
Výroční zpráva zájmového klubu +/−FEL
Studentské unie ČVUT za rok 2022



Projekty a akce

Dlouhodobější projekty

HELP!
Řešitel: Daniel Justiz
Tým: Barbora Jonášová, Tomáš Pivoňka, Veronika Válková, Gabriel Szabó, Tobiáš
Vinklárek, Miroslav Müller, Aleš Górecki
Popis:
Přednášky s diskuzí HELP! patří mezi tradiční akce pořádané naším klubem. Cílem je
přiblížit prostředí na fakultě studentům nově nastupujícím do prvního ročníku, upozornit je na
věci, na které by neměli zapomenout a neformálně zodpovědět všechny dotazy, které se
přirozeně mezi studenty prvního ročníku vyskytují. V roce 2022 se konaly dvě přednášky
HELP! První přednáška se konala 20. 9. online přes MS Teams, se zaměřením na témata
důležitá pro začátek studia. Druhá přednáška, zaměřená na zkoušky, ukončování předmětů
a zápisy do letního semestru, proběhla 7. 12. prezenčně v posluchárně T2:D3-309.
Stav projektu: aktivní
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Zeptej se studentů FEL ČVUT!
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Jan Kolovecký, Nikita Iryupin, Kateřina Macková, Michal Zelený, Daniel Justiz,
Michaela Makešová, Tomáš Heinl, Aneta Burdová, Tomáš Pivoňka, Daniil Kotrikov, Tomáš
Duspiva, Miroslav Muller, Václav Fišer
Popis:
Zeptej se studentů FEL ČVUT je projekt zaměřený na zájemce o studium, kterým
zprostředkovává možnost pokládat dotazy přímo studentům FEL, a získat tak od nich
informace, které jim pomohou při rozhodování o svém dalším studiu. Cílem je rozptýlit jejich
pochybnosti a případně pomoci s volbou správného studijního programu na FEL.
Projekt od svého počátku probíhal formou skupiny na sociální síti Facebook, kde ovšem
zájem upadá. Dotazy zájemců, na které můžeme odpovídat, se však objevují i na fakultním
Discordu, kam mají zájemci omezený přístup, projekt tedy de facto pokračuje na této
platformě.
Stav projektu: aktivní

Pravidelné aktivity
Řešitel: Václav Fišer
Tým: Martin Šťastný, Tomáš Havel, Gabriel Szabó, Tobiáš Vinklárek, Barbora Kindlová
a mnoho dalších
Popis:
Projekt je zaveden od roku 2020, za jeho existenci byl poměrně ohrožován vzhledem
k situaci ohledně onemocnění Covid19, nicméně v uplynulém roce nebránilo nic v jeho
pokračování. V rámcí pravidelných aktivit se scházejí aktivní lidé z klubu zejména na hraní
deskových her, ale i při dalších aktivitách (např. lasergame). Tyto aktivity probíhají během
semestru pravidelně cca jednou za čtrnáct dní. Kromě utužování kolektivu a vytváření
pevného jádra klubu mají tyto aktivity za cíl zaujmout i další potenciální zájemce o klub, kteří
jsou na těchto aktivitách vítaní.
Stav projektu: aktivní
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Výlety
Řešitel: Martin Šťastný
Tým: Tobiáš Vinklárek, Aneta Furmanová, Jan Hamacek
Popis:
Výlety vznikly jako doplněk k pravidelným aktivitám již v roce 2020, kdy se uskutečnil jeden
výlet, a pak z důvodu covidové situace byl projekt odložen a obnoven až v tomto roce.
Kromě utužení kolektivu je tato aktivita prospěšná i samotným pohybem v přírodě, který má
mnoho benefitů. Výlety jsou sice primárně pro členy klubu, ale propagace probíhá i navenek,
díky čemuž se mohou připojit další zájemci. V uplynulém roce proběhly následující výlety:

12. 3. 2022 - Divoká Šárka → Baba
26. 8.2022 -  Křivoklát
18. 12. 2022 - Drážďany, vánoční trhy

Stav projektu: aktivní

Pošli lvíčka na zkušenou z FEL
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Miroslav Müller, Petr Veselý

V roce 2021 byly na putování po geokeších vyslány figurky lvíčků opatřené unikátním
kódem, přes který lze sledovat jejich polohu. Přestože jsme v roce 2022 projekt již
nerozvíjeli, lvíčci pokračovali ve svém putování po keších v ČR i v zahraničí a rozšiřovali
povědomí o našem klubu a Fakultě elektrotechnické ČVUT.
Stav projektu: pozastaveno
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Časopis Felegram
Řešitel: Martin Šťastný
Tým: Václav Fišer, Daniel Justiz, Aneta Burdová, Michal Reiser
Z důvodu nedostatečných kapacit se nepodařilo tento projekt udržet ve funkčním stavu.
Věřili jsme, že nulté číslo přitáhne další zájemce, kteří by se do této aktivity mohli zapojit,
bohužel se tak nestalo.
Stav projektu: pozastaveno

Akce pořádané klubem +/-FEL

Šachový turnaj
Datum: 24. 3. 2022
Řešitel: Vojtěch Petrásek
Tým: Václav Fišer, Arleta Chaloupková, Barbora Jonášová, Tomáš Havel, Miroslav Müller
Popis:
V březnu jsme si pro studenty Fakulty elektrotechnické připravili další volnočasovou akci,
kterou byl náš první šachový turnaj. Vzhledem k menšímu počtu 14 přihlášených účastníků
byl zvolen atraktivnější formát, kdy každý z hráčů měl na hru čas 3 minuty + 2 sekundy za
každý tah, a postupně se utkali každý s každým. Vítězem turnaje se stal Jiří Líska s 9 body,
2. a 3. místo obsadili Martin Krutský a Jan Hrdlička. Šachový večer se nakonec velmi vydařil,
za což všem účastníkům děkujeme, a již se těšíme na další turnaj v některém
z nadcházejících semestrů.
Stav projektu: uzavřený

Jak na státnice
Datum: 7. 4. 2022
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Martin Šťastný, Miroslav Müller, Michaela Makešová, Sofie Shasorina
Popis:
Pro studenty posledního ročníku jsme bakalářského studia uspořádali přednášku o státních
závěrečných zkouškách. Prezentujícími byli studenti magisterského a doktorského studia,
kteří již mají státnice za sebou, a mohli se tak podělit o své zkušenosti a dojmy z této
zkoušky. Studenti z doktorských programů navíc poskytli i náhled z druhé strany, jak probíhá
jejich příprava a organizace. Přednáška se konala online na platformě MS Teams. Online
forma byla zvolena na přání samotných studentů, kteří si tuto možnost odhlasovali na
fakultním Discord serveru. Obdobně jako v minulém roce byl o akci poměrně velký zájem
a na živo se jí zúčastnilo okolo 70 studentů. Pro ty, kteří se na akci připojit nemohli, byl
pořízen alespoň záznam.
Stav projektu: uzavřený
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Vyřezávání dýní
Datum: 3. 11. 2022
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Jiří Povolný, Zuzana Jindrová, Tomáš Havel, Barbora Jonášová, Josef Luxa, Tereza
Uhrová, Yahor Pachkousi
Popis:
Začátkem listopadu jsme obdobně jako v minulém roce uspořádali v dejvické studovně
vyřezávání halloweenských dýní, na kterém si účastníci mohli trochu odpočinout od učení
a domácích úkolů a potrénovat svou zručnost. V příjemné přátelské atmosféře vznikla řada
pěkných dýní od tradičních Jack-o‘-lanternů po téměř umělecká díla s rozličnými ornamenty.
Nejmenší radost nám však udělalo, že při vyřezávání nedošlo k žádným vážným zraněním
a věříme, že si všichni zúčastnění akci užili.
Stav projektu: uzavřený
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Zimní šachový turnaj
Datum: 14. 12. 2022
Řešitel: Richard Randák
Tým: Arleta Chaloupková, Tomáš Pivoňka, Tobiáš Vinklárek, Richard Kropáček
Popis:
Na sklonku výukového období před Vánoci jsme uspořádali druhý šachový turnaj na Fakultě
elektrotechnické, pro který byl opět zvolen velmi dynamický systém hry s omezeným časem
pro jednoho hráče na tři minuty a přidáním dvou sekund za každý uskutečněný tah. Hra tak
měla spád a i v omezeném čase jsme stihli odehrát deset kol švýcarského systému turnaje.
Z devatenácti účastníků se na prvních třech místech umístili Danil Alshaev, Arťom Ňorba
a Lukáš Kořínek. Vítězům
gratulujeme, a protože se
turnaj vydařil, rádi ho
v některém z následujících
semestrů zopakujeme. Za
pomoc s organizací
a věnování cen do turnaje
děkujeme PR oddělení
Fakulty elektrotechnické.
Stav projektu: uzavřený

Akce pořádané Fakultou elektrotechnickou ČVUT

VědaFest
Datum: 22. 6. 2022
Řešitel: Vojtěch Petrásek
Tým: Aleš Górecki,  Tobiáš Vinklárek, Miroslav Müller, Václav Fišer, Gabriel Szabó, Daniel
Justiz, Tomáš Havel, Václav Hudeček, Arleta Chaloupková, Tomáš Pivoňka
Popis:
Koncem června jsme Fakultě elektrotechnické vypomohli s prezentací na akci VědaFest,
která je určena pro širokou veřejnost, zejména školáky. Jednotliví vystavovatelé z řad
univerzit, vědeckých a veřejných institucí i firem zde měli připravené nejrůznější aktivity
a interaktivní exponáty seznamující veřejnost s jejich činností a vědním oborem. Náš klub
návštěvníkům nabídl možnost vyzkoušet si pájení jednoduchých elektronických součástek
a seznámit se tak s osazováním desek plošných spojů. Dále jsme měli od klubu wITches
zapůjčené malé roboty Ozobot, které si děti mohly vyzkoušet programovat pomocí
barevných příkazů. Za naši fakultu se zde představila ještě elektrická formule
a Van de Graaffův generátor. Těší nás, že jsme se mohli podílet na takto velké akci a třeba
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se i naším přičiněním některé z dětí v budoucnu rozhodne pro studium právě u nás.
Stav projektu: uzavřený

Zápisy do studia
Datum: 28. 6. 2022
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Miroslav Müller, Jiří Povolný, Barbora Jonášová
Popis:
Zápisů do studia se klub účastní již pravidelně. Naším úkolem je navádět zájemce do
místností, kde probíhají zápisy. Během zápisů také studentům krátce představujeme náš
klub a aktivity, kterých je možné se zúčastnit před začátkem semestru. Pravdou ovšem je, že
od zavedení možnosti online zápisů již nejsou prezenční zápisy příliš vytížené. Z toho
důvodu jsme oslovovali a informovali nové studenty i pomocí sociálních sítí.
Stav projektu: uzavřený

FEL camp
Datum: 1. - 5. 8. 2022
Řešitel: Vojtěch Petrásek
Tým: Pavel Sýkora
Popis:
Popis a řešitel nedostupní.
Stav projektu: uzavřený
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Jamboree
Datum: 8. 8. 2022
Řešitel: Vojtěch Petrásek
Tým: Tobiáš Vinklárek, Václav Hudeček, Yahor Pachkousi
Popis:
Za klub jsme zajišťovali doprovodný program pro skautské setkání. Provozovali jsme stánek
ve stylu DIY a Van de Graffův generátor.
Stav projektu: uzavřený

Koncert pro prváky
Datum: 27. 9. 2022
Řešitel:
Tým: Tomáš Havel, Martin Šťastný, Tomáš Pivoňka, Tobiáš Vinklárek, Vojtěch Petrásek,
Tomáš Heinl, Jakub Kalivoda
Popis:
V rámci koncertu pro prváky jsme zejména pomáhali fakultnímu PR s organizací,
rozdáváním triček a prodejem předmětů. V rámci stánku s předměty jsme zodpověděli
i případné dotazy týkající se života na fakultě. Součástí koncertu byla i prezentace klubu
a jeho aktivit na podiu v jedné z přestávek mezi kapelami.
Stav projektu: uzavřený

Dny otevřených dveří

Datum: 25. 2 2022, 2. 12. 2022
Řešitel: Aleš Górecki
Tým: Tomáš Havel, Daniel Justiz, Josef Luxa, Gabriel Szabó, Václav Fišer, Barbora
Kindlová, Tomáš Heinl, Tobiáš Vinklárek, Arleta Chaloupková, Vojtěch Petrásek, Jiří
Povolný, Ondřej Fiala, Aneta Burdová, Aneta Furmanová, Jan Hamacek, Richard Kropáček,
Barbora Jonášová
Popis:
Na organizačním zajištění Dnů otevřených dveří fakulty spolupracujeme s PR FEL ČVUT již
pravidelně. Členové klubu plní na Dnech otevřených dveří, a to jak v budově v Dejvicích, tak
i na Karlově náměstí, různé role. Jde především o provázení návštěvníků po budovách FEL
mezi stanovišti s připravenými ukázkami a o obsazení stanoviště Q&A, kde se návštěvníci
mohou ptát přímo studentů (nejen) na otázky týkající se studia na FEL.
Stav projektu: uzavřený
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Noc vědců 2022
Datum: 30. 9. 2022
Řešitel: Tomáš Havel
Tým: Jan Hamacek, Arleta Chaloupklová, Barbora Jonášová, Tomáš Pivoňka, Václav
Hudeček, Tobiáš Vinklárek, Martin Šťastný, Daniel Justiz
Popis:
V září jsme se zapojili do celorepublikové akce Noc vědců, kde jsme v rámci stanoviště
fakulty elektrotechnické vedli stánek, kde probíhaly lekce pájení a výroby památkových
předmětů. Dále jsme pomáhali s celkovým průběhem akce na fakultě.
Stav projektu: uzavřený

Akce pořádané Studentskou unií ČVUT

Akce Prvák
Datum: 19. - 21. 9. 2022
Hlavní pořadatel: Centrála SU
Řešitel: Martin Šťastný
Tým: Daniel Justiz, Veronika Válková, Yahor Pachkousi, Tomáš Heinl, Jan Thur, Jiří
Povolný, Václav Fišer, Arleta Chaloupková, Tomáš Pivoňka, Tobiáš Vinklárek, Barbora
Jonášová, Richard Kropáček, Tomáš Havel, Jana Moravcová, Pavel Sýkora, Hoang Nam
Tran, Danil Semin
Popis:
Akce prvák patří mezi již dlouhodobé projekty v studentské unie a zapadá do našeho
konceptu HELP!. V rámci této akce bývají zřízeny stánky na jednotlivých fakultách pro nové
studenty, na kterých je zkušenějších studenti nasměrují do správné učebny nebo jim poradí
s dalšími problémy. Náš klub zajišťoval tyto stánky na Fakultě elektrotechnické v Dejvicích
i v budově E na Karlově náměstí.
Stav projektu: uzavřený
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Meziklubové hry
Datum:
Hlavní pořadatel: Centrála SU
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Vojtěch Petrásek, Gabriel Szabó
Popis:
7. 4. - bojovka
11. 4. - barmanský turnaj
Stav projektu: uzavřený

UnIT
Datum: 13. 4. 2022
Hlavní pořadatel: BEST Prague
Řešitel: Vojtěch Petrásek
Tým: Daniil Kotrikov, Barbora Kindlová, Tomáš Pivoňka
Popis:
V rámci celouniverzitní reprezentace klubu jsme měli na akci stánek, kde mimo propagaci
klubu probíhala soutěž v poznávání součástek.
Stav projektu: uzavřený

Další akce

Lesamáj
Datum: 4. 5. 2022
Pořadatel: Kampus Dejvice
Řešitel: Tomáš Pivoňka
Tým: Aleš Górecki, Arleta Chaloupková, Václav Fišer, Vojtěch Petrásek, Václav Hudeček,
Gabriel Szabó
Popis:
V rámci akce jsme měli ve studentské vesničce stánek s malou aktivitou, kterou byla výroba
vlastních placek. Návštěvníci si u nás mohli na připravenou šablonu nakreslit libovolný motiv,
který jsme jim zvěčnili na plackovači. Hlavní cíl, kterým pro nás bylo prezentovat klub na
celouniverzitní úrovni a potkat se s ostatními studenty, akce splnila. Proto ji hodnotíme jako
vydařenou a rádi se zapojíme i v příštím roce.
Stav projektu: uzavřený
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Poznej studentské kluby
Datum: 22. 9. 2022
Hlavní pořadatel: BEST Prague
Řešitel: Miroslav Müller
Tým: Václav Fišer, Yahor Pachkousi
Popis:
Na letošním PSK došlo ke krátké prezentaci našeho klubu. Díky ní jsme získali několik
nových členů.
Stav projektu: uzavřený

Seznamovací kurz FEL
Datum: 2. - 7. 9. 2022, 7. - 12. 9. 2022, 12. - 16. 9. 2022
Pořadatel: Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT
Řešitel: Vojtěch Petrásek
Tým: Tobiáš Vinklárek, Barbora Kindlová, Yahor Pachkousi, Daniel Justiz, Gabriel Szabó,
Arleta Chaloupková
Popis:
Již druhým rokem jsme měli příležitost se vysláním členů klubu na seznamovací kurzy pro
nově nastupující studenty, které pro Fakultu elektrotechnickou pořádá ÚTVS ČVUT,
spolupodílet na jejich organizaci. Díky tomu jsme mohli obohatit program všech tří termínů
kurzu o další aktivity, předat nově nastupujícím studentům praktické informace týkající se
studia a studentského života a především na kurzech představovat zkušené starší
spolužáky, na které se mohou účastníci s důvěrou obracet s otázkami ohledně jejich
budoucího života jako vysokoškolského studenta.
Stav projektu: uzavřený
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Představenstvo klubu a členská základna

Na začátku roku 2022 bylo v klubu registrováno 53 členů. V průběhu roku počet členů
vzrostl na 61. V představenstvu klubu byli v roce 2022 Vojtěch Petrásek (předseda),
Miroslav Müller (místopředseda), Václav Fišer, Tomáš Pivoňka a Martin Šťastný. V závěru
roku proběhly volby do představenstva klubu pro rok 2023. Na funkční období 1. 1. 2023 až
31. 12. 2023 byli zvoleni Tomáš Havel, Tereza Uhrová, Gabriel Szabó, Daniel Justiz a Josef
Luxa.

Problémy
V roce 2022 způsobovala neaktivita předsedy mnoho problémů s formálním vedením klubu.
Běh plánovaných akcí byl tímto příležitostně narušen, ale nezpůsobovalo to žádné vážnější
potíže.

Budoucnost
Situace s předsedou pomohla odhalit značné problémy v předpisech klubu. Cílem klubu pro
rok 2023 je nalézt řešení pro případ, že by se tyto problémy opakovaly, aby i tehdy mohl klub
fungovat.
Dále plánujeme udržovat současné dlouhodobější projekty, jako jsou přednášky HELP!.
Budeme nadále pokračovat ve spolupráci s fakultou při organizaci propagačních akcí,
v spolupořádání seznamovacích kurzů pro nové studenty i v účasti na akcích pořádaných
SU. Také bychom chtěli
udržet při životě
teambuildingové aktivity,
výlety a pravidelná
setkání v deskoherně.
V neposlední řadě
bychom chtěli oživit
projekty, které dříve byly
již zavedené, např.
Vánoce na FELu a Den
zájmových klubů na FEL.
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