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Představenstvo

V lednu 2021 proběhly volby do Představenstva klubu 
FIT++, které vyhlásilo Představenstvo ve složení Martin 
Pilný, Radoslav Kondáč, Alena Brožová, Jaroslav Kříž a 
Jan Pokorný. Ve volbách do Představenstva 
kandidovalo šest členů, zvoleno bylo pět členů. 

Představenstvo tak od února 2021 do ledna 2022 
fungovalo v následujícím složení:

- Lucie Procházková, předsedkyně klubu 
- Antonín Kříž, místopředseda klubu
- Jan Pokorný, člen představenstva 
- Vít Kalianko, člen představenstva
- Jiří Hanuš, člen představenstva 



Členská základna

Navzdory online podobě minulého akademického roku 
se počet členů se během tohoto roku zvýšil. Dařilo se 
aktivně nabírat studenty prvních ročníků i je zapojovat 
do organizace online i offline akcí. Počet členů k 31. 12. 
2021 činil 158 členů. 

Počet aktivních členů odhadujeme dle volební účasti při 
volbách na 37 %. 

Aktivity klubu a jeho členů Klub FIT++ i nadále plní 
funkci sdružovatele aktivních studentů na půdě Fakulty 
informačních technologií ČVUT v Praze, kteří 
vypomáhají na různých akcí fakulty, například Den 
otevřených dveří, daří se nám i pečovat o komunitu na 
fakultě. Dařilo se pokračovat v akcích z let loňských, ale 
vytvořilo se i několik akcí nových, a to často studenty 
prvních ročníků.



Seggfault

Organizační tým: 

Petr Šťastný, Jakub Horák, Antonín Kříž, Linda Beková, 
Anežka Havlátová, Lucie Procházková, Jitka Mertlová, 
Adam Procháska

Akce vznikla jako online alternativa k organizátorům už 
jen z legend známé akce sEGGfault. Účastníci mohli 
řešit několik úloh zaměřených především na studenty 
FITu. Cílem bylo co nejrychleji vyřešit pět rozmanitých 
úloh a šifer. Celou šifrovačkou provázel příběh s 
ilustracemi o zachránění sličné Lucy před drakem 
Soptíkem.

Datum: 
5. dubna 2021



FIT párty

Organizační tým: 

Lucie Procházková, Radoslav Kondáč, Antonín Kříž

Tradiční akce proběhla už podruhé v online podobě, 
opět na  studentském Discord serveru, kde jsme 
společně mohli podniknout spoustu věcí. 

Vrátili jsme se ke konceptu koncertů studentských 
kapel a DJů v podobě streamovaného koncertu kapel 
Jet Lag a Foggy Dude, za stream z Holešovic děkujeme 
AVC ČVUT. Po nich převzal hudební část večera DJ 
Antigravity. 

Nechyběla zábava, hry a povídání, které bylo 
příjemným zpestřením karanténních dní. Celým 
večerem provázel Jiří "Hany" Hanuš.

Datum: 
5. dubna 2021



FIT Voda

Organizační tým: 

Lucie Procházková

FIT voda se uskutečnila v srpnu a celkem se zúčastnilo 8 
studentů. Jako trasa byla zvolena Vltava v části Vyšší 
Brod - Zlatá koruna. Účastníci byli ubytováni v 
kempech, kde spali ve vlastních stanech. Součástí akce 
byla prohlídka Českého Krumlova. Doprava do Vyššího 
Brodu byla zajištěna vlakem, stejně tak cesta zpět do 
Prahy. Akce byla účastníky hodnocena pozitivně. 
Těšíme se na další ročník!

Datum: 
13.-15.srpna 2021



Hello FIT

Organizační tým: 

Jakub Bartoň, Damián Baraník, Matěj Havránek, Lucie 
Procházková 

Hello FIT! je jednodenní populárně naučný úvod do 
studia, který pomáhá s přechodem ze střední školy na 
FIT.

Datum: 
14. září 2021

Účastníci se v jednom dni dozví mnoho praktických 
informací o tom, jak úspěšně zahájit své studium. 
Akce se po jednom online ročníku vrátila opět do 
kontaktní podoby a převzal ji nový organizační tým, 
jelikož původní organizátoři o pořádání akce neměli 
zájem. Akce proběhla v prostorách fakulty, afterparty se 
pak konala na Strahově. I přes organizační potíže se 
akce povedla, a dle zpětné vazby účastníků dopadla 
dobře. Tým rovnou začal pracovat na dalším ročníku 
akce.
Poděkování patří všem zapojeným členům klubu, 
studentům, ale i AVC ČVUT, které umožnilo stream z 
akce. 



FA FIT Pivo

Organizační tým: 

Antonín Kříž

FA FIT pivo se organizovalo v rámci prvního týdne na 
fakultě a v rámci akce prvák. Spolu se spolkem SPA 
jsme přivítali nový semestr u zlatavého moku a navázali 
tak na spolupráci na obdobných akcích z minulých let.

21. září 2021
Datum: 







Dejvická šifrovačka

Organizační tým: 

Petr Šťastný, Jakub Horák, Marie Kalousková, Lucie 
Procházková

Na výjezdním zasedání SU vznikl nápad na podzimní 
akci, která se uskutečnila pod názvem Dejvická 
Šifrovačka. Akce se konala 3.10.2021, a spočívala v 
luštění šifer. Zúčastnilo se 29 týmů o třech až pěti lidech 
a provedla studenty po Dejvicích a centru Prahy. 

Datum: 
2. října 2021

Úspěšně trasu dokončilo 19 týmů, a to v průměrném 
čase  5 hodin 39 minut. Akce byla určená všem 
studentům ČVUT. Původně byla plánovaná i část pro 
kluby SU, kde by měli možnost se prezentovat, nicméně 
nakonec se tato část pro nezájem neuskutečnila.

Akce byla podpořena z fondu projektů SU, děkujeme za 
poskytnuté prostředky.



Teambuilding

Organizační tým: 

Jiří Hanuš,  Lucie Procházková  

Měli jsme týmbuilding! Byl super! Pořádali ho společně 
Lucka Procházková a Mistr Hanuš. Proběhlo několik 
seznamovacích her, do kterých jsme zapojili jak starší, 
tak mladší členy. Strávili jsme spolu příjemný večer a 
vzniklo tu pár nápadů na akce!

Datum: 
22. října 2021



FIT Trip

Organizační tým: 

Jan Bittner

FIT++ pořádal na konci roku FITrip na Sněžku. V 
celkovém počtu zhruba 22 lidí jsme vyrazili na výpravu 
na Sněžku, která byla při hezkém počasí zdolána. Na 
Sněžce jsme zvládli odevzdat Progtest a po chvíli focení 
jsme vyrazili jinou cestou zpět do Pece. Celkově jsme 
ušli asi 21 kilometrů a užili si hodně zábavy; nejen na 
samotném výletě, ale i v autobuse.

Datum: 
6. listopadu 2021



Workshopy

Organizační tým: 

Jan Pokorný

Novým projektem, který měl za cíl seznámit studenty s 
věcmi, které se tolik nevyučují na FIT, se staly FIT++ 
Workshopy a Přednášky. První workshop pomohl 
studentům prvního ročníku bakaláře s instalací 
operačního systému Linux. Další dva workshopy byly na 
téma jak sázet LaTeX, cílené jak na úplné začátečníky 
tak mírně pokročilé. Poslední akcí byla přednáška na 
téma, efektivního učení. Přednáška i workshopy měly 
hojnou účast, je tedy vidět, že má cenu tyto akce 
opakovat.



Ajťákův průvodce 
galaxií práva

Organizační tým: 

Lucie Procházková, Antonín Kříž

Cyklus přednášek o právu, jeho záludnostech a 
principech pod vedením studenta PF UK Martina 
Košatky. Sházeli jsme se zhruba v deseti až dvaceti 
lidech v úterky večer a oprášili si znalosti z předmětu 
Právo a informatika a probrali si fenomén práva do 
hlubších podrobností.

Děkujeme Martinovi za veškerý čas a energii, který nám 
v rámci přednášek věnoval.



Organizační tým: 

Jan Bittner, Lucie Procházková, a náhodní další

Nápad na vstávání vznikl na únorovém představenstvu. 
Akce spočívá v tom, že se sejdeme ráno na discordu, 
dáme si snídani nebo kávu a řekneme si, co nás ten den 
čeká. Vstávat jsme začali, abychom si navzájem 
pomáhali udržovat normální denní režim, jelikož se v 
karanténě těžko hledaly důvody ke vstávání. Akce se 
zúčastňovalo až deset lidí.

Akce se konala během letního semestru. 

Vstáváme s FIT++



Dění v klubu

Problémy v klubu

V průběhu letošního roku jsme klub přesunuli ze Slacku  
na Discord, kde momentálně funguje větší část fakultní 
komunity. Přesun byl odsouhlasen v celoklubovém 
referendu. 

Ke konci roku jsme řešili problém s webovými 
stránkami, které nyní fungují staticky v provizoriu na 
soukromém serveru.

V Praze dne 15. února 2021. 
Za klub FIT++ zpracovala

Lucie Procházková
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Děkujeme všem studentům aktivním členům a škole za 
podporu v roce 2021 a těšíme se na spolupráci v roce 
2022


