní akce bylo
seznámení budoucích studentu mezi sebou a také s organizační strukturou Fakulty
dopravní. Projektovou náplní tohoto kurzu bylo stavení mostu nad místním potokem.
Na akci přijali účast také hosté z fakulty i SU ČVUT a působili v komisích, které hodnotily
výsledky projektové hry. Akce mela velmi pozitivní ohlas nejen mezi zúčastněnými 94
novými studenty, ale také mezi zaměstnanci fakulty dopravní.
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10. ročník podolského benchpressu (25. 11. 2014)
V menze Podolí se uskutečnil již jubilejní desátý ročník tradiční studentské soutěže
Podolský benchpress. Akce se zúčastnilo 25 soutěžících, z toho 3 ženy. Akcí provázel
Zdeněk Sedmík. Hlavní cena, trenérský kurz, byla do soutěže věnována Petrem
Stachem, majitelem trenérské školy. Hlavním hostem večera byla osobnost české
kulturistiky Jakub Šubrt. Hlavní soutěž byla obohacena o doplňkové soutěže, které se
setkaly se značným zájmem z řad soutěžících. Videozáznam zpracovalo Audiovizuální
centrum Silicon Hill, krátkou reportáž připravila také Česká televize.
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Významné události v roce 2014













V lednu vznikl nový klub tech@su. Stalo se tak na zasedání Studentského
parlamentu 15. ledna 2014 na koleji Orlík.
Dalším členem centrály se stal 28. dubna 2014 Stanislav Beneš. Připadla mu
pozice projektového managera.
Králem Pražského Majálesu 2015 se stal David Kožušník alias Davídos
Technický z ČVUT. Velkou zásluhu na tom měl tým studentské unie, který
majálesové akce na ČVUT organizoval a pomohl novému králi i při hlasování na
závěrečné akci v pražských Letňanech dne 30. dubna 2014.
V květnu v areálu kolejí Strahov proběhla první Studentská konference, na které
se představily projekty a kluby, které umožňují rozvoj studentů Českého
vysokého učení technického v Praze. Rovněž se představil i Akademický senát
ČVUT z pohledu studentů a Studentská komora Rady vysokých škol.
V červnu se změnil systém odvodů klubových příspěvků do jednotlivých kapitol
rozpočtu Studentské unie ČVUT. Studentský parlament ho jako interní předpis
Odvody do rozpočtu přijal 23. června 2014.
V říjnu vznikl nový klub ESC. Studentský parlament mu schválil stanovy 13. října
2014 při zasedání v Sinkuleho koleji.
Na stejném říjnovém zasedání přijal parlament nový interní předpis, a to
Jednací řád parlamentu. Tento dokument upravuje svolávání, řízení a průběh
zasedání Studentského parlamentu.
Na zasedání Studentského parlamentu dne 29. 10. 2014 na Strahově se
uskutečnila volba prezidenta Studentské unie ČVUT pro následující funkční
období (10. 2. 2015 – 9. 2. 2017). Jediným kandidátem byl Michal Halenka,
který byl následně zvolen v tajné volbě za přítomnosti všech delegátů
parlamentu.
Na zasedání Studentského parlamentu dne 8. 12. 2014 v Bubenečské koleji
proběhla schvalování členů centrály pro funkční období nového prezidenta. Na
návrh Michala Halenky byli schváleni dva členové nové centrály: Saša
Zejnilović a Ondřej Hába.
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Studentská unie ČVUT
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Spolek

Sídlo

Zikova 4, 166 36 Praha 6

IČ

67981224
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CZ67981224
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CZ67981224
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Městský soud v Praze
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Bankovní účet
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