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Řešitel projektu: Kateřina Pánková 

 

Název  projektu: Ahoj Techniko! 2021 

 

Výše poskytnutého grantu 400 000 Kč  

 

Celkové náklady  760 000 Kč 

 

Zhodnocení dosažených výsledků: 

 

Projekt Ahoj Techniko! 2021 byl rozdělen 3 částí – Akce Prvák, Vítejte na ČVUT a Strahov 

OpenAir. Nad projektem převzal záštitu rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

 

Akce Prvák probíhala v prvních dnech nového semestru na všech fakultách ČVUT mimo FJFI, 

zde si informovanost nových studentů vzala na starost SU FJFI. Studenti, kteří byli požádáni o 

pomoc jak z fakultních PR, tak z fakultních klubů, měli připraven stánek, vždy viditelně u 

vchodu na fakultu, kde byli připraveni odpovědět na dotazy studentů prvního ročníku, rozdávat 

propagační materiály SU ČVUT a domovské fakulty. Tato akce byla zařazena do Indexu 

studenta, a proto byly na stánku vyvěšeny i QR kódy pro načtení kreditů.  

Koordinace akce a následná realizace proběhla bez větších problémů, na všech fakultách + 

MÚVS byly stánky po celou dobu trvání akce plně obsazeny a noví studenti je využívali.  

 

Již 6. ročník zahajovací akce semestru, Vítejte na ČVUT, proběhl v pondělí 20. září 2021 v 

Retro Music Hall na pražských VInohradech. Programu vévodila vystoupení předních českých 

DJs - Dj Phill B., Dj Roxtar, Dj Matamar, Dj NobodyListen. Hřebem celého večera byl křest 

studentů prvních ročníků, který provedl youtuber Mikýř. Akce proběhla bez větších problému 

a i přes nelehkou epidemiologickou situaci nebyla evidována ani jedna nakažená osoba.  

 

Hudební festival Strahov OpenAir se tradičně uskutečnil v areálu strahovských kolejí a to ve 

středu 22. září 2021. Hudební produkce probíhala na čtyřech místech – v první řadě na hlavní 

open-air stagi umístěné ve spodní části strahovského „buzerplacu“. Zde jako první vystoupil 

vítěz soutěže Strahov OpenAir Band Contest, kapela Vosolit!. Pak následoval koncert skupin 

Sukulent Sound a Czech IT. Poté program pokračoval vystoupením slavných Lake Malawi. Na 

ně následně navázal headliner celého festivalu, kapela Monkey Bussines. Program na hlavní 

stagi pak uzavřela show kapely Movebreakers. 

Paralelně s hlavním podiem probíhaly menší koncerty jak v Klubu 007 na bloku 7, tak v baru 

10 umístěného na bloku 10 strahovských kolejí. Uprostřed areálu stála také elektro stage, a tak 

si na své přišli i fanoušci elektro hudby. 



 



Povinné přílohy vyúčtování: 

∙ propagační materiály akce  

∙ webová propagace 

 
 



 
 

 

  



 
 

 
 



 
 

 

 



 

 

 



 

 
  



 

 
 

 
 


