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EDITORIAL 
Krásný den přeji všem čtenářům, 
 
já osobně tuto část u všech časopisů automaticky 
přeskakuji, nebývá totiž moc záživná, ale být vámi, 
udělám výjimku, jelikož se k vám právě dostalo nul-
té číslo nového studentského časopisu při Fakultě 
elektrotechnické ČVUT v Praze.  
 Napadlo vás někdy, proč naše fakulta nemá 
vlastní časopis? Mě ano a rozhodl jsem se s tím něco 
provést. Než se dozvíte více o založení časopisu, 
nejprve se vám, kteří mě neznáte, představím. Jsem 
student naší fakulty, bývalý předseda studentského 
klubu +/-FEL, který v současné době zastupuji jako 
delegát v parlamentu Studentské unie ČVUT. Dlou-
hou dobu jsem se také podílel na aktivitách kolejní-
ho klubu Pod-O-Lee. Kdo mě zná, tak ví, že jsem 
pro každou srandu a doufám, že tato moje vlastnost 
se v časopisu také projeví, jelikož nudný, strohý, 
monotónní časopis by nikdo nechtěl číst. 
 Založení časopisu mi v hlavě leželo již několik 
let, ale nebylo dost sil a lidských zdrojů na jeho rea-
lizaci. Vše se změnilo především díky situaci způso-
bené virem SARS-CoV-2, kdy jediné sociální vyžití 
mezi studenty FELu bylo možné zejména přes Dis-
cord, kde vznikla opravdu skvělá komunita. Tato 
platforma je zdrojem velké části našeho týmu, zby-
lou část týmu tvoří lidé z +/-FEL. 
 Právě tým jako takový je to nejdůležitější a za-
slouží si neskonalé díky, jelikož bez jejich práce, ta-
lentu, zkušeností a podpory by tento časopis ne-
mohl vůbec vyjít. Vím, že to ode mě uslyší ještě ne-
sčetněkrát, ale pro jednou to zapišme takto do his-
torie; děkuji vám všem! 
 Věřím, že se časopis bude moci započítat mezi 
pozitivní vedlejší produkty pandemie a také, že bu-
de dělat čest naší fakultě a bavit i vzdělávat vás, své 
čtenáře… prozatím online, ale časem i v tištěné po-
době. 
 Cítím, že v závěru bych měl sdělit nějaké hlubo-
ké poselství a víru v lepší budoucnost a lidstvo jako 
takové, ale dozajisté mi bude odpuštěno, když pou-
ze popřeji Felgramu plno čtenářů a to, aby se stal 
nedílnou součástí naší fakulty. 
 

 

Martin Šťastný, 

Zakladatel časopisu „Felegram“ 
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Rubriky 
 V budoucích číslech se můžete těšit nejen na novin-
ky a zajímavosti o naší fakultě, ale také na vybrané no-
vinky ze světa techniky. Samozřejmě nesmí chybět ani 
pozvánky na zajímavé akce a něco pro váš osobní roz-
voj a pobavení. 

 Kromě zmíněného, řekněme pravidelného obsahu, 
na vás bude čekat i obsah méně pravidelný. Příkladem 
je sekce, kde se budete moci pochlubit svými artistic-
kými dovednostmi, která bude moci být vydána pouze 
při naplnění vašimi příspěvky. Kromě toho vás čeká 
plno zajímavých rubrik od rozhovorů se zajímavými 
lidmi přes zkušenosti studentů až po zajímavosti týkají-
cí se anime.  

 Škála obsahu je opravdu široká a je se na co těšit. 
Pokud máte pocit, že vám zde něco chybí, nebojte se 
nám to sdělit! Jsme otevření všem nápadům. 

 

 
 
 
 

Felegram 
 Slovní spojení ,,nový studentský časopis při Fakultě 
elektrotechnické ČVUT v Praze” vám příliš neřekne. 
Pojďte se tedy podívat, co přesně Felegram je a čím vás 
může obohatit. 

 

Představení obsahu  
 Cílovou skupinou časopisu jsou zejména studenti, 
ale je určený také pro všechny lidi na fakultě, společně 
se všemi, kteří mají o fakultu zájem. Podle toho jsou 
připravována jednotlivá témata a články. 

,,Stručná” historie založení časopisu 
 Nápad na časopis vznikl již před poměrně dlouhou 
dobou, ale základní kámen byl položen dne 16. 3. 2021. 
Tento památný den se Anet Burdová v konverzaci          
s Martinem Šťastným zmínila o tom, že byla členem 
školního časopisu a vznikla shoda, že by bylo super mít 
časopis na naší fakultě. 

 Když se podařilo poskládat tým, chtělo to formu. 
Prvotním nápadem bylo vytvořit měsíčník, ale vytížení 
při zkouškovém období a nedostatek témat bě-
hem  prázdnin by mohl způsobit nepravidelnosti mezi 
jednotlivými vydáními. Nechceme čtenářům lhát, a 
proto jsme se rozhodli, že bude časopis častován slo-
vem občasník. 

 Měli jsme redakci, věděli, co chceme dělat, ale pro-
jekt se jménem “FEL časopis” potřeboval své vlastní 
jméno; vznikla tedy soutěž, ve které návrh Tomáše 
Heinla ,,Felegram” zvítězil o jeden hlas nad akrony-
mem ,,MOSFET” (Magazín Osvěty Studentů Fakulty 
ElektroTechnické) navrženým Martinem Šťastným. 

 Soutěž o logo měla mnohem jasnějšího vítěze, finál-
ní logo navrhl Václav Fišer. Právě autor vítězného loga 
společně s Annou ,,Ňutou” Seredou jsou hlavní dvě 
osoby, které jsou zodpovědné za výsledné rozložení     
a grafický vzhled. 

 Nyní máte před sebou kompletní práci celého týmu, 
který se snažil udělat maximum, aby vás časopis zaujal 
svými články, svojí grafikou a celkovým vzhledem. Tým 
čeká ještě jedna poslední náročná práce, a to vytvoření 
standardní osnovy (rozplánování rubrik) pro všechna 
budoucí vydání. Tento milník je zároveň posledním 
krokem procesu, který by se dal nazvat ,,založením 
časopisu”. 

 

O ČASOPISU 

Autor :  Martin Šťastný 
Editor :  Dan Justiz, 

Aneta Burdová  
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Poznej Kariérní centrum ČVUT 

 Kariérní centrum ČVUT je místo, kde najdeš pod-
poru pro svůj osobní i profesní rozvoj. Rozvíjíme tvé 
soft skills a další dovednosti, které tě na přednáškách 
nenaučí. Naším cílem je podpořit tě v nalezení toho, co 
chceš dělat, co tě baví a dává ti smysl. Hledáme 
společně tvé silné stránky a další možnosti k rozvoji. 
Všechny služby, které děláme, jsou zdarma, a to pro 
studenty a absolventy do tří let po absolvování. Na 
našem webu průběžně zveřejňujeme volné pracovní 
pozice, stáže, akce, soutěže a také témata závěrečných 
prací přímo od firem. 

Kariérní a personální poradna 
 Pokud váháš, kam směřovat, jaké jsou tvé silné 
stránky nebo se chceš dozvědět, jak se připravit na 
pracovní pohovor, kariérní poradna je tou správnou 
volbou. Personální poradna je tvá rychlá pomoc             
v případě, že potřebuješ vyšperkovat svůj životopis, 
motivační dopis nebo profil na LinkedInu. 

Koučink a mentoring 
 Stanov si s pomocí kouče své cíle a pracuj na jejich 
dosažení. Díky mentoringu budeš o krok napřed            
a získáš zkušenosti z praxe a podporu pro svůj osobní 
rozvoj. 

Osobnostní testování 
 Prozkoumej své nastavení, od kterého se odvíjí 
všechno ostatní ve tvém životě. 

Semináře 
 Každý semestr pro tebe pořádáme semináře na 
různá témata z oblasti osobního rozvoje nebo trhu prá-
ce. Např. time-management nebo jak pracovat se svým 
potenciálem 

Kurz Podnikni to! 
 Pro každého, koho zajímá podnikání, má nějaký 
nápad na podnikání nebo už je začínající podnikatel. 

Videointerview 
 Videointerview bývá čím dál častěji součástí 
výběrového řízení. Zkusíš si nanečisto, jak by ti taková 
forma sebeprezentace šla a získáš zpětnou vazbu od 
profíků.  

 Účastníme si různých veletrhů a dalších akcí, které 
se dějí na ČVUT. Pokud nevíš, která služba by byla ta 
pravá pro tebe nebo chceš probrat, co aktuálně řešíš, 
dej nám vědět. My tě zkusíme nasměrovat tam, kde to 
bude pro tebe nejpřínosnější. Pracovní nabídky, tipy na 
zajímavé akce a přihlašování na všechny naše služby, 
najdeš na webu. Nezapomeň se přihlásit k odběru 
newsletteru, ať ti neuniknou žádné novinky. Sleduj nás 
také na sociálních sítích.  

Autor:  Kariérní centrum ČVUT 
Foto:  Kariérní centrum ČVUT 

Editor:  Dan Justiz 
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 Toto vydání je v mnoha ohledech výjimečné. K této 
příležitosti jsme pro vás přichystali speciální rozhovor 
s naším děkanem. Pan prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. je 
hlavou fakulty již od roku 2019 a ve svém dozajista pl-
ném časovém rozvrhu si našel čas pro rozhovor do 
našeho časopisu.  

S děkanstvím je spojeno plno povinností a starostí, 
máte při tom všem čas věnovat se svým vědeckým 
projektům nebo alespoň vést závěrečné práce a pře-
dat tak své zkušenosti studentům? 
 
 Být děkan je práce prakticky na plný úvazek. Pořád 
jsem i učitel a snažím se najít čas na práci se svým tý-
mem. Poměrně nedávno jeden kolega, můj diplomant, 
obhájil svou práci. Práce se studenty pro mě byla vždy 
priorita, i když se tomu nemohu věnovat tolik, kolik 
bych si představoval. Přesto se snažím vždy najít čas. 
 
Jak zvládáte výkon své funkce v této nelehké době? 
Není pandemický stav příležitostí pro některé, jinak 
těžko realizovatelné změny?  
 Situace ohledně pandemie byla náročná pro všech-
ny. Bylo to něco, na co nikdo nebyl připravený. Před 
rokem a čtvrt, když to začalo, měla naše fakulta ná-
skok, jelikož ještě před zásahem covidu byly využívány 
systémy elektronické výuky. Období samozřejmě bylo 
pro studenty náročné, ale stejně tak i pro vyučující –  

namísto pětiminutového setkání na chodbě se věci 
řešily neefektivně přes maily, a to až několik hodin. 
Chtěl bych vyzdvihnout snahu vyučujících o kvalitní 
výuku i ve vzdálené formě a to, že naši šikovní studenti 
jsou schopni se látku naučit. Přesto je evidentní,          
že student naší fakulty nemůže být vyučen jen vzdále-
ně. Když někdo tvrdí opak, tak se ho ptám, zda-li by 
byl ochotný nasednout do letadla, které navrhoval 
inženýr takto vzdáleně vyučený. Většinou odpověď 
zní: „ne“. Nejedná se pouze o letadla, ale i elektrárny, 
elektromobily a také informační technologie. Vést stu-
denty a potažmo vychovávat z nich techniky na dálku 
se zkrátka nedá. 
 Jediná velká příležitost, kterou jsme využili, je ta,         
že jsme se naučili efektivněji využívat systémy pro 
vzdálenou komunikaci. Také jsem rád, že se veřejnosti 
ukázalo, že nejsme jen ajťáci a technici, co vymýšlí abs-
traktní věci, ale že jsme schopni pomoci a vytvořit 
funkční systémy i v krizových situacích. Zároveň se jak 
studenti, tak vyučující zapojili do pomoci základním 
školám a jejim žákům, což vidím jako velké plus. 

Je poměrně známé, že váš magisterský titul pochází 
z MFF UK v Praze. Mohl byste čtenářům popsat, jaká 
byla vaše motivace pro změnu akademického záze-
mí? 
 Upřímně, nevěděl jsem, že je to až tak známé. Když 
to vezmu do historie, tak jsem vlastně elektrikář.       
Na střední škole jsem se zabýval silnoproudem, zkrát-
ka klasickou elektrikařinu. Jelikož mě bavila matemati-
ka a fyzika, tak jsem na vysokou šel na MatFyz. Někdy 
ve třetím ročníku jsem se dostal do týmu, který zkou-
mal robotické dalekohledy (automatické pozorování 
oblohy, zkoumání optických protějšků gamma zábles-
ků, ...). Tento tým sídlil právě tady, na naší fakultě.      
Po promocích jsem šel tedy na naši fakultu na doktor-
ské studium. Byla  to skvělá příležitost, s možností vý-
jezdu do zahraničí, připojení se k velkému týmu a pře-
devším to byla cesta za tím, co mě zajímá a baví.  

Jakým žákem byl Petr Páta, než dosáhl svého akade-
mického titulu?  
 Své dceři s nadsázkou říkám, že jsem taky měl sa-
mé jedničky, a to sice pouze jednou, v prvním pololetí 
první třídy. Byl jsem žák, který se ptá, jak věci fungují.  

Poznej děkana FEL 
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Moji zvídavost potvrzuje i to, že mi doma často říkali, 
jak pěkně umím věci rozebírat (se skládáním to bylo 
horší). To, že bych byl klasický studijní typ, se říci nedá. 
Jak bylo (nejspíš stále je) postavené školství, tak mě hon 
za známkami nemotivoval a spíše jsem dělal to, co mě 
bavilo. Chodil jsem na astronomický kroužek, prováděl 
jsem výzkumy na hvězdárně, … kromě toho jsem také 
dělal dobrovolníka v aktivitách s dětmi a mládeží. 
Známky podle mě nejsou vhodným kritériem úspěš-
nosti. Rozhodně (jako děkan) ale neříkám, že by se stu-
denti neměli učit. Je potřeba se učit a hlavně ptát se, 
proč se učíme něco, co nám smysl nedává.   
 
Jste člověk, který se věnuje své práci i ve volném ča-
se, nebo umíte takzvaně „vypnout“? 
 Je to těžké. Cíleně odpočinout se učím, jelikož je to 
důležitá schopnost. „Vypínám“ na táborech a akcích       
s dětmi, které organizujeme přes 25 let. Máme oddíl,      
a když jedeme na výpravu, na výjezd nebo právě na již 
zmíněný tábor, tak je to okamžik, kdy se mi mozek pře-
pne do zcela jiné roviny a to je neskutečný relax. Řeším 
jiné věci a děkan v mé hlavě si na chvíli může odpoči-
nout. 
 
V rámci přípravy rozhovoru byla nabídnuta možnost, 
aby vám studenti položili vlastní dotaz. Kromě otáz-
ky, jak se máte,  padl jeden opravdu zajímavý dotaz,     
zda-li pokládáte spolupráci na projektu pod ESA za 
určitý vrchol vaší vědecké činnosti, nebo máte něco, 
čeho si ceníte více?  

 Projekt s ESA - European Space 
Agency, to opravdu pokládám za vrchol 
své odborné kariéry. Jedná se o práci        
v mezinárodních týmech a než se dosta-
nete k fyzické realizaci například pro dru-
žici, je to dlouhý proces. Abyste se něče-
ho takového mohli zúčastnit, musíte pro-
kázat zdatnost jak odbornou, tak obecně 
technickou, občas se musí hodně impro-
vizovat a zařízení musí projít mnoha 
zkouškami. Když vyvíjíte zařízení, které 
má jít do vesmíru, tak se nemůžete jen 
přihlásit a říct: „postavím vám přijímač     
a vy ho pošlete do kosmu“. Musíte si nej-
prve získat uznání odborníků a komunity. 
Nejprve se staví model, laboratorní zaří-
zení a vše prochází velkým množstvím 
testů. Opravdu je to vrchol, i protože je 
to něco, co nikdo jiný na světě nedělá. 
Myslím si, že je to zajímavé odborně, 
technicky, ale zároveň to je  úžasná příle-
žitost inovovat a poznat nové lidi, kteří již 
něco dokázali. 

Blíží se závěr našeho rozhovoru, je tedy něco, co bys-
te chtěl vzkázat čtenářům? 
 Je to něco, co při různých příležitostech opakuji. 
Často se totiž zamýšlím nad tím, co je vlastně fakulta. 
Musíme si uvědomit, že fakulta je naše. Fakulta není    
(z)řízená státem ani žádným jiným majitelem. Akade-
mická obec, zaměstnanci, studenti, vědečtí pracovníci, 
učitelé jsou právě ti, kdo vytváří fakultu. Fakulta je         
v našich rukách a právě my ji můžeme budovat a po-
souvat. My si nastavujeme vnitřní standardy, co je 
správné, co je kvalitní a co ne. Záleží na tom, abychom 
to nastavili dobře. 
Dále bych byl rád, kdyby všichni z naší fakulty byli 
„FELáci srdcem“. Zkrátka, jednou FELák, vždycky      
FELák. Až studenti opustí budovy naší školy a půjdou 
do praxe, tak budu rád, když se k nám nadále budou 
hlásit a říkat: „FEL je dobrá škola, tam budou studovat 
naši zaměstnanci a moje děti. Já tam půjdu taky a pod-
pořím další generace zadáním diplomových prací, vy-
bavením laboratoří nebo jen navržením zajímavých 
témat k řešení.“ Fakulta je o lidech a já jsem rád a děku-
ji jim, že fakultu společně rozvíjíme. Nejsme úspěšní jen 
v mezinárodních žebříčcích, ale zejména jsme komuni-
ta, která má cenné hodnoty a jsme schopni je předávat. 
Děkuji všem studentkám, studentům, kolegyním a ko-
legům, kteří k tomu přispívají. 
 
Závěrečná otázka je na lehčí notu – z jaké strany na-
čínáte banán (od bubáka nebo stopky)? 
 Moje žena tvrdí, že banán načínám z té „špatné“ 
strany. A já si myslím, že to je od bubáka. Zkrátka to prý 
vždy pokazím :D 

Autor:  Martin Šťastný 
Foto: Media ČVUT 
Editor:  Dan Justiz  
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Co byste o klubu řekly někomu, kdo o Vás nikdy 
neslyšel? 
 Jsme dobrovolnická skupina studentek FEL ČVUT      
a naším cílem je popularizace IT a elektrotechniky mezi 
dětmi. Každý semestr pořádáme workshopy pro děti 
na 5 různých témat z tohoto oboru.  
 
Jak vznikl název wITches pro Váš klub? 
 Cílem bylo v zásadě najít nějaké pěkné slovo obsa-
hující ‘IT’. A wITches se ukázalo jako jednoznačný favo-
rit díky metafoře s kouzlením, která se nám pro propa-
gaci velmi osvědčila. 
 
Na jaké skupiny lidí se zaměřujete? 
 Naše workshopy pořádáme pro žáky 2. stupně ZŠ, 
tedy hlavní cílová skupina je 11-15 let. Nicméně na ex-
terních akcích se našich aktivit účastní i mladší děti. 
 
Jaké akce pořádáte? Pořádáte i letní kurzy? 
 Naší hlavní aktivitou jsou výše zmíněné workshopy. 
Dále vystupujeme na různých fakultních nebo exter-
ních akcích, například Noc vědců, Maker Faire nebo 
FELfest. Během léta běžně akce nepořádáme, jsme 
aktivní především během semestru a prázdniny věnu-
jeme vymýšlení programu na nadcházející semestr. 
 
Jak jste fungovaly před coronou, co se pro Vás změ-
nilo? 
 Před coronou byly naše workshopy pořádány pre-
zenčně v učebně na fakultě. Jejich online forma byla 
dosti osekaná a rozhodně původní interaktivní 
workshopy plně nenahradí. Jedinou výhodou je, že se 
takto mohly našich workshopů účastnit děti z celé re-
publiky a ne jen z Prahy a okolí. 
 
Řekli byste o sobě nějakou zajímavost co se týče Va-
šeho působení? 
 Naše workshopy probíhají od roku 2016, tedy už      
5 let. To znamená, že naši první účastníci již touto do-
bou mohou být studenty FEL. 
 
Co byste vzkázaly našim čtenařům? 
 Být členem studentského klubu je skvělá zkušenost. 
Poznáte spoustu zajímavých lidí a naučíte se něco no-
vého. Nepromarněte svou příležitost, a taky se do ně-
jakého klubu zapojte. 
 

Jak byste popsali klub někomu, kdo o něm ještě nes-
lyšel? 
 Asi jako klub sdružující studenty z Fakulty elektro-
technické. Pořádáme různé akce určené zejména stu-
dentům z naší fakulty, kterými se jim snažíme studium 
zpříjemnit nebo jim s ním trochu pomoci. Také pomá-
háme na akcích pořádaných naší fakultou.  
 
Jaké akce jste pořádali v době prezenční a jaké akce 
pořádáte teď v době distanční? 
 V době před covidem jsme pořádali různé stmelo-
vací akce – Vánoce na FELu, Den zájmových klubů ne-
bo Novoroční večírek a ve spolupráci s FIT++ progra-
movací soutěž. Zaměřovali jsme se i na pomoc nově 
nastupujícím studentům, pro které jsme připravili we-
bový rozcestník HELP! nebo přednášky o studiu. V ak-
tivitách pro nové studenty pokračujeme i nadále. Pro 
zájemce o studium jsme pak připravili Facebookovou 
skupinu „Zeptej se studentů FEL ČVUT!“, kde se nás 
mohou ptát na cokoliv, co je o studiu na FEL zajímá. 
Pro současné studenty nyní pořádáme na fakultním 
Discord serveru herní večery a povídací akce „virtuální 
pivo“. 
 
Máte nějaký sen, co byste jednou chtěli uskutečnit, 
ale ještě jste k tomu neměli příležitost? 
 Do budoucna bychom rádi pořádali fakultní sezna-
movací kurz nebo se na něm alespoň podíleli. 
 
Pokud to někoho nalákalo, jak se může do dění s      
+/−FEL zapojit? 
 Jsme otevřeni novým nápadům a směrům, kam se 
dále vydat. Více informací najdete na stránkách 
pm.fel.cvut.cz, kde je možné se i rovnou přihlásit.          
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrá-
tit přes e-mail, Facebook, na FEL Discordu nebo napiš-
te rovnou někomu z členů. Budeme rádi za každého 
aktivního studenta. 
 
Ještě jedna otázka na závěr. Nedávno jste spouštěli 
projekt „Pošli lvíčka na zkušenou“, v rámci kterého 
chcete vyslat putovat lvíčky po keškách. Jak to s nimi 
vypadá? 
 Celkem se sešlo šest lvíčků. První z nich už byli vy-
puštění. Pokud nějakého najdete, rozhodně ho pošlete 
dál. Více lze najít na webovkách: pm.fel.cvut.cz/lvicci. 
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Hrajete florbal - jaký máte tým a kdo v něm hraje? 
 Ahoj, jsme florbalový tým, který reprezentuje Fakul-
tu elektrotechnickou, a můžete se zde setkat s hráči        
i hráčkami ze všech možných ročníků. 
 
Pro případné zájemce, je možné se k vám přidat? Z 
jakékoliv úrovně? 
 Za každého nového člena jsme rádi, ať už se jedná    
o hráče, který hraje aktivně ve svém klubu nebo i o hrá-
če, který florbal nikdy nehrál a rád by si ho v příjemném 
kolektivu zkusil. Případní zájemci se mohou ozvat        
na našich facebookových stránkách Florbalová repre-
zentace fakulty elektrotechnické. 
 
Kde a jak hrajete, je to nebezpečné? 
 Veškeré zápasy se odehrávají v hale na Julisce. Co se 
týká bezpečnosti, florbal je kontaktní sport, takže se 
občas nějaký úraz stane. Musím ale zaklepat, protože 
nám se zatím naštěstí žádný úraz nestal. 
 
A za běžného režimu? 
 Za běžného režimu tréninky probíhají opět na Julis-
ce. Spojí se několik fakult z ČVUT a ve vybraný den         
a čas si hráči společně zatrénují a zahrají. 
 
Trénujete o prázdninách, případně jsou nějaké kurzy? 
 O prázdninách bohužel netrénujeme, protože sejít 
se v době prázdnin je těžké. Každý rok ale pořádáme 
společný výjezd na vodu.  
 
Jak za této situace vypadají turnaje? Bylo něco zruše-
no, na co se váš tým těšil? 
 Žádné turnaje se za této situace nekonají. Zrušeno 
bylo prakticky všechno. Jak turnaje, tak zápasy.  
 
Jaké máte poslední úspěchy? 
 Poslední úspěch si už vybavuji těžko, protože napo-
sledy jsme hráli víc jak před rokem. Jeden z našich nej-
větších úspěchů byla ovšem 2. příčka na turnaji s ná-
zvem Pohár děkana FJFI. 

Jak bys představil eForce někomu, kdo o Vás nikdy 
neslyšel? 
 Jsme studentský projekt zabývající se stavbou elek-
trických formulí, se kterými poté závodíme na meziná-
rodních závodech Formula Student. V roce 2020 jsme 
nově začali stavět autonomní formuli, která je jediná        
v České republice.  
 
Plánujete v blízké době nábory do týmu a kdy budou 
případně probíhat? 
 Nábor probíhá každý rok v říjnu, nabíráme každého, 
kdo má zájem se naučit nové dovednosti, převést teore-
tické znalosti do praxe a pracovat v týmu studentů, kteří 
mají společný cíl. 
 
Jak zvládáte současný stav? Máte možnost pracovat na 
další generaci formule? 
 Současný stav není jednoduchý a donutil nás praco-
vat v úplně jiném režimu než doposud. Nyní musíme pra-
covat kompletně online, a tak i návrhy komponent probí-
hají vzdáleně. Dokonce i osazování desek se přesunulo 
do domácích podmínek našich členů. Aktuálně jsme         
v období, kdy stavíme jubilejní monopost FSE.X. 
 
Jak funguje dělba práce, jsou nějak rozdělené role/
pracovní skupiny, nebo každý může dělat na tom, co 
ho zrovna láká?  
 Máme v týmu několik skupin: elektrickou, mechanic-
kou, projektovou, driverless a statické disciplíny. Každý 
nováček si po příchodu do týmu může vybrat to, co ho 
zrovna baví a naplňuje. V každé skupině je pak možnost 
vybrat si nějaký projekt, součást dle své volby a rozvíjet 
se za podpory starších členů. 
 
Chystáte teď něco nového, o co se smíš veřejně podě-
lit, máte nějaké úspěchy, které bys rád vyzdvihnul? 
 Letos chystáme nový a inovativní monopost FSE.X, se 
kterým budeme bojovat o přední příčky na evropských 
závodech v Nizozemsku, na okruhu v Mostě, ve Španěl-
sku a v Chorvatsku. Mezi nejvýznamnější úspěch za po-
slední rok bychom mohli označit první místo v disciplíně 
„Trackdrive“ na online závodech v kategorii Driverless, 
kde jsme jako jediní dokončili za pomoci našeho řídícího 
algoritmu závod. Porazili jsme tak týmy z prestižních uni-
verzit, jako jsou například MIT, TUDelft a TUM. 

Autoři:  Dan Justiz,  Sarah Laredová, 
Michal Reiser, Adam Rojík 

Editoři:  Dan Justiz, Martin Šťastný 
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 Je to oranžové, nasládlé, křupavé a údajně všemi 
králíky milované. Co to je? Pokud ti zadání hádanky 
nestačilo k jejímu rozluštění, přidám ti ještě jednu ná-
povědu – posledních několik měsíců tím tak trochu žije 
FEL Discord. Už víš? 
 
 Ano, přesně tak. Nejedná se o nic jiného než        
MRKEV. Kde se tato zelenina řádu miříkotvarných vzala 
u nás? A proč vlastně? Abychom si na tyto otázky odpo-
věděli, musíme se vydat zpátky v čase. 
 
 Všechno to začalo semínky zasazenými do nakypře-
né půdy. Pro jejich správný vývoj a růst bylo potřeba 
dodat dostatek vláhy a slunečního světla. Ačkoliv byla 
některá semínka umístěna do náročných podmínek, 
kde sluneční světlo bylo nahrazeno světlem obrazovky, 
všechna se pomalu probouzela k životu. Na povrch se 
po roce vyklubala ta nejzelenější nať, a když uplynula 
další zima a léto, nastal čas za ni zatáhnout. A světlo 
světa tak poprvé spatřilo mrkev. 
 
 Dělám si samozřejmě srandu, osobně o pěstování 
mrkve vím asi tolik, co jsem si načetla za pár minut na 
Wikipedii. Ovšem o tom, jak správně pěstovat mrkev 
na Discordu, vím více než dost. 
  
 Zde není třeba sluneční světlo ani voda, dokonce 
ani ta půda ne. K tomu, aby byla úroda doslova pohád-
ková, stačí jen pár dobře mířených zpráv od spolužáků. 
 

 Abych to vysvětlila – zcela původní myšlenka 
mrkve byla základem pro sociální experiment. Jelikož 
už naši předci věděli, že cesta k srdci dívky je velmi 
složitá, často své protějšky zvali například na dobrý 
oběd nebo večeři. Bohužel doba je zlá a takový student 
FELu ne vždy má peníze na rozhazování. Takže co kdy-
by dívce stačila místo večeře pouhopouhá mrkev? 
 
 Bum. A bylo to. Mrkvománie byla na světě a nic už 
nedokázalo zastavit rozjařené studenty tuto teorii 
uvést do praxe. Posílání pozvánek na mrkev se stalo 
novou kratochvílí a dalo by se dokonce říct, že se v tu 
chvíli stal svět o něco veselejší. I nyní, po pár měsících 
od tohoto památného dne, je mrkev stále oblíbeným 
slovním obratem, který dokáže rozveselit nejednu tvář. 
 
 Takže teď o původu mrkve víš snad vše. Co tě zde 
bude čekat příště je jedno velké tajemství, ale slibuji, že 
mrkve v něm bude více než dost. 

Autorka: Aneta Burdová 
Editor: Dan Justiz, Martin Šťastný  

 



Čtenáři!  
 Ano, ty, který zrovna čteš tyto řádky! 
 Pojď si vyzkoušet náš zábavný mini kvíz, jehož vypl-
nění ti nezabere víc času než upload úkolu do BRUTE! 
 

Mini kvíz speciálně pro tebe: 
 

1) Baví tě rýmovat a u toho šprýmovat? 
 

2) Své malířské schopnosti nerad omezuješ na osy x a y? 
 

3) Ohraničené plochy a textové bubliny jsou tvé druhé 
jméno? 

 
4) Rád bys své umění předvedl celému světu, ale nemáš 

zkrátka kde? 
 
 Pokud tvá reakce na jakoukoliv z těchto otázek        
(a především na tu poslední) byla ANO, rádi ti nabídne-
me místo v art sekci Felegramu! Ať už tě naplňuje jaké-
koliv aspoň trochu přístojné 2D umění, zde je pro něj 
ideální místo. A že jsi ještě nikdy své dílo nepublikoval 
veřejně? Nevadí, každý nějak musí začít a kdo ví, třeba 
to bude první krok k úspěšné cestě za věčnou slávou    
a bohatstvím. 
 Pokud tě tato nabídka zaujala, neváhej se nám ozvat 
na náš e-mail nebo se přidej k nám na Discord, kde to   
s tebou rádi vyřešíme. 

talenty 

hledá nové  
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V případě zájmu o spolupráci s naším časopisem nám napište na  
mail : felegram@fel.cvut.cz 
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