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PROGRAM KONVENTU (17. 11. 2017)

9:00

přesun

10:15

přesun

12:00

• Pietní akt u Hlávkovy koleje
• Husitský chorál Ktož sú boží bojovníci, zahájení - proslov předsedy nadace Václava Pavlíčka
• Projevy - předseda Senátu PČR Milan Štěch, předseda ČSBS Jaroslav Vodička, pamětník událostí v
roce 1939 Vojmír Srdečný, rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima,
předseda SK RVŠ Michal Zima
• Kladení věnců k pamětním deskám a vystoupení pěveckého sboru
• Od Hlávkovy koleje pokračuje průvod do Žitné ulice k pamětní desce Václava Sedláčka a Jana
Opletala

• Pietní akt v Žitné ulici
• Gaudeamus igitur, zahájení - Štěpán Esterle
• Projevy- rektor MU Mikuláš Bek, rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, rektor Univerzity Karlovy Tomáš
Zima, předseda SK RVŠ Michal Zima
• Kladení věnců k pamětní desce a vystoupení pěveckého sboru
• Z Žitné ulice individuální přechod na Albertov

• Uctění památky 17. listopadu na Albertově
• Albertov, 128 00 Praha
• Projevy - rektor MU Mikuláš Bek, rektor UK Tomáš Zima, předseda SK RVŠ Michal Zima

• Korzo národní
• Národní, 110 00 Praha
13:00

od 14:00

19:30

• Registrace na ubytování - Kolej Komenského
• Parléřova 6, 169 00 Praha 6
• Nutno se ubytovat nejpozději do 22 hodiny!
• Slavnostní předávání Ceny Jana Opletala 2017 v Rudolfinu v rámci Festa Academica
• Alšovo nábř. 12, Praha-Staré Město - Rudolfinum
• Účast na základě obdržené pozvánky nebo se zakoupeným lístkem
(http://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/1860-studentske-soubory-koncert-ke-dni-studentstva)
• Vstup do Rudolfina od 19 hodin

PROGRAM KONVENTU (18. 11. 2017)

7:00
8:30

• Snídaně - Kolej Komenského
• Menza Komenského

• Přesun na budovu A Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
• Tram č. 22 ze zastávky Pohořelec do zastávky Dejvická
přesun • Nutno zakoupit lístek v hodnotě 24,- CZK nebo zaslat SMS ve tvaru DPT24 na číslo 902 06

9:00
9:30
9:30
10:00

10:00
12:50

10:00
13:00
10:00
14:30
13:00
14:00
14:00
14:45
14:45
15:00

15:00
17:00
17:00
19:00

• Registrace účastníků
• Zahájení konference a vystoupení pěveckého sboru Unie českých pěveckých sborů
• Gaudeamus igitur
• Panel aktivních studentů
• Úspěšnost voleb do akademického senátu a podpůrná role školy pro aktivní studenty (Richard Nevšímal)
- 10:00 - 10:50
• Fundraising, komunikace, argumentace, akademické senáty (Jaroslav Švec, ACSA) - 11:00 - 11:50
• Ze studentské organizace do full time jobu: FabLab Brno (Tomáš Mejzlík) - 12:00 - 12:50
• V4+
• Interní jednání skupiny V4+
• Panel doktorandů
• Snídaně v trávě - Umění prezentace (Petr Dvořák, VUT) - 10:00 - 12:00
• Nad kávou s... - O popularizaci vědy (Michael Londesborough) - 13:00 - 14:30
• Oběd
• Menza - Kolej Masarykova
• Networking
• Představení spolků a organizací
• Coffee Break
• Panelová diskuze - Studenti a občanská společnost
• Panelisté: Kateřina Valachová, Bob Kartous, Dominik Feri
• Moderátor: Michal Zima
• Slavnostní raut
• V prostorách budovy A Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
• Po skončení rautu možnost využít čas pro individuální program

PROGRAM KONVENTU (18. 11. 2017)

18:30
20:00

19:00
20:00

• V4+
• Exkurze s kulturním programem

•
•
•
•

Kulturní program - možnost prohlídky Poslanecké sněmovny PČR
Pouze pro přihlášené u registrace
Tram č. 20 ze zastávky Dejvická do zastávky Malostranské náměstí
Nutno zakoupit lístek v hodnotě 24,- CZK nebo zaslat SMS ve tvaru DPT24 na číslo 902 06

PROGRAM KONVENTU (19. 11. 2017)

7:00
9:00

přesun

10:00
11:30

11:30
12:00

• Snídaně - areál kolejí Komenského
• Check-out z ubytování
• Možnost nechat si zavazadla na recepci nebo si je vzít s sebou do budovy Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze

• Přesun na budovu A Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
• Tram č. 22 ze zastávky Pohořelec do zastávky Dejvická
• Nutno zakoupit lístek v hodnotě 24,- CZK nebo zaslat SMS ve tvaru DPT24 na číslo 902 06

• Workshop
• Síla sociálních sítí (Krystian Cieślak) - Jakou sílu mají sociální sítě v komunikaci studentských
organizací? Jak nám můžou pomoct Facebook, Instagram, Twitter a Snapchat v šíření našich
myšlenek a organizování akcí?

• Závěrečné slovo a ukončení
• Shrnutí výstupů z odborných obloků, přednášek a panelové diskuze
• Ukončení konference

KONVENT 2017 – ZÁKLADNÍ INFORMACE
Místo konání
Na organizaci KONVENTU 2017 se podílí Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
Budova A, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6. Učebny A01 a A02 a sál AII budou sloužit
k jednání odborných bloků. Sál AI bude sloužit jako centrální a bude se v něm probíhat sobotní panelová diskuze. Představení
spolků bude probíhat v předsálí AI.

Ubytování
Účastníci konference budou ubytováni v ubytovacím zařízení Kolej Komenského, Parléřova 6, 169 00 Praha 6,
(https://kam.cuni.cz/KAM-304.html).
CHECK-IN je vždy možný od 14:00 do 22:00.
CHECK-OUT z ubytování je v neděli mezi 7:30 a 9.30 v rámci snídaně. Zavazadla je možné uložit na recepci.
Pracovníci recepce budou mít k dispozici seznam účastníků/hostů a předběžné rozdělení do pokojů. Po předložení občanského
průkazu budete bezplatně ubytováni.

Wi-fi
O připojení v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (místo konání programu konference) budete informování
při prezenci účastníků.
O připojení v prostorách Kolej areál Komenského budete informování při vašem ubytovávání se.

Parkování
Parkování v prostorách Kolej Komenského a před budovou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je možné zdarma.
Upozorňujeme účastníky konference, kteří se budou přepravovat vozem po městě v průběhu akce, aby dbali zvýšené pozornosti,
kde jej zanechávají. V hlavním městě jsou ve vybraných městských částech (Praha 1, 2, 3 a 7) zavedeny parkovací zóny (modrá,
zelená, oranžová). Modré parkovací zóny jsou vyhrazeny pouze pro rezidenty (velmi vysoké riziko odtažení vozu nebo nasazení
botičky). Oranžové a zelené zóny jsou určeny pro krátkodobé placené stání – do 2 hodin resp. do 6 hodin stání.
Systém a přehled parkovacích zón naleznete zde: http://www.mppraha.cz/doprava/parkovaci-zony-hlavniho-mesta

Stravování
Menza Komenského – sobotní a nedělní snídaně
Menza Masarykova – sobotní oběd
Prostory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – sobotní slavnostní raut (večeře)

Od
ubytování k místu konání
Jízdné

Základní jízdné v Praze:
•
•
•
•

24 CZK – nepřestupní, platí 30 minut (SMS ve tvaru DPT24 na číslo 90206)
32 CZK – přestupní, platí 90 minut (SMS ve tvaru DPT32 na číslo 90206)
110 CZK – přestupní, platí 24 hodin (SMS ve tvaru DPT110 na číslo 90206)
310 CZK – přestupní, platí 72 hodin (SMS ve tvaru DPT310 na číslo 90206)

Jízdenky je možné použít jako doklad k proplacení. SMS jízdenky lze vytisknout jako doklad na www.smsjizdenka.cz

K ubytování

Místo ubytování se nachází v městské části Praha 6. V okolí je MHD zastávka Pohořelec.
Komenského – mapová příloha:

K místu konání

Ze zastávky Pohořelec do zastávky Dejvická doporučujeme tramvaj 22 (6 minut, 24 Kč).
Místo konání – mapová příloha:

Kontakty na organizátory:
V případě dotazů k organizaci kontaktuje tajemníka SK RVŠ Marcela Ladku: tajemnik@skrvs.cz, tel.: +420 777 602 551
V případě otázek k programu kontaktujte předsedkyni KVS Naděždu Glincovou: nadezda.glincova@skrvs.cz, tel.: +420 604 537
488

Adresa místa konání:

Adresa ubytování:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Budova A
Technická 5
166 28 Praha 6

Kolej areál Komenského
Parléřova 6
169 00 Praha 6

Praktické webové odkazy:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ubytovací služby
Dopravní podnik hl. m. Prahy

https://www.vscht.cz/
http://kam.cuni.cz/KAM-308.html
www.dpp.cz

