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Zhodnocení dosažených výsledků: 

 

I v roce 2022 byl uskutečněn největší projekt Studentské unie ČVUT s názvem Ahoj Techniko!. 

Projekt byl jako tradičně složen ze čtyř událostí. První z nich je hudební soutěž Strahov OpenAir 

Band contest pro méně známé a studentské kapely, během které mohou návštěvníci hlasovat o 

tom, jaká kapela si zahraje na hlavním pódiu při samotném festivalu. Od února do června 

probíhaly celkem 3 soutěžní kola a čtvrté finálové.  

 

Druhou akcí byla velká klubová párty Vítejte na ČVUT, která byla obsazena známými Dj - 

špičkami klubových scén a konala se první den akademického roku 19.09.2022. 

 

Třetí akcí byl pak samotný festival Strahov Open Air, který byl v roce 2022 již jubilejním 25. 

ročník konaný tradičně první středu nového akademického roku v datu 21.09.2022.  

 

Souběžně v prvním týdnu probíhala čtvrtá akce projektu Ahoj Techniko!, kterou byla Akce 

prvák. Aktivní členové organizace na svých pomáhají novým studentům prvních ročníků 

orientovat se na fakultách a ve studentském kampusu. Akce prvák! probíhala v datech 

19.09.2022-21.09.2022. 

 

Festival Strahov OpenAir již druhým rokem není pouze hudebním festivalem ale nese i 

označení food festival. V roce 2022 tak mohli účastníci, převážně z řad studentů, nejen 

poslouchat živé hudební vystoupení kapel pod širým nebem na strahovských kolejích, ale také 

si vychutnat nejrůznější chuťové delikatesy.  Jako hlavní kapela vystoupila skupina No Name 

na hlavní stage. Festival doplnily další tři stage, včetně jedné, zaměřené na elektro-hudbu.  

I přes skvělý program bohužel akci nepřálo akci počasí a tak se celková návštěvnost odhaduje 

zhruba na 6000 osob. Pan rektor, který udělil akci záštitu, promluvil na podiu a představil nově 

vznikající projekt Kampusu Strahov.  

 

 

Vítejte na ČVUT bylo i v roce 2022 hudebními vystoupeními oblíbených interpretů a v průběhu 

večera se studenti zúčastnili i symbolického křestu prváků. Noví studenti tak mohli zažít oslavu 



počátku vysokoškolského života. Událost se odehrála v Retro Music Hall a přišlo přibližně 

2000 studentů. Zájem o akci však značně převyšoval kapacity klubu.  

 

Jako každý rok i v roce 2022 pomáhali studenti s orientací svým novým kolegům během 

prvních dnů semestru v rámci Akce prvák. Nováčci se na informačních stáncích rozmístěných 

na jednotlivých fakultách dozvěděli kde mají hledat jakou učebnu, kam jít na jídlo i kam mohou 

jít studovat.  Velkou roli zde sehráli členové studentských klubů, které působí na jednotlivých 

fakultách, neboť tvořili naprostou většinu dobrovolníků. Soubor událostí Ahoj Techniko! 

pomohl i tento rok zapojit studenty do univerzitního života a organizátorům přinesl cenné 

zkušenosti, které mohou využít v rámci své kariéry i každodenních výzev.  

 

Prostředky z Fondu studentských projektů pomohly především k zajištění technického 

vybavení od audiovizuální techniky po konstrukci pódií, zábrany a bezpečnostní prvky v rámci 

organizace festivalu a uvítacího večírku.  Díky obrovskému zájmu studentů a dobře provedené 

organizaci jednotlivých akcí je v plánu s tímto projektem pokračovat a nadále tak slavit a 

podporovat vstup studentů do univerzitního světa ČVUT. Finanční prostředky vynaložené nad 

výši uděleného grantu FSP šly na vrub Studentské unie ČVUT. 

 

 

 
  



 

 

Povinné přílohy vyúčtování: 

∙ propagační materiály akce  

 

 

 
 

 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 
 



 

 
 



 

 

 


