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Úvodní slovo předsedy 

V roce 2015 se Fakultnímu klubu BION (dále jen BION) povedlo opět uskutečnit již zaběhnuté 

akce jako je Ples FBMI a BIONu, Majáles Kladno, Burza skript, Vánoční večírek a fakultní 

party spojené s vyhodnocením studentské ankety. Netradiční akcí byly oslavy 10. výročí FBMI 

a Běh Lidice. Sportovní výbor uspořádal pro ubytované na Kladně hned několik sportovních 

turnajů. Dále jsme se snažili o udržování studentského života na ubytovnách a o aktivní 

komunikaci s vedením ubytoven. Zabývali jsme se také vylepšením kolejní sítě, kterou 

spravujeme. 

V říjnu roku 2015 byl schválen a podepsán nový interní předpis, díky němuž Spolek Všestranně 

Aktivních Lidí (dále jen SVAL) na Fakultě biomedicínského inženýrství patří pod BION. Toto 

spojení nám dává možnost být ještě blíž studentům, kteří nebydlí na Kladně, ale chtějí něco 

dělat pro fakultu a její studenty. 

Fakultní klub BION se v říjnu rozrostl o více členů, protože přestala fungovat síť Kok-os, která 

poskytovala připojení k internetu na ubytovně GDM. Teď je BION jediným poskytovatelem 

internetu na koleji GDM. Rovněž Fakulta biomedicínského inženýrství se rozdělila na dvě 

budovy – Kokos a Kasárna. Tyto změny se dotkly i fungování fakultního klubu BION. Naše 

některé  činnosti jsme museli pozměnit a přizpůsobit a objevilo se i pár problémů se kterými 

jsme se museli vypořádat. Tyto změny a problémy jsou diskutovány níže. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří Fakultnímu klubu BION pomáhají a podporují ho. 

 

Tomáš Pokorný 

Předseda Fakultního klubu BION 
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Organizační údaje o Fakultním klubu BION 

Počet členů Fakultního klubu BION 

Fakultní klub BION v prvním pololetí roku 2015 měl 120 členů. V pololetí druhém měl 

255 členů. Tento rozdíl vznikl díky zrušení sítě Kok-os na ubytovně GDM. 

Představenstvo Fakultního klubu BION 

Představenstvo je nejvyšší orgán v rámci klubu. Jeho pravomoci a povinnosti jsou 

vymezeny stanovami Fakultního klubu BION a stanovami Studentské unie ČVUT. 

Představenstvo se schází na pravidelných schůzích, které jsou veřejné. Členové představenstva 

Fakultního klubu BION si mezi sebou volí Předsedu a Místopředsedu. Obsazení jednotlivých 

pozic v představenstvu pro rok 2015 je uvedeno následující tabulce: 

 

Příjmení a jméno Post Funkce 

Jan Štrobl Zástupce Fakultního klubu BION Předseda 

Nicola Kyjevská Zástupce Fakultního klubu BION Místopředseda 

Tomáš Pokorný Propagace člen Představenstva 

Martin Jíška Zástupce koleje DM SPŠS člen Představenstva 

Daniela Šimonková Zástupce koleje DM SPŠS člen Představenstva 

Matouš Hrbek Zástupce koleje GDM člen Představenstva 

Lukáš Kucharík Zástupce koleje GDM člen Představenstva 

 

Sportovní výbor Fakultního klubu BION 

Sportovní výbor Fakultního klubu BION se v prvním pololetí roku 2015 skládal ze tří 

členů: Tadeáš Šíma, Barbora Závoloková a David Štěrba. V druhém pololetí roku 2015 tito 

členové odešli z koleje a svoji funkci předali Petru Knedlíkovi, Lence Řezníkové a Markovi 

Dosedělovi. 

 

Spolek Všestranně Aktivních Lidí 

V říjnu roku 2015 byl schválen a podepsán nový interní předpis, díky němuž Spolek 

Všestranně Aktivních Lidí (dále jen SVAL) na Fakultě biomedicínského inženýrství patří pod 

BION. Členství ve spolku je podmíněno aktivním podílením se na činnosti spolku. Členům je 

nabízeno nulové členství, se kterým mají právo rozhodovat o vedení BIONu ve volbách a také 

se mohou účastnit akcí BIONu. Předsedou SVALu se v říjnu stala Lenka Hanáková. SVAL má 

kolem třiceti členů, kteří se podílí na organizaci fakultních party - Setkání vedení se studenty 

či uvítací party pro prváky. Obě tyto akce jsou velice úspěšné i díky podpoře vedení fakulty. 
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Projekty Fakultního klubu BION 

X. reprezentační ples Fakulty biomedicínského inženýrství a FK BION 

Již 10. ročník plesu tentokrát na téma benátský bál se uskutečnil v kulturním domě 

naproti naší fakultě. Ples je hlavně pořádán propagační části fakulty, kdy členové BIONu 

připravují program na malém sále. Malý sál měl letos na starosti Martin Jíška, který oživil 

program i několika hrami o ceny a vystoupením živé kapely. Vrcholem večera bylo půlnoční 

překvapení, které měl na starosti také BION. Daniela Šimonková se studenty nacvičila 

vystoupení akvabely. Ples byl úspěšný a všichni se už těší na další ročník.  

 

Kladenský majáles 2015 

Dne 23. 4. 2015 jsme uspořádali naši největší akci, kterou je Kladenský majáles. Tato 

hudební a kulturní akce je podporována Fakultou biomedicínského inženýrství, která zde letos 

měla velký stan, kde zábavnou a zajímavou formou propagovala svoje obory. Účelem bylo 

navázat na tradici již zavedeného festivalu, oslavit příchod jara a zvýšit podvědomí kladenských 

občanů o přítomnosti fakulty.  

Místo pořádání jsme museli zvolit jiné, protože minulý rok byl problém s vedením 

střední školy, před kterou se Majáles pořádal. Novým místem byl velký sportovní areál Sletiště 

a právě velikost a rozlehlost areálu nám nakonec nevyhovovala. Festivalu se zúčastnilo mnoho 

studentů SŠ a VŠ a zároveň řada lidí z Kladna a okolí. Na akci přišlo okolo 5 000 lidí, kteří se 

rozptýlili po celém areálu a pódium bylo zastrčené až vzadu. 

Hlavními pořadateli této akce byli Lenka Hanáková a Aneta Velická. Po úspěšném 

předešlém ročníku se k nim přidali i další externí subjekty. Poldofka, Starokladno, 

Cafe bar TOP a Taška Kladno. Spolupráce s tolika externími subjekty byla spíš na škodu, takže 

se do dalšího ročníku poučíme a budeme si lépe vybírat spolupracovníky. Hlavně se spolkem 

Taška spolupráci už nedoporučujeme. 

V průběhu odpoledne a večera zahrály kapely E.O.S, Žádnej stres, Narušené spojení, 

By The Way, 100°C a vrcholem vystoupení byl Marpo & Troublegang. Doprovodným 

programem byla volba krále a královny, prezentace oborů FBMI, Zorbing, skákací hrad a 

vystoupení spolku Taška. 
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Akce byla koncipována jako nezisková a zcela zdarma pro širokou veřejnost, proto je 

na místě ještě jednou poděkovat všem, kteří k organizaci akce nějakým způsobem přispěli a 

hlavně všem sponzorům.  

Běh míru Kladno – Lidice 

V sobotu 20. 6. 2015 pořádala Krajská rada seniorů středočeského kraje druhý ročník 

Běhu míru Kladno-Lidice a letos poprvé se běh běžel pod záštitou děkana Fakulty 

biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Běh samotný se běží k uctění památky vypálení 

obce Lidice během 2. světové války. Trasa běhu symbolicky začíná u kladenského Gymnázia, 

kde byly shromážděny lidické děti a ženy a končí u památníku obětí v Lidicích. Děkan FBMI, 

pan docent Rosina, požádal BION o pomoc s informováním a organizováním studentů 

účastnících se této akce. První část studentů se účastnila celého běhu, který byl rozdělen na dvě 

poloviny. Nejprve běželi účastníci 4 km manifestačně městem Kladno a následně byl 

odstartován samotný závod na další 4 km. Druhá část studentů běžela jako doprovod 

handicapovaných dětí ze ZŠ Korálek, pro které byl téměř 3 km dlouhý úsek nevšedním 

zážitkem. Na konci běhu položil Předseda BIONu za všechny zúčastněné studenty pietní věnec 

k památníku lidických dětí. Běhu se zúčastnilo více než 100 běžců. Značnou část z nich tvořili 

studenti FBMI, z nichž přes 20 studentů běželo s handicapovanými dětmi. Navíc 36 studentů 

se vzdalo stipendia uděleného děkanem FBMI za účast v běhu a věnovalo svoje stipendium ve 

prospěch ZŠ Korálek. Suma ve výši 18 000 Kč byla slavnostně předána Předsedou BIONu.  
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Týden Biomedicíny 

V roce 2015 slavila Fakulta Biomedicínského inženýrství 10. výročí od svého založení. 

Vedení fakulty poskytlo studentům peněžní podporu na uspořádání oslav. Čtyřdenní program 

připravili aktivní členové BIONu v druhém týdnu zimního semestru. 

První den Tomáš Pokorný a Marek Piroecký vytvořili trasu geocahcingu v okolí budov 

FBMI. Účelem bylo poznat okolí budov fakulty, místa, kde se studenti zdržují a dozvědět se 

něco nového o Kladně. Jako kešky byly použity netradiční věci spojené s biomedicínou a 

inženýrstvím. V rámci kešek se sbíraly indicie k nalezení pokladu. Bohužel se našli i lidé, kteří 

nám kešky ničili, proto jsme trasu ve volném čase obcházeli a kešky spravovali. Informace o 

trase byly veřejně dostupné na Facebooku a stránkách fakulty, ale přesto nás překvapilo, že 

jsme na trase potkávali i rodiny s dětmi. I kvůli tomu jsme trasu nechali funkční celý týden. 

K večeru se odehrál v předsálí fakulty Večer deskových her. Hry nám zapůjčil Klub 

stolních her (STOH) za co jim děkujeme. Velká účast překvapila nejen organizátora Tomáše 

Pokorného, ale také vedení fakulty, které nám slíbilo zakoupení deskových her, které budou 

volně dostupné na fakultě. 

 V úterý se konala již tradiční prvák party, kterou měl na starosti SVAL pod novým 

vedením Daniely Šimonkové. I přes menší problémy party proběhla hladce a my jsme na fakultě 

uvítali spoustu novách prváků.  

 Ve středu se na budově Kasárna konal Večer filmových her. Organizátorka Aneta 

Velická nenechala nic náhodě. Vytvořila anketu, kde si studenti vybrali filmy, které chtějí vidět 

a domluvila vše se správcem budovy. Díky nepřízni počasí a festivalu Strahov Open Air 

nepřišlo moc lidí, ale shodli jsme se, že velké sály na Kasárnách jsou ideální na promítání filmů 

a podobný večer nebyl určitě poslední. 

 Ve čtvrtek byly oslavy zakončené koncertem kapel Bright Session, Andrej Maďorán a 

UDG v areálu Kasáren. Tento den měla na starost Lenka Hanáková, která má bohaté zkušenosti 

z Majálesu. Koncertu se zúčastnilo spoustu studentů, kteří dostali děkanské volno, ale také 

zástupci vedení FBMI. Panu děkanovi byly od studentů předány dary ke kulatému výročí 

fakulty a také bylo uděleno čestné členství BIONu Petrovi Písaříkovi, Václavě Sedlmajerové a 

Radce Procházkové. Areál Kasáren se zdá být ideální pro pořádání podobných akcí. 
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 Studenti si oslavy užili a pozitivní ohlasy jsme měli i od vedení fakulty, se kterým jsme 

na realizaci celého Týdne biomedicíny úzce spolupracovali. Chtěl bych tímto poděkovat všem 

výše zmiňovaným organizátorům a i Janu Štroblovi a Václavě Sedlmajerové, kteří pomáhali 

s koordinací celých oslav a hlavně vedení fakulty, zvláště panu děkanovi prof. MUDr. Josefu 

Rosinovi Ph.D, za velkou podporu a poskytnutí peněz. 

 

Vánoční večírek 

Jako každým rokem jsme uspořádali pro členy a přátele BIONu Vánoční večírek. Akci 

měl na starosti Ondra Hladík, který si kolem sebe vytvořil skupinku dalších pořadatelů. Díky 

nárůstu počtu členů jsme museli zvolit nové místo pořádání, kterým se stal pivovar Starokladno. 

Tento pivovar s námi dlouhodobě spolupracuje na různých akcích a vyšel nám ve všem vstříc. 

Na vánoční večírek přišlo nakonec 120 lidí, převážně členů BIONu a akci si všichni 

pochvalovali. 
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Správa kolejní sítě 
Začátkem letního semestru byl zaveden na kolej GDM 

router Turris od firmy CZ.NIC. Za jeho zavedení a 

zprovoznění kolejní sítě děkujeme klubu tech@su, zvláště 

Tomáškovi Kukrálovi, který nám poskytl systém na 

připojování členů zvaný KrIStin. Všechno funguje výborně, 

jen nám chybí kompletní přístupy do správy routeru a systému. 

Dlouhou dobu jsme uvažovali o novém webu BIONu, 

která by obsahoval nové logo a byl v našich barvách. Na 

červencovém zasedání Parlamentu Studentské unie domluvil 

Tomáš Pokorný spolupráci se Stanislavem Olivíkem 

z tech@su a během letních prázdnin došlo za spolupráci těchto 

osob k vytvoření nového webu. 

Během letních prázdnin se rozbily staré servery, na kterých běžel web, WikiBION a 

router, který poskytoval připojení k internetu pro Sosík, mailserver a další služby nezbytně 

nutné k chodu klubu. V září, za pomoci Martina Matějky, došlo k nouzovému zprovoznění 

serverů se základními službami. 

Tomáš Pokorný zajistil přes tech@su zapojení Turrisu i na Sosík. Připojení a 

zprovoznění internetové sítě provedl Tomáš Kukrál a Michal Halenka ještě před tím, než začal 

zimní semestr.  

Měli jsme problém s přečtením dat na harddiscích, které byly v serverech. O obnovení dat se 

postaral Martin Matějek. 

Pro zprovoznění webu a WikiBIONu jsme chtěli použít náhradní servery, které ale bylo 

potřeba upgradovat a to se ukázalo být veliký problém. Web nakonec zůstal běžet na serverech 

tech@su a o nouzové zprovoznění WikiBIONu se postaral jeho tvůrce Adam Bohunčák a Lukáš 

Kučera z Albertova, kde WikiBION začátkem listopadu nouzově spustili. Za to jím velice 

děkujeme. 

O zprovoznění serverů se postaral tvůrce WikiBIONu Adam Bohunčák za což mu 

děkujeme. Nyní řešíme jejich dodatečné nastavení a přemigrování webu a WikiBIONu zpátky 

k nám.  

Největším problémem je nyní s nastavením a správou Turrisu a KrIStin kam pořád 

nemáme administrátorská práva. O jejich získání ale usilujeme. 

Dalším problémem, který řešíme je vylepšení sítě na GDM. V říjnu jsme zjistili, že na 

GDM přestala fungovat síť Kok-os, která měla pokrytá patra, která my ne. Tomáš Pokorný 

začal ihned jednat s lidmi z Kok-osu, kteří nám darovali jejich kabeláž. Díky tomu na GDM 

nyní poskytujeme připojení na všech blocích a máme tak více členů. Bohužel síť nezvládá nápor 

tolik lidí při plném zatížení. Díky více členům na GDM máme i větší přísun finančních 

prostředků a tak šetříme na vylepšení sítě.  
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Další aktivity Fakultního klubu BION 
Vedle výše zmíněných akcí pořádal BION i celou řadu aktivit pro členy, kteří jsou 

ubytování na obou kolejích na Kladně, např. kolejní party, sportovní turnaje či filmové večery. 

Našimi úspěšnými kolejními akcemi byla Jarní party, Halloween party, Čert a Mikuláš na 

Sosíku a Vaření guláše. Novinkou ve sportovních turnajích byl BeerPong, který si rychle získal 

oblibu všech. Také jsme spolupracovali na organizaci turnaje FBMI CUP.  

Museli jsme změnit přístup u burzy skript, kterou pořádáme každý semestr a Akce 

prvák, protože FBMI se rozdělila na dvě budovy. Museli jsme tedy udělat dva stánky, bylo 

potřeba více lidí a chyběl nám třeba banner na druhý stánek. 

Díky Marku Tošovskému, správci ankety, dochází ke zlepšování studentské ankety za 

každý semestr. Snažili jsme se více propagovat anketu, abychom dosáhli většího procenta 

vyplněnosti, což se nám i povedlo. Díky zpětné vazbě od studentů se mění i grafická podoba 

ankety a otázky, které se pokládají. Vedení fakulty se výsledky ankety zabývá, proto se snažíme 

o co největší a nejkvalitnější zpětnou vazbu.  

Dále jsme se podíleli na prezentaci BIONu, Studentské unie ČVUT a možnosti 

ubytování na Kladně na Dnu otevřených dveří FBMI. 

Další naši aktivitou je koordinace sportovních týmů pro Souboj fakult. Na koordinaci 

se podílela Nicola Kyjevská. V květnu 2015 skončilo FBMI na prvním místě! V druhé polovině 

roku převzal koordinaci Martin Durych. 
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Za Fakultní klub BION výroční zprávu vypracoval: Tomáš Pokorný 

 

Schváleno Představenstvem Fakultního klubu BION dne 29. února 2016 v Kladně. 

 

Tomáš Pokorný 

Předseda Fakultního klubu BION 

 


