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Výroční zpráva zájmového klubu +/-FEL Studentské unie ČVUT 
 

 

Rok 2018 se stal přelomovým pro studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, jelikož jako poslední fakulta 

neměla svůj studentský klub. Ten vznikl na základě podnětu přípravného výboru ve složení Eva Horynová, Petr 

Veselý a Tomáš Drábek, dne 21. 6. 2018 na schůzi Parlamentu Studentské unie ČVUT jako její 23 klub 

(obrázek 1). 

Během roku 2018 vznikly: 

• interní předpisy – Jednací a Volební řád,  

• webové stránky klubu (https://pm.fel.cvut.cz),  

• sociální sítě (https://www.facebook.com/PlusMinusFEL a https://www.instagram.com/plusminusfel) a  

• mailové konference pro: 

o členy klubu +/-FEL (pmfel@su.cvut.cz) a  

o představenstvo (pmfel@fel.cvut.cz).  

Klub také získal k dispozici nástěnku v Dejvicích.   

 

 
Obrázek 1: Hlasování o vzniku klubu +/-FEL 

 

Představenstvo klubu a členská základna 
 

Po vzniku klubu byl přípravný výbor transformován na první představenstvo klubu +/-FEL s funkčním obdobím 

do 31. 12. 2018 ve složení: 

• Eva Horynová (předseda), 

• Tomáš Drábek (místopředseda) a 

• Petr Veselý (člen představenstva). 

V roce 2018 se přihlásilo do klubu 23 členů, z toho 6 členů je aktivních. Na konci roku se uskutečnily volby do 

představenstva klubu s funkčním obdobím od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Nové vedení klubu je ve složení 

Eva Horynová, Michaela Lachmanová a Tomáš Drábek. 

 

Projekty klubu +/-FEL 
 

Název: Den zájmových klubů na FELu 
Řešitel: Tomáš Drábek 

Tým organizátorů: Eva Horynová, Michaela Lachmanová, Anna Pražanová, Petr Veselý a Tomáš Drábek 

Popis: 

10. října 2018 se konala první oficiální akce organizovaná členy klubu +/-FEL – Den zájmových klubu na FELu 

(obrázek 2). Jednalo se o náborovou akci zájmových klubů působících na FEL. Událost proběhla v „krčku“ na 

FEL v Dejvicích od 17 hod. Akce se zúčastnili i wITches, které učí malé děti kouzlit v IT, nadšence do 
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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.  

Stav projektu: Uzavřen. 

 

 
Obrázek 2: Členové klubu +/-FEL během akce Den zájmových klubů na FELu 

 

Název: Vánoce na FELu 

Řešitel: Eva Horynová 

Tým organizátorů: Eva Horynová, Michaela Lachmanová, Anna Pražanová, Petr Veselý a Tomáš Drábek 

Popis: 

Dne 12. 12. 2018 se uskutečnila další akce pořádaná klubem +/-FEL – Vánoční večírek pro všechny studenty 

i zaměstnance fakulty (obrázek 3). Součásti akce bylo vyrábění vánočních ozdob ze starých součástek pomocí 

mikropájek, zdobení perníčků, které napekla předsedkyně klubu, šipkovaná po fakultě za pomoci rozšířené reality 

a na závěr film – Grinch. K občerstvení bylo k dispozici svařené víno. 

Stav projektu: Uzavřen. 

 

 
Obrázek 3: Vánoce na FELu – výroba vánočních ozdob ze starých součástek 
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Klub se prezentoval i během červnového zápisu do studia, pomáhal při Akci Prvák (obrázek 4) pořádanou 

Centrálou SU ČVUT a vypomohl při Dnu otevřených dveří organizovaném PR oddělením fakulty.  

 

 
Obrázek 4: Stánek ve vchodu během Akce Prvák 

 

Problémy 
 

V roce 2018 klubu +/-FEL nevznikl žádný neobvyklý problém, který by ohrozil chod klubu nebo některý 

z uvedených projektů. 

 

Budoucnost 
 

Vedení klubu si klade za cíl v roce 2019 upevnit klub ve struktuře fakulty, rozšiřovat členskou základnu, zapojovat 

členy do dění klubu, prohlubovat spolupráci s PR oddělením fakulty, dalšími kluby působících na fakultě a ve 

Studentské unii ČVUT a organizovat akce, workshopy a exkurze. V březnu 2019 se uskuteční programovací soutěž 

mezi FEL a FIT, kterou organizuje klub +/-FEL a FIT++. Generálním sponzorem bude firma Siemens. V průběhu 

roku se také představenstvo zaměří na předpisovou základnu klubu +/-FEL. 

 

 


