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AKREDITAČNÍ MARATON
SE CHÝLÍ KE KONCI
V obsáhlé novele vysokoškolského zákona v roce 2016 byl změněn systém akreditací studijních programů. Všechny vysoké školy
v Česku nyní přecházejí na nový systém. VŠCHT Praha bude již od
ledna 2019 přijímat studenty do nově akreditovaných programů.
Dobrou zprávou zejména pro studenty je,
že přechodná ustanovení zákona v současném znění dávají dostatečnou lhůtu pro
přechod škol na nové studijní programy
a studentům na dostudování v odpovídajících programech. Žádný student tak nepřijde o možnost dostudovat.
Změnu v akreditačních pravidlech jsme na
VŠCHT Praha využili pro diskusi o vhodném
nastavení studia, počtu studijních programů, jejich odlišnosti a modernizaci jejich
náplně. Jedním z výstupů je i nová definice
společného studijního základu (viz směrnice A/S/961/12/2018 - Tvorba studijních
programů).
Na VŠCHT Praha probíhá schvalování studijních programů podle nových pravidel už
více než rok. Pro bakalářský a magisterský
stupeň je většina práce hotova a Národní
akreditační úřad již vydal v průběhu září
a října kladná rozhodnutí pro 16 bakalářských
a 22 navazujících magisterských studijních
programů v nové struktuře. V brzké době očekáváme vydání rozhodnutí o zbylých dvou
bakalářských a třech navazujících magisterských programech. Do nově akreditovaných

studijních programů bude VŠCHT Praha již
od ledna 2019 přijímat přihlášky ke studiu.
Novinkou v konceptu studijních programů je
možnost dílčích specializací programu. Některé programy mají dvě nebo více specializací, některé programy naopak specializace
nemají vůbec (varianta s jednou specializací
nedává smysl).
Na bakalářské úrovni se uchazeč (maturant)
bude hlásit na školu na studijní program.
A až v rámci svého studia (obvykle na konci
prvního semestru, může to být ale mírně odlišné podle konkrétního programu) si bude
vybírat svou specializaci.
Na úrovni navazujícího magisterského studia se již předpokládá dobrá znalost možností studia. Případný výběr specializace
tak bude probíhat hned při přihlášení se na
studijní program (v rámci jednoho úkonu
podání přihlášky ke studiu).
Pro vyjasnění názvosloví je třeba dodat, že
dříve používaný termín „studijní obor“ nově
legislativa nezná a nebude se používat.
(pokračování na str. 8)

EDITORIAL
Kolegyně a kolegové,
máte před očima první vydání nového interního magazínu SPIN. Proč jsme ho pro vás
vyrobili? Jednoduše proto, že jsme zaznamenali velkou poptávku po informacích, které
mají více či méně zásadní vliv na chod školy.
A také jsme na chodbách a u oběda slýchávali řadu barvitých příběhů o VŠCHT, které
měly s realitou společnou jen tečku na konci
věty. Jsme přesvědčeni, že si každý akademik, student a zaměstnanec zaslouží detailní
a pravdivé informace o instituci, které zasvětil podstatnou část svého života.
SPIN vyjde v aktuálním akademickém roce
celkem třikrát. Kromě listopadového vydání
ještě v únoru a na přelomu dubna a května
2019. V dalším roce pak najedeme na režim
čtyřikrát ročně, ke jmenovaným termínům
přibude ještě září.
Obsahově se chceme zaměřit především na
aktuální problémy a budoucí vývoj školy, do
minulosti se informačně vracet nebudeme.
Od toho je školní intranet a web, kde si můžete dění minulé zrekapitulovat. Budeme
přinášet rozhovory s vedením školy a se zajímavými lidmi z fakult/ústavů. Připravíme
pro vás upoutávky na různé akce v Kampusu
Dejvice. Chybět nebudou ankety s pedagogy
a studenty, výjimečné fotografie, výlety za
úspěšnými absolventy a mnohé další, co nás
časem napadne.
Zároveň budeme rádi, když nám napíšete vlastní nápady, co byste si ve SPINu rádi
přečetli. Příprava nás stojí spoustu práce
a pozbyde smyslu, když vás obsah nebude
zajímat.
Michal Janovský

ROZHOVOR

NA VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ CHCEME
NOVOU BUDOVU
V lednu 2018 se po složitém
vyjednávání podařilo dospět
k dohodě a VŠCHT Praha získala od ČVUT zpět pronajaté
prostory v budově B ve výměře
přibližně 6 000 m2. Momentálně se připravuje jejich rekonstrukce, protože řada z nich
byla vrácena v neobyvatelném
stavu. Tím však plány na rozvoj naší školy nekončí, naopak.
„ Po rekonstrukci počítáme
s realizací vestavby do dvora
budovy B, v další fázi pak
chceme postavit novou budovu školy na Vítězném náměstí,“ říká rektor VŠCHT Praha
Karel Melzoch.

Je příběh návratu prostor v budově B
pod křídla VŠCHT u konce? Po nástupu
do funkcí se nové vedení ČVUT k opuštění „béčka“ nestavělo zrovna vstřícně
a pokoušelo se podpis smluv zpochybnit. V říjnovém vydání Pražské techniky
nicméně pan rektor Petráček připustil,
že jej to sice netěší, ale situaci považuje
za definitivní.
Na ČVUT jsou stále hlasy, že opuštění prostor byla chyba, nemělo k němu dojít a že
ČVUT něco ztratilo. Ale neztratilo nic, protože ČVUT zmíněné prostory nevlastnilo.
Samotná smluvní dohoda o převzetí prostor byla z obou stran korektní, s bývalým
rektorem Petrem Konvalinkou jsme došli
k rozumnému kompromisu. Instituce, které
ČVUT nechtělo přemístit, v budově B nadále působí. Týká se to zejména Kloknerova
ústavu, který má k dispozici dokonce víc
metrů, než měl předtím. Jsem osobně moc
rád, že se dlouholetý spor podařilo vyřešit
a nové smlouvy uzavřít. Je to velký krok pro
naši školu vzhledem k akutnímu nedostatku prostor a plánům v rámci Generelu rozvoje VŠCHT Praha.
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V jakém stavu jste uvolněné prostory
po ČVUT našli?
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Překvapilo mě hodně, co jsem na vlastní oči
viděl. Předpokládal bych, že vysoké školy
dbají o majetek a svou prestiž. Ano, je tam
několik míst, která jsou zachovalá a reprezentativní. To se týká zejména prvního patra,
kde sídlil rektor, prorektoři a další rektorátní

pracoviště. Čím více se ale vzdalujete od tohoto centrálního bodu, tak se kvalita místností výrazně zhoršuje. Nejvíce nás zarazilo,
když jsme si prohlédli počítačové posluchárny a veškerá kabeláž byla, ve stavu jako když
ji přejedete sekačkou na trávu těsně nad
zemí. Vše ustříhané. Rozvodné skříně úplně
vybrané. Našli jsme také řadu zcela zanedbaných kanceláří, kde dlouhá léta nikdo nečistil koberce, do některých evidentně zatékalo.
Okna veskrze v zoufalém stavu. Zkrátka velké
překvapení.
Jaké opravy doposud proběhly a kolik
místností se podařilo předat k užití našim zaměstnancům?
Hlad po prostorách na VŠCHT je samozřejmě velký. Část prostor šlo obývat po mírné
repasi a úklidu poměrně rychle – využili
jsme je k nastěhování některých ústavů,
které trpěly největším nedostatkem. Zároveň jsme část místností využili jako nárazníkový prostor, když jsme do nich přesunuli
některé lidi z lokací v budově A, které aktuálně procházejí rekonstrukcí. Před startem
semestru se nám podařilo zrekonstruovat
čtyři posluchárny, kde už nyní probíhá výuka. Pravda, není úplně snadné je nalézt,
ale všichni víme, že VŠCHT je zkrátka jeden
velký labyrint, v němž se prostě musíte naučit nějak orientovat.
Jaké zásahy plánujete na „béčku“ pro
nejbližší období?
Momentálně probíhá rekonstrukce vnější
fasády včetně výměny všech oken (více než
760 – pozn. redakce), která by měla skončit
v první polovině roku 2019. S vnějším pláštěm souvisí ještě jedna věc, která bude navenek hodně viditelná, a sice dvě nová mostní
propojení budov A a B ve Studentské ulici.
Aktuálně se připravuje územní rozhodnutí
a stavební povolení.
Jak tyto projekty škola financuje?
Na fasádu a výměnu oken jsme získali peníze ze starého programu financování ISPROFIN, jedná se o desítky milionů. Na můstky
zatím finanční krytí nemáme, ale půjdeme
do toho, i kdybychom je měli platit z provozu školy. Propojení budov v patře je totiž
nezbytné i z hlediska požární bezpečnosti.

Budova A je extrémně přetížená, z hlediska
hygienických norem jsme někde na 50 %
vůči ideálnímu stavu. Zoufale nám také chybí sociální a odpočinkové prostory.
Je veřejným tajemstvím, že by do vrácených prostor přiléhajících k Zikově ulici
měla být přesunuta rektorátní pracoviště a děkanáty fakult. Můžete tuto informaci potvrdit? A kdy k tomu dojde?
Jedná se o pravdivou informaci. Počítáme
s redislokací řady pracovišť, přičemž by mělo
dojít primárně k logickému scelení pracovišť
do celků, aby někdo nepobíhal z druhého
patra budovy A do třetího patra budovy B.
Budova B ze Zikovy ulice nikdy nebyla stavěna jako prostor pro laboratoře, ani my je tam
nechceme budovat, protože by to bylo zbytečně drahé. Přesuneme tam tedy administrativu a samozřejmě i ústavy, které jsou rozházeny na několika místech. Počítáme také
s přemístěním děkanátů všech čtyř fakult na
jednu chodbu. Přestože se lidem asi nebude
chtít stěhovat, věřím, že zvítězí zdravý rozum.

„Součástí vestavby
budou podzemní
garáže.“
Týká se stěhování i nedávno zrenovovaného rektorátu?
Netýká. Skutečnost, že byl v budově B rektorát ČVUT, neznamená, že tam musí být
rektorát VŠCHT. Současný rektorát sídlí
v historických prostorách, které pro něj byly
původně určeny. Navíc centrum současného kampusu není Zikova ulice, ale „náměstí“
mezi naší budovou A, NTK a Stavební fakultou ČVUT.
Počítá se se zachováním menzy v Zikově
ulici?
Nejenže menzu zachováme, ale budeme ji
v dohledné době rozšiřovat o prostor bývalé podatelny.

Potom přijde na řadu rekonstrukce
vnitřních prostor, které jsou ve špatném stavu?

Rekonstrukce vnitřních prostor „béčka“
spadá do první realizační fáze zmiňovaného Generelu rozvoje VŠCHT Praha.
Jaké jsou další etapy?

Snažíme se na MŠMT získat nějaké peníze
mimo nový investiční program. Na naši
školu totiž připadlo 300 milionů v horizontu sedmi let. Pokud to porovnáme s plány,
které máme, zdaleka to nestačí. Zatím je
domluva, že investiční akce budeme připravovat a uvidíme. Bez ohledu na tyto peníze
„navíc“ ale chceme prostory postupně revitalizovat a využít je pro potřeby naší školy.

Druhou etapou je vestavba do dvora budovy B, třetí pak výstavba nové budovy školy
na části našich pozemků na Vítězném náměstí. Co se týče vestavby, ta je v našich
podmínkách zcela logickým krokem. Vestavba propojí prostory ze strany Studentské, Zikovy a Technické ulice. Počítáme tam
s vybudováním technologických hal, sociálního centra s důstojnými občerstvovacími

možnostmi a samozřejmě s řadou nových
moderních laboratoří. Vyřešíme tím i problém s parkováním pro naše zaměstnance
a studenty, který vznikl zavedením modrých zón v Praze 6. Kapacita našeho parkoviště přestává dostačovat a vestavba počítá
s tím, že by její součástí byly podzemní garáže, kde by bylo kolem 300 parkovacích
míst, což je naprosto strategická záležitost.
Úhrnem, díky vestavbě bychom se dostali
na úroveň 85 % saturace prostorových potřeb, které vzešly z generelu rozvoje školy.
Zbývajících 15 % uspokojí třetí etapa?
Ano. Třetí etapou je výstavba nové budovy
na Vítězném náměstí na našem pozemku
za vlastní peníze. V objektu už nepočítáme
s laboratořemi, budou tam administrativní
a výukové prostory, velká aula, řada seminárních místností a také prostor pro reprezentační účely. Předpokládaná užitná plocha by měla být kolem 8 000 m2.
Kde na to VŠCHT vezme peníze?
Z prodeje části našich pozemků na Vítězném náměstí investorovi, s nímž bychom
následně kooperovali při zástavbě celého
kvadrantu, který na Kulaťáku momentálně
vlastníme.
Je nějaký investor na obzoru?
V současnosti probíhají nějaká jednání, ale
ta probíhala s jinými zájemci i v minulosti
a nedopadla, takže je předčasné něco reálně avizovat. Všichni předešlí potenciální
investoři se nás snažili přesvědčit, že pozemky v Praze jsou neprodejné, cena jde
každým rokem dolů a podobně. To jsou
samozřejmě nesmysly. Dohoda musí odpovídat realitě a být pro VŠCHT co nejvýhodnější. Pravdou ovšem je, že současná jednání jsou ze strany zájemce transparentnější.
Diskutovaná cena za pozemky okleštěné
o 2 000 metrů pro naši novou budovu je
vyšší než předešlé nabídky za celý kvadrant.
Na závěr trochu jiné téma. Máte před
sebou poslední rok funkčního období.
Co bude vaší hlavní prioritou?
Chci zabezpečit aktivity, o kterých jsme
mluvili, po finanční stránce. Mluvím o financích navíc oproti schválenému investičnímu plánu. Kromě peněz na rekonstrukce
a výstavbu potřebujeme prostředky také
pro obnovu přístrojů, neboť výzkumná infrastruktura strašně rychle stárne a pomalu
mizí způsoby, jak ji zafinancovat jinak. Grantové agentury ve vypisovaných programech
nepodporují investice, operační programy
jsou pak nesmírně složité a problematické.
Zajistit finanční budoucnost VŠCHT, včetně
rozumných mzdových prostředků pro naše
akademiky a další pracovníky, je proto mou
největší prioritou.
Michal Janovský

ROZHOVOR

Z UHELNY BUDE NOVÉ
RESPIRIUM
Do poloviny ledna 2019 bude
realizován projekt revitalizace
prostoru uhelny v budově A.
Prostoru, který v polovině šedesátých let přestal sloužit svému
původnímu účelu.

Od té doby byl využíván pouze jako skladiště.
Architektonicky hodnotná a jedinečná technická stavba je v tuto chvíli rekonstruována
tak, aby bylo umožněno nové využití, ale přitom byla zachována a obnovena jedinečnost
prostoru. Po rekonstrukci bude sloužit jako
respirium či studovna, prostor bude možné využívat také jako neformální učebnu či
místnost pro prezentace a přednášky.

Pro tyto účely bude uhelna vybavena audiovizuální technikou a zázemím. Pro budoucnost prostoru nutno dodat jeden detail: v rámci plánu sestěhovat děkanáty do
nových prostor budovy B se uvolní místo po
děkanátu FCHT hned vedle uhelny. Tam se
má následně přestěhovat Bu.fan. Uhelna
tedy bude prakticky přímo napojena na občerstvení.
(red)
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Vizualizace podoby uhelny po skončení rekonstrukce.

Stav prací v říjnu 2018.

Vizualizace propojení budov A a B.

Vizualizace podoby uhelny po skončení rekonstrukce.

NOVÍ VEDOUCÍ
a jejich vize
© R. NEVŠÍMAL

doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

Tábor v Běstvině, vzdálený od Prahy půldruhé hodiny, má mimořádně pestrou minulost. Vznikl pro potřeby Hitlerjugend kolem
roku 1942. Pak do něj začali jezdit svazáci
a pionýři a až do sametové revoluce byl ve
správě Ústředního domu pionýrů a mládeže
J. Fučíka. V té době také začala být organizována letní soustředění Chemické a Biologické olympiády, která se brzo stala fenoménem. Současně se ovšem začalo smrákat
nad budoucností areálu. Mluvilo se o jeho
prodeji, šířily se zvěsti o rekreačním středisku, oboře pro daňky, vrakovišti.
Chemici a biologové se ovšem nevzdali. Přes
deset let trvala snaha převést Běstvinu pod
křídla některé z vysokých škol. Zpočátku se
snažila ČZU, kterou následně vystřídala Přírodovědecká fakulta UK. Bez úspěchu. Na
jaře 2017 pak vstoupila do hry VŠCHT. Rok trvala jednání s úřady a vyřízení všech potřebných papírů. Jak tušíte, příběh měl šťastný
konec a od července letošního roku se může
Běstvina chlubit titulem „táborová základna
VŠCHT Praha“.

Od 1. července je táborová základna Běstvina oficiálně v majetku
VŠCHT Praha. Po roce složitých jednání a administrativních příprav.
Zaměstnanci a studenti tak mají nově k dispozici areál plný venkovních sportovišť, obklopený krásnou přírodou CHKO Želené hory.
ci je hned několik antukových a travnatých
sportovišť, která brzy projdou modernizací.
Navíc přibyde nové univerzální hřiště s umělým povrchem a také jeden kurt na plážový volejbal. Přímo u tábora je velký rybník
zvoucí ke koupání i projížďkám na loďkách.
U vjezdu vznikne kolárna, cyklisté tedy budou moci vyrazit do Železných hor nebo na
Sečskou přehradu. Pěšky je možné toulat se
v lesích, které tábor obklopují, nebo objevovat údolí Doubravy a přehradu Pařížov.
Nejvíc se samozřejmě mohou těšit mladí
přírodovědci. V táboře vyroste výuková laboratoř s celoročním provozem. Mladí chemici
a biologové tak budou moci z laboratoře
vykročit přímo do lesa a naopak se zážitky
a vzorky z přírody vkročit přímo do laboratoře. Pokud se vše podaří podle plánu, stane se z Běstviny bezkonkurenční vzdělávací
centrum v přírodě, které bude pokračovat
v tradici a bude dalším generacím studentů
odhalovat magii přírodních věd.
Petr Holzhauser
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Vystudoval na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice. V roce 2017 se habilitoval
v oboru Řízení strojů a procesů.
V současné době působí jako
vedoucí Ústavu počítačové a řídicí
techniky. Od 1. 9. byl pověřen vedením Ústavu matematiky.
„Za jeden ze svých hlavních úkolů považuji bezproblémový přechod
celého Ústavu matematiky do režimu výuky v nově akreditovaných studijních programech, kde bude povinná dvousemestrální matematika
a jednosemestrální aplikovaná statistika. Dále bude v krátkodobém
horizontu nutná habilitace mladých a perspektivních pracovníků, kteří
budou postupně přebírat agendu klíčových předmětů. Rád bych přispěl i k vyšší provázanosti a lepší spolupráci s dalšími ústavy VŠCHT Praha, kde by Ústav matematiky reálně zajišťoval matematické zázemí.“

doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Ústav chemického inženýrství
milan.jahoda@vscht.cz

Vědecky se zaměřuje na požární
bezpečnostní výzkum, konkrétně na numerické simulace
dějů souvisejících s rozvojem
a šířením požárů, včetně potlačování požárů pomocí vodní
mlhy. Již od roku 2009 je proděkanem Fakulty chemicko-inženýrské
pro pedagogickou činnost.
„Mým cílem v pozici vedoucího Ústavu chemického inženýrství je zajistit, aby ústav poskytoval studentům kvalitní vzdělání, akademičtí
pracovníci měli vhodné zázemí pro pedagogickou a tvůrčí činnost
s maximální podporou technických a hospodářských pracovníků.“

Ing. Pavel Härtel

Výpočetní centrum
pavel.hartel@vscht.cz

Vystudoval Strojní fakultu ČVUT
v Praze, obor Jaderná energetika.
Před nástupem na VŠCHT pracoval
13 let jako vedoucí oddělení správy
serverů a databází ve Výpočetním
centru ČVUT. Zastupoval ČVUT při
jednání s Úřadem vlády ČR ve věci
provozu a rozvoje IS VaV.

Tábor s kapacitou 150 lůžek (a bezpočtu případných stanujících) je zachráněn, ale pro
nás ve skutečnosti všechno začíná. Deset let
chátrání se na budovách i vybavení podepsalo, řadu objektů čeká demolice nebo zásadní renovace. V současnosti probíhají základní záchranné práce, které umožní provoz
areálu bez výpadku i příští sezónu. Prioritou
je rekonstrukce sociálního zařízení. Zároveň
se zpracovává architektonická studie revitalizace celého areálu. Je to jedinečná příležitost, jak vyslechnout nápady a přání všech
budoucích uživatelů, kterých nebude málo.
Areál je totiž jako stvořený pro pořádání seznamovacích a sportovní kurzů, výjezdních
zasedání, krásnou přírodu určitě ocení i rekreanti z řad zaměstnanců školy. K dispozi-

Ve výzkumu je zaměřen na studium
struktury malých chirálních molekul,
biomolekul a nadmolekulárních
systémů metodami vibrační a chiroptické spektroskopie. Tématicky
pokrývá především oblasti forenzní
analytické chemie, biomedicinální
a supramolekulární chemie. Podílí se
na výuce všech stupňů studia na VŠCHT
Praha. Je garantem magisterského studijního
oboru Analytická chemie a jakostní inženýrství.
„Zaměřím se na oblasti personálního rozvoje – především posílení
výuky a vědecko-výzkumné činnosti erudovanými odborníky, ideálně
se zahraničními zkušenostmi a mezinárodním renomé. Budu podporovat kariérní růst, získávání zahraničních zkušeností a spoluprací,
motivační způsob odměňování. V oblasti pedagogické činnosti budu
i nadále podporovat zavedenou výuku širokého spektra na ústavu
akreditovaných studijních oborů. Zachovám různorodost nabízených předmětů na všech úrovních studia, včetně podpory nových
technologií a forem ve výuce. Vědecko-výzkumná činnost by neměla být směřována pouze do oblastí tradičních analytických technik
a instrumentace. Podporován bude především vývoj nových
a unikátních technologií, instrumentace a přístupů, stejně jako excelentní výzkum.“

© R. NEVŠÍMAL

BĚSTVINA
UŽ JE NAŠE

Ústav analytické chemie
vladimir.setnicka@vscht.cz

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

nově pověřen vedením
Ústavu matematiky
jan.mares@vscht.cz

„Za svůj hlavní úkol považuji stabilizaci a posílení týmu VC s ohledem
na udržení stávajících služeb, jejich zkvalitnění, ale i rozšiřování v rámci
zákonných povinností a uživatelských potřeb. Chci posílit důvěru ve VC
v tom smyslu, že jsou finanční prostředky vynakládány účelně a výhodně pro univerzitu v duchu pravidla nejlepšího poměru cena/výkon. Chci
rozšiřovat nabízené služby poskytované VC tak, abychom usnadňovali
práci studentů, zaměstnanců a managementu školy. Rád bych ve spolupráci s vedením školy a ústavů rozšířil nabízené služby pro studenty
univerzity, abychom zlepšili jejich uplatnění na trhu práce. Máte-li nějaké podněty k fungování VC či k poskytovaným službám, rád si je přečtu.“

Bc. Richard Nevšímal

Poradenské a karierní centrum
richard.nevsimal@vscht.cz

Vystudoval Marketingovou a PR
komunikaci na FSV UK. Na
VŠCHT Praha pracuje od roku
2015 na Oddělení komunikace.
V posledním roce byl pověřen vedením Poradenského a kariérního
centra. V říjnu 2018 byl jmenován
vedoucím oddělení.
„Poradenské a kariérní centrum si bere za cíl maximalizovat potenciál
studenta – bez ohledu na míru jeho/její současné úspěšnosti. Mou prioritou je starat se o životní úspěch studentů – ten je totiž i úspěchem
VŠCHT. Podle mého názoru by logika rodiny měla znít silněji než logika
školy nebo firmy.“

NE TAK DOCELA
OBYČEJNÉ VOLBY

ETICKÝ KODEX A DALŠÍ NORMY
Od 1. září 2018 byly vydány nebo nabyly účinnosti 4 vnitřní normy, 7 směrnic, 5 výnosů a 1 oběžník. Všechny
nové dokumenty naleznete v novinkách na Intranetu. Vaší pozornosti doporučujeme zejména:

V prvním prosincovém týdnu 2018 budou studenti
a doktorandi volit své nové zástupce do akademických senátů (celoškolního a senátů fakultních). Tentokrát půjde o volby mimořádně důležité.

Etický kodex
Podle našich informací je VŠCHT Praha první českou školou s etickým kodexem připraveným studenty. Po komparační analýze osmi
etických kodexů ho sepsali na výjezdním zasedání Kolegia studentských senátů a spolků (K3S) přesně před rokem. Studenti vycházeli
z původního ambiciózního návrhu prof. Hasala z roku 2012. Kromě
kodexu byl přijat také jednací řád etické komise, která v krajních případech může projednat přestupky vůči kodexu.

VŠCHT totiž čeká supervolební rok. Ještě tuto zimu se bude volit
děkan FCHI a v roce příštím přijdou na řadu volby nového rektora
a děkana FPBT. Když studenti sepsali etický kodex, podporovali vznik
nových spolků, zasadili se o změny na Ústavu matematiky atp., byla
to důležitá každodenní politická práce. Při volbě předních zástupců
školy však půjde o významné ovlivnění směřování celé této školy. Ve
vzduchu visí řada důležitých otázek, které z podstaty věci běžným
studentům možná nic neříkají, ale které přesto budou určovat život
jejich i studentů budoucích. Dejte si proto na výběru svých zástupců
(red)
záležet.

AKREDITAČNÍ MARATON
SE CHÝLÍ KE KONCI
(pokračování ze str. 1)
Nové akreditace doktorských studijních programů znamenají zejména formální změnu spočívající ve zrušení studijních oborů a vytvoření
odpovídajících doktorských studijních programů. Nabídka doktorského studia se tak v souvislosti s novými akreditacemi na jaře 2019
nezmění.
V rámci rozvoje doktorského studia dochází k modernizaci nabídky
odborných doktorských předmětů a tvorbě nových, interdisciplinárních předmětů a také nepovinných předmětů doplňkových. Bez přímé vazby na změnu systému se nyní akredituje zcela nový doktorský
program Bioinformatika, který by mohl v případě úspěšné akreditace
obohatit nabídku již na jaře 2019.
Institucionální akreditace
Velkou novinkou uzákoněného systému je možnost univerzity získat institucionální akreditaci. Ta univerzita, která ji získá, bude moci
schvalovat studijní programy v oblasti vzdělávání, pro kterou má institucionální akreditaci. Pro její získání je třeba mít nastaven vnitřní
systém hodnocení kvality vzdělávací činnosti a schvalování programů, k čemuž nedávno vyšly univerzitní předpisy. VŠCHT Praha
v průběhu listopadu podá žádost o institucionální akreditaci ve dvou
oblastech vzdělávání – Chemii a Potravinářství. Půjde-li vše podle
plánu, pak již od jara 2019 nebude třeba žádosti o akreditace odesílat
Národnímu akreditačnímu úřadu, ale schvalovací a kontrolní proces
bude čistě na nás.

Náhled obálky kalendáře pro rok 2019, který bude k dispozici
na Oddělení komunikace od 1. 12. 2018
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Směrnice č. A/S/961/12/2018 - Tvorba studijních programů
Upřesňuje pojmy spojené se studiem, stanovuje doporučené poměry povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů ve studijních programech, stanovuje společný studijní základ nebo informace
(red)
povinně vyplňované v SIS o vyučovaných předmětech.

ANKETA
Zeptali jsme se prváků...

© R. NEVŠÍMAL

BĚŽTE VOLIT 3. ‒ 6. 12.

Směrnice č. A/S/961/14/2018 - Tvůrčí volno na VŠCHT
Stanovuje pravidla pro poskytování tvůrčího volna akademických pracovníků. Tvůrčí volno v délce minimálně 6 měsíců poskytne VŠCHT Praha aka-

demickému pracovníku VŠCHT Praha na základě jeho žádosti nejvýše
jednou za 7 let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích a tvůrčích úkolů VŠCHT Praha. Počátek sedmileté lhůty se počítá
od data zahájení předchozího tvůrčího volna. Tvůrčí volno lze poskytnout
nejdříve po uplynutí 7 let zaměstnaneckého poměru na VŠCHT Praha.

Informace o akreditovaných programech lze najít na
akreditace.vscht.cz

Miroslava Mecová
FPBT | Biochemie a biotechnologie

Martin Jež
FCHI | Chemie

1. Hrozně mile jsem překvapená, velký rozdíl od UK,
kde jsem předtím studovala. Do školy se každý den
moc těším; skvělý areál, strašně milý a vstřícný kolektiv
a vedení školy, spousta supr studentských akcí.

1. Zatím byl můj první měsíc na škole super. I když
jsem nebyl na seznamováku, tak jsem na všemožných školních i mimoškolních akcích potkal kvanta
úžasných lidí. Carbon taky skvěle sbližuje.

2. Že vysoká škola nemusí být jen o učení. Až tady jsem
poznala, co je to vysokoškolský studentský život.

2. Příjemně mě překvapil kolektiv mého oboru.
Všichni říkali, že obor CHEMIE je mauzoleum stvoření, která vzala heslo „život je chemie“ trochu moc
vážně. Ve skutečnosti tomu tak ale vůbec není.

3. Kdyby používali mikrofony. Někdy je na přednášce
není slyšet.
4. Že děkuji za výuku, že si vážím toho, že berou studenty jako sobě rovné, že jsou vstřícní a milí. Tenhle
rovnoprávný přístup taky z UK neznám.

Michal Dragoun
FTOP | Alternativní energie a životní prostředí - UC Litvínov
1. Z Prahy na mě udělal dojem zatím jen Carbon,
tam asi zajdu při každé návštěvě centrály. Víc dojmů mám z Litvínova, je to super, pořád tu něco hučí,
syčí, občas houká a tak, prostě krásné Sudety.
2. Dvě věci: První byla věta Doc. Flemra: „Musíte
umět tabulku.“ A druhá věc byl čas na písemku,
tady mám dvě hodiny na to stejné, co jsem musel
na střední zvládat za cca 30 minut.
3. Umět tabulku a mít na písemku polštář.

Jan Kříž

1. Jaké jsou tvé první dojmy z VŠCHT Praha?
2. Co tě na začátku studia nejvíc překvapilo?
3. Co by ti při studiu pomohlo?
4. Vzkážeš něco pedagogům?

4. Asi zatím nemám co vzkazovat. Jen mě prosím
nechte prolézt.

3. Askeze a pevná vůle odolat hedonistickým
choutkám.
4. Někteří kantoři by mohli i zrychlit a někteří zpomalit při výkladu.
Nela Adamová
FCHT | Chemie a chemické technologie
1. Moc se mi na škole líbí. Kampus naší školy nám
nabízí skvělé studentské zázemí. Navíc studentské
spolky a akce utvářejí velmi přátelskou atmosféru.
2. Kvantová mechanika, ta mě překvapila hned první
den školy na úvodní hodině, která opakovala učivo
střední školy.
3. Zatím mě nenapadá, co by mi při studiu pomohlo.
4. Někteří by mohli psát čitelněji na tabuli.

POD MIKROSKOPEM

ABSOLVENT

Ing. PETR BUBENÍČEK

Absolvent oboru Základní a speciální
anorganická technologie na Fakultě chemické technologie. Pracuje jako manažer technologie ve start-up 3Doid, zaměřeném na tvorbu otáčecích (360°) fotek,
a také jako strojní specialista v Optagliu, kde se vyvíjejí a vyrábějí hologramy.

K čemu mi je studium na VŠCHT?

Čeho mi škola nedala dostatek?

Škola, byť vysoká, má člověku dát dobrý základ do života. Zbytek se naučí praxí.
A mně přesně tohle VŠCHT dala. Absolvoval
jsem spoustu velmi odborných a specificky
zaměřených předmětů, ale všechny v zásadě vycházely z fyzikální chemie, inženýrství,
matematiky nebo podobně fundamentálních předmětů, které rozvíjely do hloubky.
Jen málo lidí bude v životě dělat to, na co
psali diplomku. Mně se to rozhodně nestalo
a ničemu to nevadí. Díky tomu, že mi VŠCHT
dala dobré, snad i výborné základy a naučila mě, jak s nimi pracovat, tak jsem neměl
problém naučit se, jak například navrhnout
výrobní linku pro holografické fólie.

Tentokrát budu více konkrétní ‒ kreslení
a čtení technických výkresů. Měl jsem na
VŠCHT snad všechny předměty, které se
tímto zabývají, ostatně není jich mnoho.
A klidně bych se v tom procvičil víc. Asi se to
nebude týkat všech absolventů, ale ti, kteří někdy budou pracovat ve výrobě, vývoji
nebo oblasti příbuzné, budou muset umět
číst technické výkresy. A já to neuměl dostatečně.

CULTURAL SHOCK

MARIA ISABEL AGEA LORENTE M.Sc. | Department of Informatics and Chemistry

My name is Isabel and I am from Spain,
a country which has no common history
with the Czech Republic (CR). Before coming here, I only knew how to locate CR
on a European map and the name of the
capital, Prague. Because of this, I did some
research before moving, using my good friend, Google. Just the basics: cost of living,
religion, language, currency, the price of
beer, and so on. And so I moved to Prague
with no hesitation.

Koroze archeologického skla | mikroskop Olympus BX 51, fotoaparát Olympus 600 | Dana Rohanová
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My first contact with the city was when
I landed at Prague’s airport, where my supervisor picked me up and brought me to
the university dorms. That day, one of the
windows of his car broke and we couldn’t
close it, so the whole trip on the highway
was spent with the two of us trying to talk
with a loud windy sound in the background.
Once we arrived at the dorms, I realized
why he had gone with me, because the
person at the reception desk didn’t speak
English at all. Finally, I got a room key, but
when I opened the door, there were two
beds! I had never shared room before and

besides, there was no Wi-Fi. The next day,
at the university, my colleagues asked me if
I wanted to go for lunch with them at 11:30!
I was completely shocked because it was so
early (now I must admit that I love it, but it
took me several days to get used to it).
Since this “first contact”, I have been surprised about several facts of life here. Like
the -ová at the end of every female surname; how dorms, student canteens and public transport have extremely cheap prices;
the way one tips (saying the amount you
want to give, including tips when you pay);
holidays in February for skiing; how funny it
sounds to hear Ježiš Maria in a truly non-religious country; how easy and efficient public transport is; how much Czech people like
to go to the mountains/forests for hiking—
and also to rivers in the summer; how easy
it is to get to other countries, even by bus;
and of course, the fact that beer is cheaper
than water. There are some good and bad
aspects, but for now I just have one big bad
point: the university dorms are located very
far from the university, which is something

that only exists at this university, as far as
I know. So far, so good.
I like to live in Prague. It is a wonderful and
beautiful city full of opportunities for working, traveling and learning. I know I will never regret moving here. Not just because of
the city; I am truly lucky with my colleagues
and my supervisor.

H L E DÁ
SE:
PRACOVNÍK/PRACOVNICE IT
– ADMINISTRÁTOR SYSTÉMŮ
Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení

Náplň práce:
• Správa System Center Configuration Manager (Příprava a deployment
operačních systémů a software,
Správa a monitoring antiviru, Analýza hardware a software inventury
počítačů, Aktualizace a instalace
SW)
• Správa celoškolních počítačových
učeben (Fyzické počítače, Aktualizace a instalace SW, Monitoring, Virtuální desktopy, Platforma VMware,
Aktualizace a instalace SW, Monitoring)
• Správa licenčních serverů a licencí (Software pro výuku a výzkum,
Nakupování a prodlužování licencí,
Správa Windows serverů, Vydávání
licencí a komunikace s koncovými
uživateli)
Kontakt a detailní informace:
pavel.hartel@vscht.cz

PRACOVNÍK/PRACOVNICE IT
– ADMINISTRÁTOR SYSTÉMŮ II
Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení

Náplň práce:
• Účtování tisku – SafeQ
• Administrace Helpdesku
• Správa přístupového systému
• Správa systému prezentačních
displejů
• Dohled nad analogovými a IP
kamerovými systémy
• Administrace Win serverů
(Win server 2012, 2016)
• Zálohování dat z fyzické a virtuální
infrastruktury (VMware) – disková
pole a páskové knihovny (Backup
Exec, Veeam, Commvault IntelliSnap)
• Správa koncových stanic
Kontakt a detailní informace:
pavel.hartel@vscht.cz

INTEGRAČNÍ VÝVOJÁŘ/KA
(vhodné i pro absolventy)

SKLOFOUKAČ/KA
TECHNICKÉHO SKLA (sklář)

NOČNÍ VRÁTNÝ/VRÁTNÁ
(vhodné i pro studenty)

Náplň práce:
Uchazeč/ka se bude podílet na
práci Centra informačních služeb VŠCHT Praha. Je zodpovědný/á za studijní informační systém
a jeho napojení na další systémy
školy (personální, e-learning, webové nástroje). Po zaškolení bude ke
studijnímu systému poskytovat
fundovanou technickou podporu,
dodávat ze studijního systému data
buď na ad-hoc bázi, nebo implementací webových služeb či databázových mostů do dalších systémů
VŠCHT Praha.

Náplň práce:
• Provádění náročných sklofoukačských prací
• Zhotovení laboratorních přístrojů
podle přinesených výkresů či vzoru
• Brusičské práce
• Opravy a úpravy laboratorních
přístrojů
• Občasná práce s křemenným sklem

VRÁTNÝ/VRÁTNÁ
(vhodné i pro studenty)

Kontakt a detailní informace:
cis-it@vscht.cz

IT SPECIALISTA ‒ NETWORK
ADMINISTRATOR

Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení

Kontakt a detailní informace:
ivana.zemanova@vscht.cz

Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení

PRACOVNÍK/PRACOVNICE IT
PRO PODPORU UŽIVATELŮ HELPDESK
Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení

Náplň práce:
• Podpora uživatelů na Helpdesku
• Přijímání problémů telefonicky,
emailem atd. a jejich řešení vzdáleně nebo osobně na pracovišti
• Instalace a zapojení PC, notebooků, tiskáren atd.
• Instalace OS a softwarového vybavení používaného na VŠCHT
• Řešení problémů s HW a SW
• Řešení problémů s AV technikou
v učebnách
Kontakt a detailní informace:
pavel.hartel@vscht.cz

Náplň práce:
• Práce s bohatým spektrem různých síťových technologií v akademickém prostředí významné evropské univerzity
• Převážná orientace na technologie
Cisco, VMware, APC, Microsoft, atd.
• Orientace na kampusové, bezdrátové, datacentrové počítačové sítě
• Operativní práce v malém týmu,
ale i práce na návrhu nových řešení,
design a účast v rozvojových projektech EU
• Účast na troubleshootingu a vedení TAC case s partnery a vývojáři
síťových technologii
• Občasné manuální práce s údržbou, záměnou a rozvojem počítačové sítě univerzity
• Kooperace s ostatními běžnými IT
týmy v rámci Výpočetního centra
Kontakt a detailní informace:
pavel.hartel@vscht.cz

Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
neurčitou
Náplň práce:
• Poskytování zdravotních služeb
v oboru všeobecného praktického
lékařství
• Poskytování pracovně-lékařských
služeb pro zaměstnance VŠCHT
Praha

Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení

Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení
Kontakt a detailní informace:
hana.janouskova@vscht.cz

NENECHTE SI UJÍT!
ROCK4STUDENTS ‒ VOL. 6
Kdy: 13. 11. od 18:30 | Kde: Rock Café Prague
Vystoupí 5 kapel s kořeny na vysokých školách – Year of Pluto, Lajna, Sirkyskon,
Stars Are So Far a již tradičně večer zakončí kapela Band4Students.
Vstup: 80,- Kč (studenti) | 120,- Kč (ostatní)

APSIDONE

Kdy: 14. 11. od 15:00 | Kde: Apsida, budova A

SAMOSTATNÝ/NÁ
REFERENT/KA ODDĚLENÍ
FINANČNÍHO PLÁNU
A ROZPOČTU

Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení
Náplň práce:
• Reporting (příprava podkladů pro
vedení, zpracování výroční zprávy
o hospodaření)
• Příprava variančních analýz (analýza odchylek plán vs. čerpání)
• Spolupráce na tvorbě rozpočtu organizace a jejích složek
• Finanční řízení projektů
• Příprava podkladů pro finanční
kontroly
Kontakt a detailní informace:
vyberovarizeni@vscht.cz

Slam a Kapely, ChemChór a Písničky, Svařák a Perníčky, UNI-ART a dobrá zábava.
Vystoupí: Humdrum Lighthouse, Kristina & The Freedees.

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA ‒ OSCAR WILDE
Kdy: 14. 11. od 19:30 | Kde: Dejvické divadlo

Premiéra divadelního seskupení DI(v)OCH.
Konverzační komedie o lásce a námluvách ve vyšší anglické společnosti, o situacích, které přinášejí neustále nové překvapivé zvraty. Režie: Lukáš Tůma.
Vstupné dobrovolné. Vstupenky k dispozici na: marketa.nowak@seznam.cz.

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Kdy: 22. 11. od 8:00 | Kde: VŠCHT Praha | UC Litvínov

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Kdy: 23. 11. a 24. 11. od 9:00 | Kde: VŠCHT Praha

PLES CHEMIKŮ

Kdy: 29. 11. 2018 od 19:00 | Kde: Radiopalác
K tanci a poslechu zahraje BigBand Biskupská, v průběhu večera předvedou svůj
um školní umělecké spolky a po půlnoci se můžete těšit na rytmy rock’n’rollu
v podání kapely Twisted Rod. Vstupenky v síti GOOUT.NET.

MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ
Kdy: 3. 12. | Kde: Respirium, budova B

INTRANET.VSCHT.CZ/
KARIERA/JOB-OSTATNI

Těšte se na pohádku, výtvarnou dílnu, příchod Mikuláše a rozsvícení vánočního
stromu. Dárkové balíčky pro děti zařídí náš Mikuláš sám. Veškeré informace o akci
dorazí e-mailem.

ADVENT V KAMPUSU DEJVICE
Kdy: 4. 12. | Kde: Kampus Dejvice

PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA
PORADENSKÉHO
A KARIÉRNÍHO CENTRA

Společné vystoupení sborů VŠCHT a ČVUT, rozsvícení sakur, svařák, řemeslné dílny
a mnoho dalšího.

VÁNOČNÍ KONCERT

Kdy: 6. 12. od 19:00 | Kde: Betlémská kaple

Úvazek 0,5; možnost růstu – smlouva
na dobu určitou s možností
prodloužení

Na programu slavnostního večera spojeného s předáním Cen rektora za rok 2018
je vokální skupina VOSK a promítání videa ICHO. Je vyžadován společenský oděv.
Vstupenky: na děkanátech a Oddělení komunikace od 6. listopadu.

KONCERT ORCHESTRU VŠCHT PRAHA

Náplň práce:
• Účtování na uceleném úseku
účetnictví

Náplň práce:
• Řízení vybraných projektů PKC (viz
pkc.vscht.cz)
• Důraz na samostatné zajištění jejich chodu • Součinnost na udávání
směru, inovacích a rozšiřování
• Nemáme zájem o uchazeče na
krátkou dobu – hledáme člena
týmu, který s námi bude růst a myslet to vážně

Kontakt a detailní informace:
jolana.lukesova@vscht.cz

Kontakt a detailní informace:
richard.nevsimal@vscht.cz

VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ
LÉKAŘ/LÉKAŘKA

Kontakt a detailní informace:
jolana.lukesova@vscht.cz

STRANA 12-13

Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení

SAMOSTATNÝ/NÁ
REFERENT/KA
PRO EKONOMICKÝ ODBOR
Úvazek 1,0 – smlouva na dobu
určitou s možností prodloužení

Kdy: 10. 12. od 19:00 | Kde: Kostel CČSH, Wuchterlova 6
Z. Fibich ‒ Štědrý den | Společné vystoupení s divadelním uskupením DI(v)OCH.
W. A. Mozart ‒ koncert pro klarinet A ‒ dur. | B. Smetana | H. Mancini | J. Strauss a další

KONCERT ORCHESTRU VŠCHT PRAHA

Kdy: 12. 12. od 19:00 | Kde: Kostel CČSH, Wuchterlova 6
J. J. Ryba ‒ Česká mše vánoční | sbor Chemchór | sbor Entropie
Akce pořádané na VŠCHT Praha můžete najít na https://kalendar.vscht.cz.

OHLÉDNUTÍ
ZA AKCEMI
© R. NEVŠÍMAL

STROJ ČASU

Kampus Fest aneb první studentský festival pivovarnictví

© R. NEVŠÍMAL

© R. NEVŠÍMAL

Sázení lípy ke 100. výročí založení Československa

STRANA 14-15

50. ročník Mezinárodní chemické olympiády Bratislava ‒ Praha

© T. NEMIROVICH

V rubrice Stroj času bychom vám rádi zprostředkovávali pozoruhodné archiválie z historie VŠCHT Praha. A jelikož se blíží (nebo se
čerstvě stalo minulostí – v závislosti na tom, kdy se vám SPIN dostal před oči) datum 17. listopadu, připomínáme v tomto vydání
titulní stránku 6. čísla nezávislého studentského časopisu Hlava 89. Redakce byla evidentně plná revolučního nadšení spojeného
s pocitem, že „zaostáváme“. Současní studenti VŠCHT naštěstí nezaostávají a Den boje za svobodu a demokracii oslaví (oslavili) na
desítce akcí včetně vzpomínkového aktu Studentské komory Rady vysokých škol v Žitné ulici nebo Korza Národní 2018.

© R. NEVŠÍMAL

Seznamovací kurzy 2018

Noc vědců 2018

ŠÍPKŮV FAKULTNÍ POHÁR

© R. NEVŠÍMAL

Letošní ročník Šípkova fakultního poháru je v plném proudu. Po prvních třech disciplínách se s celkovým počtem 8 bodů ujal vedení obhájce loňského vítězství - FCHI.
První disciplína se odehrála ještě před začátkem semestru na seznamovacích kurzech studentů prvního ročníku, kde mají fakulty možnost na každém kurzu získat po
0,5 bodu. Hned dvakrát se v „soutěžních disciplínách“ zadařilo FCHI a odnesla si tak
první bod do celkového bodování poháru. O vítězství třetí se podělily fakulty FCHT
a FPBT a odnesly si tak každá 0,5 bodu.

POŘADÍ

FAKULTA

KAPITÁN

© R. NEVŠÍMAL

Druhým kláním byla Velká přetahovaná. Celkem se sešlo kolem 120 účastníků
a další desítky fanoušků ze všech fakult. Při
duelech stálo na každé straně lana pět žen
a pět mužů. Své síly nejstrategičtěji rozložila
FCHI a odnesla si první místo, ne však bez
potíží. Jako ve všech velkých disciplínách
body odpovídají pořadí od čtyř bodů za první místo až po jeden bod za místo poslední
(viz tabulka). V závěrečném utkání bez omezení počtu a pohlaví se zadařilo FPBT a ukořistila 0,5 bodu navíc!

Ve třetí disciplíně, kterou je orientační běh „Labyrintem školy“, dosáhla díky vytříbené týmové spolupráci drtivého vítězství FCHT a srazila trochu hřebínek FCHI
ziskem 4 bodů a snížením jejího náskoku. Do závěrečného vyhodnocení byly započteny časy nejlepších reprezentantek a reprezentantů v kategoriích Bc., Mgr. a Ph.D.
studium a jejich časy byly sečteny.

SEZNAMOVÁKY

VELKÁ
PŘETAHOVANÁ

LABYRINTEM
ŠKOLY

CELKEM

1.

FCHI

PATRIK
BOUŘA

0,5 + 0,5

4

3

8

2.

FCHT

JAN
TOMEK

0,5

2

4

6,5

3. ‒ 4.

FPBT

VERONIKA
BURKOVÁ

0,5

1 + 0,5

2

4

3. ‒ 4.

FTOP

EVA-ŽOFIE
HLINKOVÁ

0

3

1

4

V čem ještě pomoct
vyhrát své fakultě?
Do konce tohoto kalendářního
roku jsou plánovány ještě další
dvě disciplíny, a to šachový turnaj a Carbon hospodský kvíz.
Kasparov VŠCHT Praha by měl
být znám někdy ke konci listopadu a na vánoční atmosféru
se naladíme speciálním kvízem
v posledním týdnu semestru.
V roce 2019 nás potom čeká piškvorkový turnaj, fakultní souboj
na KaCheKRanu, Cross Campus
a závěrečný souboj na dračích
lodích.
(red)

Budete-li mít zájem reprezentovat v souboji svou fakultu, neváhejte napsat kapitánům vaší fakulty. Sportu zdar a Šípkovu poháru zvlášť!
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