Výsledky z dotazníků
(O)živme Kampus Dejvice

Jak trávíte čas v kampusu?

7%

V kampusu se pohybuji jen v rámci studijních či pracovních
povinností (přednášky, semináře, cvičení).
V kampusu kromě práce či studia trávím i volný čas.

35%

Kampus navštěvuji jen ve volném čase.

58%

Pokud by bylo více příležitostí, zůstával/a byste v areálu častěji?
Nevím

Ne

Ano

Máte-li volný čas, například mezi přednáškami, co v kampusu děláte?
OSTATNÍ

POUZE KAMPUSEM PROCHÁZÍM A VOLNÝ ČAS TRÁVÍM JINDE.
HLEDÁM V OKOLÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ.
CHODÍM DO KAVÁRNY NA FA ČVUT.

61
131
140
194

CHODÍM DO KAVÁRNY NA VŠCHT.

216

ÚČASTNÍM SE AKCÍ, KTERÉ SE V KAMPUSU POŘÁDAJÍ.

218

CHODÍM DO PODNIKU V OKOLÍ KAMPUSU.
UČÍM SE A PŘIPRAVUJI SE NA DALŠÍ VÝUKU.

CHODÍM SI ČÍST/STUDOVAT DO BUDOVY SVÉ ŠKOLY.
CHODÍM DO KAVÁRNY V NTK.
RELAXUJI V PARKU U NTK.
CHODÍM SI ČÍST / STUDOVAT DO KNIHOVNY.

320
450
531
548
612
655

Co by vás přimělo k tomu, abyste v kampusu trávili více volného času?
OSTATNÍ
LEPŠÍ SPOJENÍ NA KOLEJ
SPORTOVNÍ AKCE
PŘEDNÁŠKY A KONFERENCE

68
121
339
475

LEPŠÍ OKOLNÍ PROSTŘEDÍ (PARK ATD.)

579

PROMÍTÁNÍ FILMŮ

582

KULTURNÍ AKCE
DOBRÉ JÍDLO A PITÍ

703
812

Oblíbená místa v kampusu
FIT
0%ČVUT
Carbon café na VŠCHT
VŠCHT
1%
1%
FA ČVUT a okolí 3%
3%
Sakury - ulice Technická
4%
FSv ČVUT a okolí / "bazény"
4%
NTK
38%

Café Prostoru_
6%

Restaurační a kavárenské zařízení v kampusu
10%

park NTK
30%

NTK

park NTK

Restaurační a kavárenské zařízení v kampusu

Café Prostoru_

FSv ČVUT a okolí / "bazény"

Sakury - ulice Technická

FA ČVUT a okolí

Carbon café na VŠCHT

VŠCHT

ÚOCHB

FIT ČVUT

23

48

149

410

510

Se stávající podobou kampusu jste:

VELMI SPOKOJENÝ/Á

SPÍŠE SPOKOJENÝ/Á

SPOKOJENÝ/Á

SPÍŠE NESPOKOJENÝ/Á

VELMI NESPOKOJENÝ/Á

Co vám v kampusu vadí?
HLUK

57

OSTATNÍ

125

NEDOSTATEČNÉ OSVĚTLENÍ VE VEČERNÍCH HODINÁCH

125

ŠPATNÉ SPOJENÍ MHD NA KOLEJ

137

NEPOŘÁDEK

142

NEDOSTATEK MÍSTA K PARKOVÁNÍ

148

NEJASNÁ NAVIGACE PO AREÁLU

DRAHÉ PARKOVÁNÍ V GARÁŽÍCH NTK A FA ČVUT
ROZBITÉ CHODNÍKY
NEDOSTATEK PŘÍSTŘEŠKŮ
NEDOSTATEK ZELENĚ
ROZBITÉ LAVIČKY
MÁLO KULTURNÍCH AKCÍ
ZAPARKOVANÁ VOZIDLA
VELKÁ VZDÁLENOST ZA DOBRÝM OBĚDEM / MÁLO ALTERNATIV K MENZÁM
VELKÁ VZDÁLENOST DO SAMOOBSLUHY / TRAFIKY

160
193
255
303
313
327
363
403
638

690

Co vám v kampusu chybí?
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
OSTATNÍ
VĚTŠÍ PROSTOR PRO PARKOVÁNÍ

55

67
131

PŮJČOVNA KOL, IN-LINE BRUSLÍ A JINÉHO SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

215

ODPADKOVÉ KOŠE

225

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ
OMEZENÍ RYCHLOSTÍ (ZEJMÉNA V ULICI STUDENTSKÁ)

MÍSTO, KDE BY SE DALO SPORTOVAT
ZELEŇ
POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
VÍCE KULTURNÍCH AKCÍ
BLEŠÁKY SKRIPT, VĚCÍ
MÍSTO K RELAXACI
PĚŠÍ ZÓNA (ZEJMÉNA V TECHNICKÉ ULICI)
PÍTKA NA VODU
DOBRÝ OBĚD
OBCHOD S POTRAVINAMI

241
262
282
325
354
385
404
447
463
479
573
881

Nápady z dotazníků
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

"nová modrá menza / zrušení červené menzy - popř. nahrazení něčím, co má smysl, třeba těmi prostory pro relaxaci„
Revitalizovat park před UOCHB aby byl stejně vybízející k posezení jako park u NTK.
Nápad s pěší zónou v ulici technická je výborný!
Letní fontány s vodou a zeleň v zabetonovaném světě
udělat z ulice Technická pěší zónu
Celkově mně nejvíce vadí automobily, protože ty brání k ucelení samotných institucí a rozdělují je.
Určite by bolo dobre, keby tu boli potraviny, viac zastrešených miest a menej aut v okolí.
Letní kino
Myslím, že ulice Technická by se po proměně v pěší zónu stala pulzujícím "korzem" pro studenty. Místem setkávání a prostor pod sakurami v současné době s rozbitými
lavičkami by se dal využít právě pro zmíněné bleší trhy učebnic, občerstvení a všech možných alternativních stánků, které ve "studentských" areálech bývají. Klasická
cesta z metra či autobusu do školy by se rázem proměnila pouze z "přesunu odněkud někam" v příjemnou atraktivní procházku. Jinak mám Dejvický kampus jako takový
moc ráda. Zeleně je tam dosti, stromů také, hluku není tolik a zejména park u NTK nabízí skvělé prostory pro trávení času mezi přednáškami za hezkého počasí.
Již napsanou, s problémem mezi budovami, kde je silnice, která pohyb pěších dost omezuje, nemluvě o tom, že jsou samotní řidič sami naštvaní a chovají se agresivně.
"Primárně by měl být kampus místem pro studenty a až v druhé řadě pro lidi z okolí apod. Chtělo by to tedy nejprve vybudovat živé studentské místo, které na sebe
naváže pozornost nestudentů a nepedagogů.
Ke studentům tehcnických oborů se ovšem hledá cesta poměrně těžko, jsou vcelku pasivní (jako o. s. Živé město máme zkušenost, že na naše akce v kampusu - tančírny
pod širým nebem, venkovní projekce, autorské čtení, improvizovaný bar v parku apod. studenti příliš nechodili, ale možná se k nim naše pozvánky na rozdíl od veřejnosti
nedostaly...), ale věřím, že kdyby dostali prostor k participaci na oživení kampusu, šlo by to lépe.
Otázkou je, zda by nepomohlo přivést nějaké obchody a služby, co by používala i veřejnost, která by tak kampus více navštěvovala (funguje částečně už teď - bankomat v
NTK, copycentrum powerprint), např. opravna kol nebo jen ""service desk"" pro cyklisty, nějaký obchod ve spolupráci se studenty architektury (deisgn, květiny atd.)?
Současnou nabídku kulturních akcí ze strany NTK (galerie, přednášky, NTKino - už nefunguje?) považuji za velmi dobrou, ale jistě by ji šlo ve spolupráci s dalšími
institucemi ještě rozvinout a nabídnout též komunitní akce.
Přeju hodně štěstí. Hezký koše, zeleň a prolejzačka pro děti nám kampus neudělá. Vysoká škola je vážená instituce. Musí tak být chápána. Musí se tak prezentovat. Musí
reprezentovat hodnoty, které vytváří. Je to instituce nejvyšších priorit. Tak ať to tak je! Ať je prostor pro studenty a jejich instituci opravdu studentů. Ať jsou Dejvice
pyšené na svůj kampus. Ať proůstají studenti a místní. Ať to nejsou jen tisíce lidí, co ráno podniknou invazi do Dejvic busem č.143 a na večer se zase vrátí do úlu. Konec.
Je čas na zodpovědný přístup."
Kdyz se reklo vejska, vzdycky se mi vybavovaly americky filmy, paradoxne filmy z americky stredni...:-D typek vstoupi do arealu skoly a nevi kam driv - studenti se ucej v
parku pod stromy, hrajou fotbal, hazej talirem, skejtujou, jamujou, sleklajnujou... Kampus proste zije! Jasne, je to film, je to jina mentalita, jina struktura vyuky. Ale pokud
by se povedlo kampus nejakym zpusobem oživit, bylo by to skvely... Mozna by mely byt stanoveny hranice kampusu - libil se mi Engluv navrh, s tou velkou vstupni
branou! zrcadlici se ve vodni hladine... Aby bylo jasno, kde se clovek nachazi. Tohle totiz neni kampus. Studentum se tam musi libit, melo by je tam "neco" drzet... Nesmi
to byt jen cesta, koleje - skola - koleje...
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Je skvělé, že v NTK opět po mnoha letech funguje příjemná kavárna, která navíc nabízí kulturní program. Místo opět ožilo, což je skvělé."
Usporadat soutez v navrhu "revitalizace" kampusu pro studenty architektury
opravit středový pás u fakulty strojní a elektrotechnické možná tam udělat podobné posezení jaké je za NTK a když by byla možnost aby tam byla zásuvka na připojení pc
Místa k setkávání + s WiFi..
víc laviček, když je hezky stánky s pivem a burgerama
Postavit koleje pro studenty VSCHT.
určitě grilovací, piknikový plácek a také čistější prostranství u fakulty stavební
"Pěší zóna hodně chybí, výrazně by různé budovy propojila.
Díky za úpravu prostoru před FSv, těším se na lavičky!
Auta by to chtělo poslat do podzemních garáží, v NTK a FA.
Lepší menza strašně chybí, la fontanella byvá často velmi plná a klasická menza hodně lidem nevyhovuje. Nejde o obsluhu, ale jen o trochu lepší jídlo."
Změnit v pěší zónu v ulici Technická, tak aby tam vznikl pouze park.
Určitě je potřeba obchůdek s potravinami, stačila by i obyčejná "večerka". Moc se mi libíly různé přednášky v uplynulém semestru, například setkání se šéfy MSD, více
takových! :-)
"verejná volná wifi, elektrické zásuvky, viac lavičiek, pekných miest, kútikov
zeleň, ktorá by sa dala aj jesť, napr. divoké rajčata - sú odolné, nepotrebujú veľa péče, maličké, chutné, ďalej bylinky, ktorým nebude hroziť pohnojenie od psov, nech to
môžeme bez starostí papať, uvedomujem si, že to j v meste, ale čo už, osviežujúci lístok máty je vždy potešujúci, možno kríky bezu - krásne voní, čerešne, maliny, jahody,
meruňky, jablká, hrušky, lieskové oriešky....
verejné ukážky a workshopy kreslenia, iných výtvarných techník, za pekného počasia vonku, inak v ntk :)"
Prostor od metra a autobusů z Vítězného náměstí, taková louka. -> nevyužitý prostor a špatně koncepčně řešený.
zrušení zákazu pití alkoholu. =)
Aspoň by mohl byt automat ktery za 3 nebo 5 korun vydava 200ml horké vody.
Možná intenzivnější propagace akcí
Možnost po přihlášení k počítači použít drobný oficiální software - např. HD tool, Linux creator. Také možná zpřístupnit youtube - kvůli technickým videím - klidně bez
zvuku.
Kampus Dejvice goes up!
Hlavně rekonstrukce zeleného pásu mezi NTK a FA.
Přístup ke hvězdárně, která je ve fakultě stavební na střeše všem studentům v noci (22:00 - 24:00), nebo tam není, vypadá jako tam je. Děkuju moc.
uzavřít jako akademickou půdu!
uzavření areálu automobilové dopravě
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Obědy v některém z podniků v kampusu (např. v Café Prostoru_)
více popularizačních přednášek, mezifakultní akce (např. Kampus Festival), více tříděných košů
Samotné vylepšení kuchyně v menzách a jejich rekonstrukce. Otevřená studovna 24 hodin s denní místností a zázemím v rámci kampusu.
rozhodně trafika a bistro s jídlem - ideálně v okolí NTK - ne pouze bufetovou formou (ač Café prostoru je supr!) - něco ve stylu Bistro Bazaar na FF CUNI. - aby bylo
otevřeno i o víkendech - lepší výběr v automatech NTK
více místa k relaxaci (lavičky v zeleni např. se stoly)
zaparkovaná auta vadí, kdyby se udělala záchytná parkoviště na okraji Prahy (např. Divoká Šárka), tak by v Dejvicích nebylo tolik aut!!!
Úschovny na zavazadla, hlavně v menzách, aby jsme nemusely přeskakovat batohy v jídelnách a zakopávat o ně. Možnost bezpečného stání případně uzamčení kol.
Pítka, kvalitní kavárna s přijemnou obsluhou a víc míst k sezení v exteriéru.
zahradní hospoda s každodenními koncerty
Navigace po kampusu je dobrý nápad, již několikrát jsem byla tázána cizinci i Čechy, kudy se lze dostat od metra k NTK nebo do určité budovy VŠCHT.
Nevzhledný beton před ntk změnit v parkoviště!
https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_University_of_Economics_and_Business tady je priklad kampusu za ktery se mesto nebude stydet.!
Opravdu by se hodilo do kampusu umístit obchod s potravinami. Na jednotlivých fakultách sice fungují bufety, kde se dá nakoupit, ale mají krátkou otevírací dobu. Od
zrušení supermarketu Billa zde obchod v blízkosti skutečně chybí.
Technická ulice - navrhuji zákaz stání. Učitelé z VŠCH a ČVUT by měli mít možnost zdarma parkovat v podzemních garážích NTK, studenti např. se slevou.
zavést nějaký úřad, který by se staral pouze o zpestření programu v kampusu
"Spíše než málo, zeleně, by bylo dobré provést její úpravu. Mlatové cestičky, nové prostory k sezení apod. v okolí FSv a FA jsou dle mého cesta dobrým směrem.
Zbavit se SUZ, vytvořit konkurenci. Jeho monopol je příčinou nekvalitních a drahých jídel na studentské poměry. A bydlení nemluvě."
"Nejvíc mi chybí místo pro nákup potravin. Někde mezi NTK, VŠCHT bych ocenil obchod/bufet s možností platit se studentskou slevou.
Jako první bych zkusila opravit rozbité chodníky, které navíc při sebemenším dešti příšerně kloužou, odstranila bych neudržované lavičky mezi budou FEL a VŠCHT (B) a
upravila prostor pod sakurami, aby ho studenti mohli lépe využít, alespoň k posezení
Určitě by to chtělo obchod s potravinami. Po zrušení Billy je situace dost špatná (pouze malý a mizerný Albert na druhé straně Vítězného náměstí nebo několik stanic
tramvají do Kauflandu).
"Více šířit zařízení typu posilovna na fakultě stavební. Spousta mladých dnes rádo běhá, a takové zázemí se šatnou,sprchou, by mnozí využili pro pauzy mezi výukou a
nebyli tak časově závislý na hodinách TV, či zdrženi přejížděním na kolej. Sport tedy podporovat nejen v rámci TV, ale i individuálně. (pro mnohé to může být příležitost
dojíždět na kole, běhat do areálu, když bude mít jistotu kde se vysprchovat, převléci.
větší propojenost institucí
Renovace laviček pod sakurami, renovace parku mezi kampusem a metrem, lepší obsluha a nižší ceny v kavárně v NTK, více kulturních akcí v kampusu
"Pěší zóna z ulice Technická mi přijde jako dobrý nápad - nebo alespoň omezení průjezdu aut a vyzvednutí silnice do úrovně chodníků - ale uprostřed je dle mě jeden z
nejlepších prvků (alej), který v kampusu máme a je škoda, že je poněkud oddělena od hlavních komunikačních pruhů. Samotná kvalita aleje - to by chtělo celkově zlepšit!
pokud uvažuji kam si jít sednout, nikdy nad tímto prostorem moc nepřemýšlím, neboť najít tam příjemné místo k sezení, na kterém si neskřípnu zadnici je občas poněkud
složitější... :\
Upravit okolí budov tak, aby tam bylo méně asfaltu a betonu a více zaleně a míst, kde si v zeleni sednout nebo si zasportovat.
Určitě by pomohlo více "záchytných" bodů. Momentálně mi úsek mezi kulaťákem a stavební fakultou přijde spíš jako přeplněná pěší zóna. Není moc možnost si sednout
někam na pivko nebo nealko hlavně v letních měsících (ten patok v NTK nepočítám). Opravené lavičky by byly krokem dopředu a nějaký konkrétní nápad bych nechal
klidně na studentech. Každý ročník na fakultě stavební pracují v atelierech na různých studiích, tak proč je nenechat navrhnout campus? Nebo alespoň část? Momentální
podoba campusu mi přijde hodná tak 90.let a to zavírám obě oči.

• "Myslím že veškeré auta by měla parkovat pod NTK a FA ČVUT. Myslím že by nebyl problém to udělat třeba pro studenty a zaměstnance za žádné, nebo symbolické
vjezdné, stejně kolem parkují jen oni...
• Taky bych spravila lavičky pod sakurami a celkově místo oživila, je to škoda..."
• více studentského ubytování by oživilo tuto univerzitní čtvrť, možná i více standartního ubytování, .... využití dvorů budovy Všcht a zikovky, hlavně jiný styl života studentů,
více kaváren, kde by se dalo učit, více míst, kde by se dalo pracovat, ne jen ntk, ..... díky za iniciativu
• udělat z něj zkrátka školní areál, opravdový kampus pro studenty - ne jen pár laviček a stromů ve městě, kde to vypadá jako v kterékoliv jiné ulici
• Jednoznačně opravit mobiliář u sakur a zamezit parkování aut mezi VŠCHT a ČVUT.
• Určitě by se hodil obdchod s potravinami, kde by se dalo koupit ovoce a zelenina nebo pečivo, které není z automatu. Více sportovních akcí, jako třeba společné výběhy v
určitou hodinu, by byly bezva pro odreagování.
• zatravnit prostor pod sakurami a zřídit lavičky na trávníku před budovou B (VŠCHT)
• Vytvorit sdruzeni, ktere se bude starat o verejne deni v ramci kampusu, tak abychom se priblizili vetsim skolam. Cim vic akci tim lip a jsem si jist, ze studenti budou mit
zajem. Hlavezvetsit spprtovni vyuziti- hpdit si fresbeee nebo so nekde i skoly rozdelat grill.
• Koleje
• Nové lavičky pod sakurami mezi budovami ČVUT a VŠCHT.
• Som študentom VŠCHT, momentálne na štúdiach v Holandsku. Miestna univerzita tu má "Green Office", organizovanú predovšetkým študentami a zamestnancami
univerzity. Green Office sa zameriava na udržateľný rozvoj univerzity - rôzne prednášky a školenia ohľadom ekológie, ekonomických a sociálnych dopadoch na spoločnosť.
Ďalej rôzne projekty, kde študenti získavajú prax a učia sa tímovej práci, a potom sa aplikujú do praxe atď. Ak by sa niečo také otvorilo, určite by som mal záujem s
pomocou organizácie!
• Koncerty, divadlo, open-air výstavy, výstavy techniky, pořádat například mini-gastro-fest, pivní slavnosti, ....
• více odpočinkových míst, koncerty, akce pro děti, soutěže pro studenty, divadelní představení
• "Zachovat travnatou plochu na Vítězném náměstí.
• Zkulturnit dvůr FEL a FS."
• Otevřené studentské debaty o jakémkoliv projektu, který by na kampusu měl vzniknout. Měla by tak vzniknout příležitost realizace projektu samotnými studenty napříč
obory, které jsou součástí Dejvického kampusu.
• Velice bych ocenila a myslím, že i mnoho dalších studentů, kdyby alespoň jedna z menz nabízela denně alespoň jedno přirozeně bezlepkové nebo přímo bezlepkové
hlavní jídlo. Na oběd si v kampusu bohužel mohu zajít většinou maximálně jedenkrát do týdne.
• Prostředí technických univerzit by mělo být špičkou v republice. Jako samozřejmost bych bral ukázky výzkumu a drobnosti jako veřejná wifi síť v kampusu apod.
• "Místo, kde by se člověk protáhnul po náročných tříhodinových přednáškách - třeba jen hrazda, opičí dráha pro dospělé, či venkovní rotoped. A pak místo, kam si člověk
může zajít na chutný nepřesolený oběd s nabídkou salátů, pestrých příloh (hranolky, krokety, rýže a brambory už jsou celkem nuda) či sezónních jídel. Něco ve stylu
Zdravá školní jídelna...
• Semináře pro veřejnost, kde bude aktuální problematika vysvětlena plnohodnotně a zároveň srozumitelně i pro ty, kteří neměli to štěstí a nemohli vystudovat střední či
vysokou školu.
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Teď vypadá, že bych jenom jedla, četla si na pohovce v NTK (spala) a mezitím navštěvovala kulturní akce. Ale proč ne!? :D
Např. koncerty.
Mikrovlnky v NTK a v ČVUT Fsv
Chtělo by to učitě zlepšit značení pro prváky a zahraniční studenty to tu může být zmatečné. Lepší využití volného prostranství na začátku kampusu na kulaťáku.
Noční studovna v NTK má malou kapacitu. Zejména o víkendu kolem zkouškového se tam lidi nevešli. (sedí na zemi nebo jdou pryč)
upravit ten moribundus park mezi Felem a VŠCHT. přidat nějaký "malý" obchod. Byl jsem vor na škole v zahraničí a ten kampus byl krása. Tady zatím nic moc ale mění se to
k lepšímu. prostě ten park u FELu je špatný!
úorava parku mezi metrem a školou
Především je zde nedostatek odpadkových košů, takže jsou všude nedopalky. Jako kuřák nerada vyhazuji špačky přímo u vchodu NTK, protože to je jasně označená
nekuřácká zóna.
"-levnější pivo
-hodil by se bufáč / prodejna jídla
-letní kino"
Ať je Billa jak byla.
snaha o zlepšení komunikace + podpora malých skupin (firem), spolků v aktivitách, které by zlepšili život v campus ČVUT
s ohledem na těžko prosaditelné vyhnání aut z kampusu by byly zajímavězpřístupněné střechy budov upravené jako parky, kde by člověk měl příjemně relaxačně studijní
prostředí odstíněné od dopravního rušení.
prostor pro hudební perfomance
"Mensi kavarna/pekarna mezi VSCHT a NTK by byl super.
Zakazat parkovani/projizdeni na prostranstvi mezi VSCHT a NTK a mezi NTK a FIT.
Zasypat silnici mezi FIT a NTK hlinou a vysadit travu. Pokacet nektere stromy mezi FIT a NTK pro vicero mista a slunce."
"Uvítal bych místo k relaxaci jako např. před MUMOK ve Vídni: http://www.arcspace.com/CropUp/-/media/774067/Ortner_Ortner_Mumok_Museumsquartier_Vienna_1.jpg,
kde se nachází např. i hřiště na pétanque.
Dále třeba ""technický park"" pro veřejnost - interaktivní technické instalace ve veřejném prostoru (ve spolupráci s vysokými školami)."
Když se Vám třeba nepodaří vysadit nové stromy, můžete betonovou plochu před NTK natřít na zeleno.
"Terasa na budově NTK (nebo jiné budově kampusu) s výhledem na okolí.
Letní kino před NTK, zimní kino v NTK....
Vegan restaurace v kampusu.
větší parkování v podzemí, zákaz parkování nadzemí
multifunkční sportoviště
V podstatě ad 4). Stačila by třeba i venkovní tělocvična
Chtěla bych, aby bylo NTK otevřeno i v neděli! =)
zlepšit park na kulaťáku!
Převedení některých linek (např. 143 a 180) do Studentské ulice (jako se jezdilo při nedávné výluce) s konečnou (případně průjezdnou) zastávkou před Technickou
knihovnou. Chodím sem především na oběd do Studentského domu a ze stávajících zastávek je to dost daleko.
Dejvicke divadlo je od kampusu kousek, co 1x za semestr domluvit predstaveni pod sirym nebem. To by byla pecka!
investice do zkvalitneni jeho ver. prostredi.
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Veganská jídla v menze
"Dobry vecer,
mel bych pro Vas svuj skromny
Navrh na zrizeni maleho ""Forum ('Tribuna') Pragensis 6"" (tj. na Pze 6, kdyby vznikla i dalsi v jinych prazskych obvodech)
Uvodem : Od vehlasneho Rostra na Forum Romanum po londynsky Hyde Park ... kazde vetsi spolecenstvi kulturnich lidi potrebuje neformalni, spontanni forum sdileni poznatku
a nazoru na ozehava a dobova temata tou nejprirozenejsi a bezprostredni formou: mluvenym slovem zprostredkovanym zivou osobou recnika, prednasejiciho, politologa,
evangelisty, filosofa, ucitele ....
Dejvicky Kampus se jevi jako jedno z idealnich mist pro tento projekt.
Temata jako: Vek Informacni Dezinformace, Globalni krutovlada penez, Svetova hierarchie moci a jeji cile, Krizova Planeta Zeme, Psychologicka valka rozvratu narodu, Mrtvy Buh
Bible, Planetarni Makrojevy dneska, Novy Rad Sveta nebo Utopie?, Valka Valek na Obzoru, Je preziti mozne?, Skryte Pravdy Bible, Dezorientovana Politika, Dekadence Doby,
Zakon bez Zakona a jeho praxe, Upadek vzdelani/mysleni/soudnosti, .....
Vhodne Misto : Nocni studovna nebo alternativne (pri vetsi akci nebo zajmu a dobrem pocasi)
Male podium (Tribuna) 1 x 2 nebo 1.5 x 3 m, vysoka 20 cm stopu vne Kavarny NTK s malym destnikem nebo baldachynem pro pripad nenadale sprsky
Pozn. Nektere hudebni porady se tu jiz konaly a zda se, ze je to velmi vhodne mistol
Cas: kterykoliv den mezi 17 a 21 hodinou (jedna, dve ale az i max 3 akce s 1/2 hod prestavkami)
Trvani : 1 hodina pro jednu akci (proslov, vystup, presentace)
Podminky - obor vedecko-technicky, popularni, vzdelavaci, informativni...
Serioznost (uchazec predlozi syllabus a neformalne se predstavi aspon jeden den dopredu) - jinak neformalni a spontanni pristup
Dalsi vybaveni : 1 klasicka skolni tabule (nebo Whiteboard s 3 barevnymi fixy), evtl. 1 diaprojektor na pozadani a kauci apod. Bez ozvuceni (nebo male /napr. max 15 watu/ na vl.
naklady apod.).
Sam bych mohl nabidnout kolem 3 akci tydne.
Jan.amos@mail.com
"Mnoho toho zminil Adam Gebrian na streamu ve svem poradu Gebrian vs. - myslim, ze to je povedene shrnuti.
Jsem moc rada, ze se nad moznou zmenou zamyslite i z tohoto dotazniku - dekuji!"
"Líbilo by se mi upravení středního pásu Technické ulice do kultivovanější podoby - sakury upravené, lavičky, trávník, chodník.
""Dětské hřiště pro dospělé"", na výletě po Švýcarsku jsem např. viděl plácek s několika kůly a napnutými slacklines různé délky a výšky."
Podpořit dopravu na kole, aby se člověk nemusel bát, že mu kolo ukradnou - tj. nějaké zabezpečené parkování kol (garáže), klidně i za mírný poplatek.
Více aktivit pro matky s dětmi (hřiště, ...), voda (jako na Hládkově), dobré jídlo
Letní kino, koncerty, blešák s oblečením
"Je zcela bezpochyb, že kampus má sloužit zejména studentům. Nicméně se nejdná o uzavřený prostor, ale o součást města s těsným sousedstvím obytných domů. Z
farmářských trhů tam o sobotách prochází stovky až tisíce lidí. Zejména o víkendu (ale nejen) ho navštěvují rodiny s dětmi v rámci procházek.Okolí knihovny a architektury je
příjemné pro ježdění na dět ských tříkolkách apod. Hojně se k tomu využívá. Chodím tam s dětmi určitě 2x týdně. Mrzí, když je zavřená kavárna v knihovně, která za moc nestojí,
ale alespoň tam je a žízeň se dá ve všední dny uhasit ... jak to bude přes prázdniny? Samozřejmě nevím, co chybí studentům. Ale nám jako ""naplaveným"" návštěvníkům ze
sousedství je tam náramně dobře mezi mladšími a enerickými studenty. Vypadá to, že jim nepřekážíme. Tak snad kdyby nějaké veřejné toalety a třeba ještě nějaká kavárna či
restaurace s venkovním sezením a kids friendly přístupem. Pítka jsou prima nápad. Možná nějaký stín v parném létě (ale chápu, že to pro studenty, kteří jsou v létě mimo, moc
platné není). Pokud by bylo skutečně uvažováno o hřišti, co aby ho navrhli studenti ... ať je to něco, coi s kampusem souvisí, týká se techniky, chemie, architektury .. nějaké
""science"" hřiště. Pískoviště, i když je vděčné, mají všude. S pozdravem, Marek Vocel - marek@mvp.cz"

• "Je třeba řešit území koncepčně i s napojením na okolní zástavbu:
• 1. Důležitý je příčný zelený pás, který by měl fungovat jako celistvý a propojený lineární park a ne jako roztříštěné plošky zeleně. V současnosti dospělý cyklista trasu
projede (v kombinaci silnice/chodník), pro děti na kole nebo rodiče s kočárky jsou ale nenavazující chodníky a chybějící přechody bariérou a raději zvolí auto nebo MHD.
Řešením by měla být cyklo/multistezka oddělená od dopravy, která umožní bezpečný pohyb od Thákurovy až po Stromovku. (Mnoho školáků by začalo chodit do škol
pěšky nebo na kole.) Na tu je možné umístit ""zastavení"" v podobě kaváren, dětských herních prvků, posezení atd.
• 2. obyvatelé v okolí Santinky využívají kampus k cestě na metro Dejvická"
• Pěší zóna v technické ulici, oprava chodníků a laviček
• "Hlavně zklidnit provoz ve Studentské, od té doby, co je provoz obousměrný, je to hrozné.
• A zásobovací auta v Technické (mezi budovou A VŠCHT a NTK) také nejsou zrovna ohlední k procházejícím studentům. Možná změnit dobu, ve které mohou auta přijíždět
na nějakou, kdy není kampus tak vytížený, např. před 8 ranní nebo odpoledne?"
• "Myslím, že prostranství, která v kampusu jsou, jsou nedostatečně využitá. Např. před Fsv budova B by mohlo být více laviček, aby si tam studenti rási šli sednout,
popovídat...
• Jak už je zmíněno výše, pěší zóna v Technické ulici by určitě prospěla celkovém vzhledu a lepší atmosféře v kampusu."
• Jednoznačně se přimluvám za pěší zónu (bez zaparkovanách aut) v ulici Technická a omezení provozu aut v ulici Studentská. Rovněž bych velmi uvítal prostory vyhrazené
pro zaparkování kol a ideálně i oddělené pruhy pro kola a pěší v rámci celého kampusu.
• Rad bych, kdyby by byl na kampusu nejaky prijemny park, kde by si clovek mohl sednout, vypit kavu, cist knizku... Je tam malo takovych mist, lavicky jsou casto (krome
tech pred ntk) ve spatnem stavu, chybi klidna mista k posezeni venku.
• architektonická soutěž
• "pítka jsou skvělý nápad!
• občerstvení v NTK"
• to není kampus -> to je dopravní komunikace + parking + skládka psích výkalů
• "plavecký bazén,park=zeleň. Je tu samý beton a dlažební kostky.
• řešit tento prostor na workshopu nebo soutěži pro studenty ČVUT (zejména FA, ale klidně i jiných fakult)
• Nahradiť betón a asfalt zeleňou a parkami, najmä medzi NTK a VŠCHT. V lete sa tam nedá ani prejsť. Zbiera to teplo, odráža svetlo a vyháňa to ľudí z kampusu.
• Postavte 25m bazen s telocvicnou, otevrte Starbucks a pizzerie, udelejte chodnik/alej ala "dvorana slavy", najdete misto a postavte amfiteatr (pro ziva vystoupeni,
popularizacni prednasky a telekonference). Nedostatek mista reste pres podzemni stavby. V So/Ne, zorganizujte pravidelnou prohlidku celeho arealu s vykladem (zdarma)
se zamerenim na mladez a perspektivni studenty, pritahnete vice zahranicnich studentu. Dale postavte "naborove' stanky a par obchodu s akademickymi suvenyry,
papirnictvi a computer prislusenstvi. Predelejte uzemni plan a vyuzijte prostor smerem na Vitezne nam. pro "akademicke" ucely.
• více kulturních akcí
• Amfiteáter, miesto k akciám v exteriéri, přesun fakulty FEL + FD do priestoru kulaťáku, UNIVERSITNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA ČVUT - STRAHOV
• Pokud by byl zakázán vjezd aut -> pěší zóna, mělo by dojít k ucelenému návrhu veř. prostoru, který měl spojovat jednotlivé před-prostory vysokých škol a tvořit společný
ideový motiv
• Poslední dobou oceňuju kulturní akce před café Traverza. (koncerty, tančírna, trhy). Více takového! Taky by se hodila nějaká ryze studentská hospoda. Student Fsv
• "Bylo by fajn, vybudovat třeba venkovní studovnu, částečně chtráněnou třeba nějakou pergolou, tam by se dali pak pořádat i letní semináře.
• Dále by chtělo změnit betonový prostor před NTK, kvetoucí sakury jsou na jaře krásné, proč nepokračovat se stromy i před NTK?"
• "TOČIT V NTK MATUŠKU
• OBCHOD S POTRAVINAMI"

• Hřiště na basketbal v americkém duchu "klec", skate park /stejně tam skejťáci jezdí a jen se hádají s ostrahou jednotlivých budov/, tenisová zeď/kurt, hřiště na petanque,
zastřešený altánek pro posezení/koncert "pod širým nebem", lezecká stěna, voda /styl, který je na gutovce ve strašnicích - studenti by mohli vymyslet technicky zajímavá
řešení, nemuselo by to být tak velké, to by bylo asi finančně nákladné/ atd. Všude se staví pouze hřišťata pro děti 0-7 let, možností pro přirozené trávení času pro větší
děti je minimum
• určitě by se hodilo pár obchodů a restaurací nebo jídelen, opravit amfiteátr(možná to měl být bazén - každopádně ruina vedle architektury), přidat pro děti i dospělé
hřiště(lanový hrad, trampolíny,houpačky, lanovka, venkovní posilko)
• Parkovné pod NTK zdarma pro pracovníky škol areálu a studenty, což by dostalo částečně auta z Technické ulice do garáží, dále rekonstrukce ulice Technická - nové
lavičky a chodníky
• Rozhodně si myslím, že by se v kampusu uplatnil bar nebo club pro noční život.
• "Propojit rodělené části zeleného pásu od ulice Seminární směrem k FA ČVUT. Mezi ulicemi Seminární a Zikova existuje jeden z nejméně využívaných parků v Praze.
• Pro celý areál vymyslet a relizovat jednotné ale zajímavé veřejné osvětlení, odpadkové koše apod.
• Zprůchodnit středový pás v ulici Technická."
• Oprava lavicek a vice lavicek
• Architektonická soutěž na úpravu Technické ulice, ať už jako pěší zomy nebo jen jako snesitelného místa. Sakury jsou přerostlé, pseudo-oprava laviček, které jsou
zvednuté kořeny přerostlých stromů, temná zákoutí. Hrůza! Oživení prostoru před budovami jednotlivých fakult jak sedací, nábytkem, tak příležitostnými akcemi.
• "Řešit ho komplexně jako jeden celek. I současná pěší zóna kolem NTK je z každé příjezdové strany značená jinak, pak je otázka jednotného řešení celého kampusu skoro
z říše snů.
• Hlavně by bylo třeba postarat se o veřejná prostranství, aby tam byly lavičky, které nejsou zdemolované, aby hlavní třída kampusu nebyla velkým parkovištěm, apod."
• oživení veřejných prostranstv aktivním využitím (hospody, restaurace, kavárny, případně místa pro studentský komunitní život, spolky), zvýšení pobytovosti ploch
• "Třeba nějaké lavičky jako teď stojí před KFC (lze dát před NTK)
• Kašna? (před NTK)
• Xbox herna? :D"
• Odmítnout developerský projekt Dejvice Center
• Horká voda v WC
• Odvolat min. kultury ČR ředitele NTK, plete si veřejnou instituci s totalitářským gulagem.
• Rád bych využil této možnosti se vyjádřit. Například by se mi líbilo, kdyby se v některém z parků zřídila větší fontána. Ačkoli se to nemusí zdát, tak bych ji považoval za
velice účinný prostředek pro relaxaci. Myslím, že by se u ní zastavilo případně posadilo více studentů i kolemjdoucích. Myslím sí, že by to bylo vhodné místo pro relaxaci
či učení v době volna mezi přednáškami i v době po vyučování. ;-)
• úprava zeleně v ulici thákurova (před FSv) - více přizpůsobit k pobytu. stejně tak ulice technická (alej), přehlednost a navigace
• Mně osobně by se v kampusu líbily houpací sítě, které by odolávaly vlivům počasí, proto by mohly být venku celoročně. Nebo alespoň od jara do zimy. Ovšem nevím, jak
je to s otázkou proveditelnosti.
• Letni kino....blesi trhy....
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"-viz. výše (obchod s potravinami) nebo bufet otevřený delší dobu (alespoň do 20 hod.)
-striktnější dodržování tiché zóny, zejména 3.NP
-skvělý nápad byl prodloužení otevírací doby NTK ve zkouškovém období (pokračovat v tom)
sportovní vyžití - posilovna, tělocvična (spining, aerobic apod. - určitě by byla návštěvnost)"
"- ve zkratce: dát studentům možnost a impuls, že můžou měnit své okolí - pro všechny strany výhodné
-> ve spolupráci vysokých škol, studentů a městské části vidím velký potenciál - velmi ojedinělé!
* pokud je tato iniciativa ve spolupráci s Prahou 6, mohli by se studenti architektury (designu) zabývat i návrhem a rekultivací jiných problematických částí na Praze 6
- nemusí se týkat samozřejmě jen studentů architektury - určitě vy se dal využít potenciál studentů i v rámci jiných akcí na Praze 6
- centrum inform. a poradenských služeb CIPS by mohla mít centrum někde blíž jádra campusu - i přes nabídku zajímavých akcí a pěkné vizuální prezentace neznám
nikoho, kdo by se akcí účastnil
- zapojení studentů architektury (FA i Fsv) do tvorby campusu
-> v rámci prvních ateliérů nebo jen workshopů -> výběr návrhu a REALIZACE - dočasné stavby nebo jen menší zásahy do veřejného prostoru, kde by se vždy následující
rok mohly konat výše zmíněné kulturní akce;
-> díky tomuto prostoru by měli možnost i studenti pořádat své kulturní akce
-> možnost dozvědět se, co se vlastně učí a děje na ostatních fakultách - > např. formou pořadu ""Diplomky na stojáka"" nebo něčeho podobného (ERA SVĚT)
-> podpoři to mezioborovou spolupráci *"
"Hlavní ulice technická má stejný problém jako václavské náměstí.
Po stranách jsou chodníky (né tak široké), po každé straně silnice (v pořádku), ale je zde nevyužitý střední pruh. Tím, že jsu zde nasekané stromy se prostor akorát
zmenšil, ztemnil a je zcela nevyužitelný. Chtělo by to dát zákazy parkování v tech. ulici, rozšířit chodníky a zesvětlit a využít středový prostor (posezení)
Moc rád bych do školy chodil ulicí, z které bych měl raodst a né jen komunistické ""koryto"", které končí před silnicí NTK. Samozřejmě to není jen tak, a vidím jak panuje
snaha o zmodernizování kampusu každým rokem. A za to jsem moc vděčný :)"
architektonická soutěž na celkové řešení veřejného prostoru uvnitř kampusu
"Možná nějaká venkovní ""nástěnka"" kde by se mohly nechávat inzeráty, upoutávky na studentské akce, a podobně.
Jo počkat, to je vlastně uvnitř v NTK... tak nic."
velmi malá nabídka digitalizovaných (tj. e-knih). Bylo by lepší mít knihy v elektronické podobě, pak bych si je mohl přečíst (po připojení k NTK) v mém notebooku.
nějaké místo, kde si lze zdřímnout, v knihovně pořád budí i když ty sedačky přímo vybízí ke spánku
AJ keď Kotlářka alebo Julisca niesu ďaleko ale chýba mi nejaké športovisko priamo v kampuse niečo adventure.
zakázat auta
"Hudební akce by mohly probíhat častěji (a hlavně vícežánrové).
Rád bych se také dozvěděl co se děje v ostatních školách.
Akce typu ""strahov"", kde by se člověk mohl seznámit i s ostatními studenty z fakult v kampusu bych velmi uvítal."
Pokud by hodně lidem vadila nejasná orientace po kampusu, tak byste mohli udělat na zem takové ty šipky či obrázky jak semtam bývají v obchoďácích.
Už při výstupu z metra by mělo být jasné, že vcházíme do kampusu, nevidím důvod proč musí Technickou ulicí projíždět auta. Technická ulice by mohla být krásnou
příležitostí posedět na trávníku (stromy jsou sice krásné na Jaře, ale zbylých 11/12 roku vypadají příšerně), může sloužit jako výstavka studentských prací, či pro
přednášky/prosemináře/konzultace na trávníku (dokážu si představit nesedět v učebně s 20 lidmi a místo toho s nimi sedět na trávníku). Před NTK je spousta místa, kde
by mohl být klasický trávník místo šedého "betonu". Park za trávníkem NTK by se dal také obnovit. Ale největším problémem je, že po zrušení Billy je nebližší
samoobsluha až za kulaťákem nebo na konečné tramvaje.
Obecně vzato: zlepšit alej! přidat lavičky, obchod s potravinami (asi není uplne jednoduche)

• vjezd aut do kampusu pouze na povoleni
• Chtělo by to celkově celé zmodernizovat..nejčastěji se pohybuji v areálu NTK..příjemné prostředí a park :) nesnáším chodníky v technické ulici a prostředí álejí
neupravovaných stromů, pod které se člověk nemůže ani sednout...uprava zelene,chodníků v ulicích by bylo opravdu pozitivní změnou a velký skok pro začátek :)
• "Rozhodně by bylo dobré dotáhnout především myšlenku proměny ""zeleného pásu"" táhnoucího se od fakulty stavební/strojní až před Novou budovu ČVUT a NTK.
Nynější snaha zlepšení je fajn. Upraveno bylo okolí airhouse, zrušeny ošklivé květináče před stavebkou a přidány chodníčky. Celkový projekt a úprava by však byla lepší a
bylo by dobré, aby vzniklo více míst k venkovnímu učení i relaxaci. Do teď jsou v betonovém ""bazénku"" vidět občas bezdomovci a celý tento prostor je značně nevyužitý.
Lavičky před NTK pak za pěkného počasí praskají ve švech, jelikož tato část parku je opravdu pěkná. Také se tam na rozdíl od ostatních ploch studenti nebojí sednout na
trávu, jelikož je tam čisto. Přitom od studentů FA vzniklo několik pěkných projektů na proměnu tohoto pásu. Především mezi NTK a NB je to s těmi vyšlapanými
cestičkami, do kterých parkují auta, takové nepříjemné. Přitom mezi NTK a NB chodí mnoho studentů a zaměstnanců. A kazí to dojem pěknému parku u NTK, na který by
bylo dobré architektonicky navázat.
• V NTK nebo jinde by se také např. mohli půjčovat deky na sezení (samozřejmě jen pro studenty, zam nebo registrované v knihovně).
• Plochu před NB a NTK bychom rádi více využívali na nějaké studentké a hudbení akce. Bohužel ale všechny tyto akce jsou finančně nákladné. To platí obecně i o absenci
vnitřního prostoru, který by byl bez velkých financí možný využít pro takovéto akce. Lze domluvit vše, ale domluva na prostor uvnitř budov je složitá. Z důvodu ostrahy,
bezpečnosti, strachu z rozbití vybavení atd. jen tak někde něco nelze uspořádat. Přitom prostor je tu dost. Pokud by bylo jedno místo, kde by bylo povoleno a domluveno
tyto různé koncerty, oslavy atd. pořádat, bylo by to ideální. Teď jsou i fakulty nuceny hledat pro své akce místa mimo kampus a to je škoda."
• Potřebovala bych prostor, kde se dá nerušeně odpočívat- je mi blbé dávat si šlofíka v knihovně na gauči. Občas potřebuji mezi přednáškami/cvičeními na chvíli prostě
vypnout a není moc kde jinde než v tý knihovně.
• Omezit provoz, zvýšit počet míst kde se dá ve skupince či sami posedět, popovídat a nebo i popít. Chybí pořádný jednolitý trávník a zázemí. Chybí obchod s potravinami.
Chybí jednoznačné centrum kampusu a vybetonovaná poušť před NTK se příliš počítat nedá. Eduroam je také na leckterých místech kampusu mimo budovy
nedostatečný.
• Mohla by (například před FSv, kde je na to místo) být vysázena nějaká vzhledná zeleň, která by byla i k užitku. Třeba maliny, rybízy, jabloně... :)
• "Upravit cesty dle skutečného pohybu lidí (někde se již děje), rozšířit smysluplnou parkovou úpravu (rovněž je vidět práce v některých místech).
• Ztvárnit prostor mezi výstupem z metra a VŠCHT/ FEL aby nepůsobil dojmem jako z dob komunismu ale moderním prostorem, který je vstupní ""branou"" do areálu pro
většinu lidí"
• Dohlédnout na dodržování zákazu vjezdu na pěší zónu mezi NTK a VŠCHT
• Jednotné a moderní řešení parkových a zelených ploch.
• Vytvořit místa, kam si sednout s pivem, učením, nebo jen tak, když je hezké počasí, aby nebyla mimo dění, ale zároveň byla odstíněna od davů proudících lidí. Pak také
nějaký podobný vnitřní prostor
• stánek se zmrzlinou
• Vadí mi, že studenti FSv nemají možnost přístupu do školy vchodem ze Salabovy ulice, což by často ušetřilo čas a kroky navíc. Tento vchod je pouze pro personál, což je
velká škoda...
• kultivace Englova zeleného pásu před FA a Masaryčkou
• Chtěli by to místo, kde by se daly schovat kola a zároveň se o ně člověk nemusel bát. Třeba na FIT v letních měsících místo šatny udělat úschovnu kol.
• Bylo by skvele usporadat architektonickou soutez a jit tak jako technicka univerzita prikladem. A dale v navrhu pocitat s pozdejsim zapojenim studentu - napriklad vyhradit
mista, kde by studentske kluby nebo studenti v ramci skolnich projektu mohli zrealizovat mensi (docasne) projekty. Do kampusu by se take

• Dále bych vytvořila pěší zónu v ulici Technická. Tento prostor by podle mě měl být hlavní tepnou kampusu, kde by se lidé rádi setkávali. Místo toho zde teď zbytečně
parkují auta. Pod NTK a FA jsou obrovská podzemní parkoviště, která jsou ovšem poloprázdná, parkovné je sice malé ale přesto to k odlivu aut z Technické ulice
nepomohlo, tudíž musí přijít razantní řešení vytvořením pěší zóny."
• častější večerní akce nejen v rámci kavárny NTK, taneční večírky venku
• "Zásadní problém je stávající protředí kampusu.
• Řešením je architektonická soutěž, pokračování v trendu velmi pěkného parku za NTK.
• Pryč s auty!"
• "Hlavní vizuálním problémem je nescelení všech prvků (dlažba, osvětlení, lavičky, zeleň) nejen v ulici Technická, začínajíc FSv, končeje až u kruhového objezdu Vítězného
náměstí. Pod nádhernými vzrostlými stromy střešní se vyskytuje neupravené plochy, ošklivé lavičky, a tím pádem tohle příjemné místo je přehlíženo. Zmíněná ulice by
měla být jednoznačně pěší zónou! Parkovacích míst je dostatek viz. NTK, FA či u zastávky Dejvická v ul.Šolínova. Pokud chtějí v této části řidiči, studenti a zaměstnanci
fakult parkovat, tak až využívají placená parkoviště. Spojení MHD po Praze je na velmi dobré úrovni. Je to jen otázka komfortu. Dále nerozumím té směšně vyřešené
zahradní architektuře před fakultou VŠCHT. Před fakultou FSv bylo momentálně zrealizovány obdélníkové zatravněné plochy. Proč? I samotní studenti architektury by
vymysleli mnohem lepší řešení.
• Z globálního hlediska si můžeme všimnout velké zastavěnosti. Málo dobře vyřešených venkovních ploch, kde by studenti mohli studovat při dobrém počasí. Dále, rozdílný
povrch dlažby v celém kampusu. Zamyslel bych se nad venkovním místem, kde by se daly pořádat výstavy, přednášky a místa pro relaxaci. Hlavním problémem je
venkovní parkování automobilů!
• Jako student FSv je mi špatně, že musím chodit tak přeplácaným a zahuštěným prostředím kampusu. Jediným východiskem bych viděl vyhlášení soutěže pro studenty
studující na FSv a FA, jak oni by si představovali novou podobu prostředí, ve kterém se pohybujeme my všichni.
• více laviček
• Uvítala bych více restaurací se "studentstkými" cenami jako alternativy k menzám, popř. větší nabídku "minutek" v menzách a větší výběr vegetariánských jídel. Dále by se
mi líbil větší prostor pro sportovní vyžití, např. běh nebo in-line bruslení.
• Bezpečné uložiště kol v nějaké budově. Služba podobná šatně (FSv), pouze pro studenty po předložení studentského průkazu... Klidně i centralizovaně pro více fakult.
• Chtěla bych nějaké spojení, propojení fakult..komunikace mezi studenty by byla přínosem..mohli by sme se domlouvat na spolecnych projektech a tvorit..
• Asi už se to nedá příliš měnit, ale absence stromů před NTK, kde je jen beton a nic vic a naopak neudržované třešňové stromy/lavičky mezi Fs, Felem a VSCHT.
• Uvolnění místa pod jabloněmi - rozvolnění prostoru, jinak řešené lavičky či odpočinkové plochy - myslím, že by bylo hezké nechat řešení pro nějaký studentský workshop.
Zákaz parkování v areálu - auta přesunout do prázdných podzemních parkovišť pod FA a NTK (výrazně levné nebo zdarma parkování pro studenty a zaměstnance škol a
institucí v areálu).
• Plne integrovat ubytovani vetsiny studentu do kampusu, po vzoru vsech velkych svetovych univerzit (USA, UK)... Kdyz nebude v kampusu nikdo zit, tak tam nebude nikdy
ani zadny zivot...
• Zkulturnění prostoru mezi křídly budovy fakulty strojní a elektrotechnické. Kampus si zaslouží celkové zlepšení a oživení – možno zadat studentům architektury aby
vytvořili ideový koncept (?)

• "Kampus vlastně začíná už u výstupu z metra a člověk prochází skrz zelenou plochu, kde se odehrávají farmářské trhy. Pokud se tam ale zrovna nic neodehrává, působí
tato plocha trochu provizorně a nedotaženě.. Kdyby byla možnost, zrevitalizovala bych ji - tak aby respektovala používané pěší trasy.
• Vydlážděním nebo zpevněnou plochou bych reagovala i na pěší trasy používané mezi NTK a FA ČVUT"
• Vice aktivniho parteru (restaurace, kavarny, kluby, galerie, cukrarny,...) proste vsehny bufety a spolecne prostory co dou, dostat k chodniku a neuzavirat jednotlive
budovy/fakulty do sebe. Mista pro spolupraci, venkovni altany...
• Rekultivace Technicke (odstraneni IAD, zapojeni stromu do pesi zony, pobytove ploch), ustanoveni centra a "srdce" kampusu, napr. vytvorenim staleho hlediste pro volny
cas/prednasky, zatraktivneni arealu i pro nestudenty - jinak napr. samoobsluha a jina komerce neni mozna, akce pro kontakt mezi fakultami. Vypsani otevrene ideove
souteze na navrhy.
• myslím si, že odstraněním parkování z ulice Technická by vzniklo více místa pro davy studentů které ulicí procházejí. Dále si myslím že je škoda, že v kampusu není živý
parter..nějaké obchody, kavárny a hospody (jedinou vyjímkou je kavárna v NTK a funguje skvěle, hlavně v létě) Je škoda, že vnitřní bufety budov kampusu nejsou
otevřené i ven, i když cháup že je to z hlediska bezpečnosti.
• "- obchod s potravinami
• - lepší alternativy k menzám než jen automaty a bufety
• - možnosti odpočinku - lavička na betonu před NKT je k ničmu, když je venku +25° nebo -3°
• - plánované akce v kampusu pro celé ČVUT i VŠCHT
• - lepší dopravní obslužnost (MHD) do zadní části kampusu (FSv, FA, NTK)"
• lepší místa k sezení venku, lavičky nelákají snad nikoho k sezení
• "Kampus je právě teď parkoviště a nefunguje. Jen vás jeho velikost zdržuje, když jdete pozdě do školy.
• Myslím si, že alternativy, která v dotazníku nabízíte jsou správné, zaměřil bych se hlavně na ty, které přímo míří na studenty. Přinést jim možnost si v kampusu nakoupit,
najíst se, pozvat někam slečnu, jít večer za kulturou. Mít místo, kde si můžu v klidu sednout a přemýšlet.
• Kampus ČVUT je uplně vyčleněn z okolního města. Dejvice mají ulice plné obchodů a restaurací, v kampusu a okolí není nic. Běžný obyvatel tam nemá důvod zajít. Přitom
vysoká škola by měla mít zájem být co nejvíc v kontaktu s lidmi. Postavte v kampusu běžecký okruh, aby lidé z okolí do něj chodili běhat. Zařiďte v něm klub, do kterého
se bude o víkendech chodit. Vysoká škola není jen o šprtání se skript, jak si mysleli za socialismu. Náš kampus se pořád tak tváří, jako by vysoká škola byla jen o tom.
Čim víc jsou studenti vytržení z běžného života, tím víc jsou jako inženýři nepoužitelní.
• Například navrhuji ho otevřít veřejnosti, nabídnout malým živnostníkům levné prostory, ve kterých sami vytvoří nabídku pro studenty a obyvatale kampusu."
• Vytvoření míst s venkovními lehátky/sedátky, k trávení volného času povídáním si, relaxací, učením se, svačinou.. stačí jednoduše.
• Vytvořit chodníky v místech vyšlapaných cest mezi FA a NTK. Lidé hledají nejkratší cesty!!
• Zatraktivnění Technické ulice, a nástupní prostor do areálu - park mezi Vítězným náměstím a Šolínovou ulicí
• Upravila bych zelený pruh na ulici Thákurova, tak aby byl příjemný k posezení/ lehnutí si na trávu. Zrušila bych veškeré keře v kampusu, nejsou hezké, jsou velké a
způsobují nepřehlednost prostředí. V ulici Technická bych taktéž upravila zelený pruh, tak aby se v něm dalo pobývat (zrušila bych ty křivé lavičky, keře a nasadila trávu). V
okolí chybí obchod, po zrušení Billy toho moc nezbývá. V kampusu postrádám možnost najíst se zdravě, uvítala bych příležitostné, cenově dostupné trhy či nějaké
alternativní bufety, restaurace. Menza a bufet na stavebce ve zdravé stravě poměrně pokulhávají.
• Jezdící pásy dopravujici studenty z metra až k dané fakultě. Metro je od FSV zatraceně daleko!
• Různorodý charakter volných ploch kolem škol, park za NTK je fajn, je malý, příjemný a jasně tvarovaný, líbí se mi i staré bazény vedle FSV, jinak jsou tavnaté plochy jen
místo které lidé včetně mě obcházení
• "Obchody umístěné uvnitř budov jednotlivých fakult- papírnictví,kavárny, atd by měly být umístěné v parteru budov a přístupné z exteriéru.

• "1) Zcela nejhorší je na campusu hlavní bulvár - Technická ulice, kde auta naprosto nemají, co dělat. vytváří v celém prostoru obrovskou bariéru a středový pás se
sakurami je tak zcela odstřižen. Mobiliář v tomto úseku je v naprosto tragickém a ostudném stavu a vždy, když jdu okolo, si říkám, že by si tam sednul jen feťák.
Technická ulice by celá měla být jako pěší zóna (parkování pod NTK) s jednou výškovou úrovní povrchu, aby se tak propojily prostory u VŠCHT a FELu/ Strojní fakulty.
Sakury uprostřed bych zachoval, kompletně vyměnil mobiliář a odstranil všudypřítomná křoví. Tyhle malé živé plůtky mají smysl, pouze, když se o ně někdo intenzivně a
celoročně stará...
• 2) V Technické ulici taky není jediné místo, kde by byl důvod se zastavit - kdyby byl tento prostor pěší zónou, hodila by se zde nějaká venkovní hospoda, mléčný bar,
limonádovna...kde by bylo příjemné chvilku posedět apod. Skvělé by navíc bylo, kdyby tam byly venkovní prostory se zásuvkami, aby mohli studenti takto venku pracovat.
Za uvažování by stálo ji umístit buď do prostoru výklenků u poslucháren strojní fakulty/ Felu, kde je teď pouze hluchý neudržovaný trávník a křoví, či do prostoru
středového pásu. Prostor podél VŠCHT je mnohem hezčí a udržovanější, než prostor naproti podél fakult ČVUTu.
• 3) Betonová plocha před NTK je pouze tranzitní zóna - lavičky jsou vystaveny plnému slunečnímu žáru, který se ještě odráží od obrovské vybetonované plochy. Setrvat
tam je nepříjemné, není kam se uchýlit do stínu, jelikož stromy jsou vzdáleny.
• 4) Lesík mezi NTK a FSV/FA (Engelův pás) - také pouze tranzitní zóna, neudržovaný prostor, křoví je zde tragické, trávník je v této části opravdu odporný, neudržovaný,
kadí tam psi. Opět mám zkušenost z americké univerzity, kde se pod takovými stromy dalo díky nádhernému udržovanému anglickému trávníku lehnout a zdřímnout na
trávě.
• V campusu mi zcela chybí krajinářská architektura. Jediný hezky vypadající a udržovaný kus zeleně je podél VŠCHT a park za NTK.
• 5) ""Louka"" před FSV za Air Housem směrem k Masarykově koleji - zde by se hodil nějaký sportovní program - hřiště na fotbálek, či něco podobného. Louka má velký
potenciál, ale je nevyužitá.
• 6) Vydlaždičkovaná piazza FA ČVUT - opět prostor bez programu, v létě šílená výheň, kdy se sluneční žár odráží od betonu a dlaždiček a široko daleko žádný strom.
• 7) V celém campusu mi chybí univerzitní duch. Prostřednictvím například modrých / světle modrých bannerů s designovými, stylizovanými logy ČVUT na lampách. Vlajky
ČVUT na stožárech apod. Nemám na mysli dělat z campusu reklamní paskvil, ale vytvořit jeden designový decentní společný jazyk pro tyto různé univerzitní bannery,
které budou dotvářet prostor bulváru Technické, prostory před jednotlivými fakultami, informovat o různých akcích v campusu apod.Opět inspirace americkými campusy,
kde toto obvykle pěkně funguje.
• 8) Více akcí v campusu - ukázky toho, co se vlastně děje v jednotlivých fakultách, večerní promítání filmů v prostoru před NTK apod.
• 9) Pro správu různých zařízení by měla fakulta dávat více prostoru studentům jako brigádu."
• "Kampus funguje jako ""transportní koridor"" ne jako místo k pobytu
• místo na parkování kol- spíše ale hledání celkového systému, alternativ - spojení s půjčovnou kol?,
• dále obtížnější úloha - snažit se propojit koleje Strahov a ČVUT pro cyklisty-jiné propojení, nebo podpořit výstavbu kolejí v areálu kampusu - víc provázat pobyt studenta s
chodem kampusu. Kde žije student - tam to žije samo! studenti by pak rádi trávili čas v blízké škole, nebo ne? chce to prověřit
• více možností pro cyklistickou dopravu (šatna, sprcha, kvalitní úschovna kol....)
• Vyřešit otázku parku mezi kampusem a Vítězným náměstí. Vytvořit zde hezké prostředí pro relaxaci.
• úprava relaxační zóny v Technické ulici - vytvoření atraktivního veřejného prostoru (posezení, osvětlení, venkovní expozice), podpořit hlavní pěší tahy - diagonály k ul.
Technická (zejm. u FA), přeřešit (minimalizovat) parkování v campusu a nejbližším okolí, posílit identitu a kontinuitu veřejného prostranství - od metra Dejvická až k ČVUT
v Thákurově (nyní příliš fragmentováno)
• Díky že tohle děláte :) fandim vám
• Telocvicna s posilovnou a ruznymi druhmi fitness cviceni
• Technickou ulici předělat kompletně na pěší zonu, před NTK umístit nějaké herní (relaxační) prvky mobiliáře, koncepčně vyřešit tzv. zelený pás

• autobus, co bude stavět za NTK
• "1. zvážit přeměnu velké betonové plochy okolo NTK např. na zeleň, trávník. Na trávníků může vzniknout příjemné místo k relaxaci, např. i pro hosty kavárny. Ve sluníčku a
horku beton sálá a dost nepříjemně oslňuje, je nepříjemné po ploše jen projít.
• 2. najít rozumného nájemce do kavárny v NTK - prodávat jednoduché, dobré a čerstvé snídaně, svačiny, obědy za rozumnou cenu.
• "Nevím, je-li to technicky možné, bylo by ale super udělat na střeše NTK park - zeleň, lavičky. V 6. patře NTK jsou dvě terasy, obě ale velmi chladné, žádné květiny, pouze
pár stolků a židlí, člověk si tam zas tolik ""neoddechne"". Rozhodně co nejvíc zeleně, to my studenti oceníme :-) A třeba více laviček v parcích.
• Pokud by se dalo něco dělat i s obrovskou betonovou plochou mezi NTK a VŠCHT, bylo by to super - působí velmi sterilně, přitom kdyby přibylo pár stromů a trávníku,
jsem si jistá, že by se studenti chodili učit i tam nebo si užili čas mezi přednáškami na čerstvém vzduchu.
• A co se týče obchodů, blízko bývala BILLA v ulici Jugosl. Partyzánů, teď k ní není v dosahu žádná alternativa (když nepočítám Kaufland dole na Podbabě). Bylo by super
obnovení i této možnosti."
• Myslím, že by se pro parkování vozidel mělo využít, málo využívána plocha naproti fakultě elektrotechnické, popř. zlevnit parkovani v NTK a tím ho zatraktivnit pro
návštěvníky a zaměstnance kampusu. Došlo by tím k umožnění tvorby pěší zóny v ulici Technická.
• současné představy zúčastněných jak by měl kampus vypadat
• ZELEŇ, STROMY!!! Betonové plochy před NTK, FA jsou naprostá tragedie - ukazuje se zvl. v souč. horkých dnech - není kde být ve stínu
• Udělat z Technické ulice pěší zónu, odstranit auta, zlepšit lavičky a udělat nový moderní mobiliář včetné pítek, košů, stojanů na kola.
• Opravdu poblíž chybí jídlo
• Možnost vracet po zavírací době knihy z městské knihovny v "NTK", aby měli i ostatní klid při vracení knih
• zrušit betonovou plochu mezi NTK a VŠCHT. V létě vytváří nelidské prostředí. Místo toho zeleň
• Zrušení betonové plochy před NTK, zeleň je daleko příjemnější prostředí ve městě
• obnova kašny/bazénku vedle fa stavební a vůbec by tu někde měla být nějaká voda a grilovací místa
• myslím, že by hodně lidí uvítalo obchod s potravinami, i moji známí chodí do alberta a to zabere minimálně 20minut každý den
• udělat pěší zóny, a klidu, zákaz parkování, pořádat kulturní a sportovní akce kdekoliv jinde, ale ne před knihovnou!?
• Eliminace nepřizpůsobilého obyvatelstva (děti, důchodci, rómové)
• zejmena omezit automobilovou dopravu
• Uprava pro cyklisty
• Chtělo by to veganskou restauraci. Zdravá výživa je při náročném studiu nesmírně důležitá, ale dneska nemají studenti ani učitelé v podstatě žádnou možnost se
skutečně zdravě najíst. Automaty s bagetami a sladkostmi naopak přispívají k nezdravé stravě. Věřím, že zdravá - veganská strava by přinesla lepší studijní i vědecké
výsledky. Už v antickém Řecku přece říkali: "Ve zdravém těle zdravý duch". Krom toho se na vysokých školách vyskytují inteligentní a moudří lidé, kteří si uvědomují, že
všežravost je neetická a právě zde je ideální místo aby se k nim přidali další.
• Normální obchod s potravinami by byl fajnovej - jít si koupit něco malého na chuť či pití, které nebude předražené jako v bufetu na fakultě stavební je v dejvickém
kampusu nemožné, kor např. po 18:00, kdy bufet zavírá. A žabka a kaufland jsou přeci jen celkem daleko :\
• Nejvíce mě mrzí velká betonová plocha před NTK s jen pár stromy, zároveň mě trošku mrzí odstranění betonových květináčů z prostoru před Fakultou Stavební - místo
nich je tam sice hezká travička, ale ta není upřímně tak příjemná na sezení, když má člověk na sobě lepší oblečení a nemá sebou zrovna deku, na kterou si může sednout,
takže jsem pro lavičky!
• v dobrem prostoru se již kulturní akce vytvoří samy a nebude nutné je uměle vytvářet.

• Přála bych si, aby venku - v parku za NTK nebo v rámci zeleného pásu, pokud by se upravil - byly zásuvky, případně i se stol(k)y, abych mohla mezi výukou pracovat
venku. V podstatě veškerou práci dělám na notebooku, takže jsem věčně zalezlá ve škole...
• Vysekat křoví v ulici Thákurova - možnost projít tzv. zeleným pásem nebo si v něm sednout, zprůchodnit ulici Technickou středem a napříč - momentálně vytváří
automobily bariéru a střední pruh neláká, aby si tam někdo sedl.
• "Zamerit se predevsim na ulici od metra tahnouci se az ke stavarne. Omezit auta, udelat z ulice i pobytove misti a omezit jeji prevladajici funkce jakozto komunikace.
• Alespon opticky ""odhlucnit"" park na Viteznem namesti. Radeji bych se zde zastavoval, pokud bych citil vetsi soukromi a doplni navic chybejici stin.
• Zmensit chodnik podel stavarny na ukor zelene.
• Velive mne tesi otevreni kavarny v NTK. Povedena prace."
• Inspirovat se kampusy z jiných zemí a jejich funkčností.
• "Přesunout sezení od kavárny v NTK pod stromy mezi NTK a FA. Na dnešním místě sezení docela překáží, navíc by se tím celý velký úsek zeleně kultivoval a dostal
smysl.
• Udělat veřejné ohniště!"
• Kampus je fajn, jen je potreba ho troch vic zlidstit, zprijemnit pobyt v nem, zatim se to dari jen v okoli ntk, jonde lidi neezustavaji a to je skoda, protoze kde jinde by se
mela komunita studentu zdrzovat, nez v kampusu?
• Zelený prostor u kruháku je sice prostorný, ale zas tudy neustále proudí lidi z metra a z autobusů. Navíc je tu hluk z kruháku - nevím jestli by se tohle dalo nějak ""oddělit"".
• Z ankety vidím, že si již někdo konečně všimnul nedostupnosti rozumných potravin přímo na kampusu. Skoro vidím i menzy jako problémové - dlouhé fronty během
oběda. Do restaurací je to 10 minut cesty. Škoda, že třeba nejde využít státní sleva na jídlo v NTK právě v kavárně nebo v bufetu.
• Zcelit areál vysokých škol a dodat reprezentační vstup na úrovni. Idea = (s velkou nadsázkou ;) ) vítězný oblouk.
• "více košů pro pejskaře, když už je někde tráva, člověk se na ni bojí sednout
• hřiště pro děto z místní školky, pořád si hrajou na betonu a je to smutné"
• "VŠCHT by rozhodně NEMĚLA prodávat pozemek mezi ulicí Šolínova a Vítězným náměstím soukromému investorovi, který by na tomto pozemku postavil kancelářskou
budovu. Myslím si, že tento prostor by mohla škola využít lépe, tak, aby z něj měl kampus, potažmo studenti, užitek. Představovala bych třeba nějaký si důstojný vstup do
kampusu plný zeleně společně s novou moderní budovu pro zvětšení kapacity fakult.
• Rozšířit portfolio obchodů, kaváren, restaurací a hospod.
• "Zaprvé - jsem nadšený z tého iniciativy. Dejvický kampus se za posledních několik let obrovsky zlepšil a věřím, že je zde ještě daleko větší potenciál. Sám mám moc rád
NTK a skoro mi chybí takové prostředí, které je uvnitř NTK, venku.
• Třeba hned prostor před NTK je takový betonově neútulný. Raději tudy proběhnu než abych se zastavil. Líbí se mi například to, co udělali na Federation Square v
Melbourne - všude jsou rozmístěné přenositelné lehátka, podprdeláky. Uprostřed je obří plátno/obrazovka, kde se promítají filmy, videa, zprávy.. Kolem jsou kavárny a
WIFI je jednoduše přístupná. A je tu obrovsky živo, lidi tu relaxují, pracují.

• Vytvořit další pěší zónu v ulici Technická považuji za nesmysl. Už omezení provozu před budovou A VŠCHT je velmi problematické. Cokoli naložit z budovy je problém,
pokuty Městské policie zcela zablokovaly možnost zaměstnanců i studentů běžný styk se školou. Zcela chybí parkovací místa, rozmáhají se krádeže ve vozidlech,
zaparkovat v prostorách budov není možné, všechno blokují stavební firmy. Vymezení pěší zóny je naprostá neúcta k práci zaměstnanců i studentů VŠCHT, Stavební
fakulty i návštěvníků NTK. Provozování všech hlučných setkání v prostoru pěší zóny ruší přednášky, výuku a pracovní prostředí i možnost studia v NTK.
• "Tady to máte pěkně shrnuto:
• https://www.stream.cz/gebrianvs/812206-gebrian-vs-areal-technickych-skol-dejvice"
• "Kampus zaměřený jen na lidi, bez aut ""pěší zóny"", místa venkovní na sezení a pořádání sešlostí a relax, potom by se tu čas trávil lépe.
• =>převzít myšlenku parků a aplikovat na kampus (zeleň, klid a mír)"
• To by odporovalo listině práv a svobod - když už tu mají rusáci volnost pohybu…
• důrazněji vymáhat zákaz venčení psů v parku u NTK
• "Studenti tam musí bydlet, žít. Ten kdo rozhoduje o rozvoji kampusu si musí uvědomit, co je vlastně kampus. Jaký má být, a pak musí podniknout potřebné kroky.
Upřímně nevěřím, že se z té oblasti zvýšeného výskytu školských zařízení stane kampus. Obávám se budov typu a kvality ""bílá medvěd"", PPF Gate a toho novýho
""něčeho"" co vzniklo vedle posledního zmíněného, ze kterých se jaksi ten ""prostor pro studenty"" vytratí, nebo bude mít postavení WC v mekáči. Musí se investovat
dostatek peněz do správného konceptu. Ne honit blbej projekt kvůli termínu dotací z EU. Zkrátka - omlouvám se - ""chce to koule"". Ukažte odvahu - kdo se bojí, sere v
síni.
• Vytvořit další pěší zónu v ulici Technická považuji za nesmysl. Už omezení provozu před budovou A VŠCHT je velmi problematické. Cokoli naložit z budovy je problém,
pokuty Městské policie zcela zablokovaly možnost zaměstnanců i studentů běžný styk se školou. Zcela chybí parkovací místa, rozmáhají se krádeže ve vozidlech,
zaparkovat v prostorách budov není možné, všechno blokují stavební firmy. Vymezení pěší zóny je naprostá neúcta k práci zaměstnanců i studentů VŠCHT, Stavební
fakulty i návštěvníků NTK. Provozování všech hlučných setkání v prostoru pěší zóny ruší přednášky, výuku a pracovní prostředí i možnost studia v NTK.
• "Tady to máte pěkně shrnuto:
• https://www.stream.cz/gebrianvs/812206-gebrian-vs-areal-technickych-skol-dejvice"
• "Kampus zaměřený jen na lidi, bez aut ""pěší zóny"", místa venkovní na sezení a pořádání sešlostí a relax, potom by se tu čas trávil lépe.
• =>převzít myšlenku parků a aplikovat na kampus (zeleň, klid a mír)"
• To by odporovalo listině práv a svobod - když už tu mají rusáci volnost pohybu…
• vetsi otevrenost NTK ke konani akci poradanych studenty
• Prořezat stromky uprostřed Technické, aby tam na lavičkách bylo i trochu slunka.
• V rámci kampusu by měly být zřízeny klubovny jednotlivých spolků.
• Areál kampusu by se mohl proměnit ve venkovní galerii, v které by se vystavovali jednak práce jednotlivých fakult, tak i umělecká díla mladých umělců.„
• Kampus je v poradku tak jak je. Jestli do toho nekdo chce rvat penize tak klidne, ale ze sveho. Nepotrebuju aby mi teologove neco osvetlovali a hlavne nechapu proc ten
starosta chce aby k nam do kampusu ci ntk chodila o vikendu verejnost. Z toho co rikali na youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=QfZih42P5Co) je videt ten
skepticismus.. hlavne at se neco deje, at vykazem cinnost nemusi by smysluplna a taky nemusi byt pro studenty. Je mozne ze sem to pochopil cele spatne, ale jelikoz to
memorandum co podepsali neni nikde na internetu k nalezeni tak se mi cela tak akce jevi zbytecna.
• jenom rozhodne NE hlučné hudební nb jiné "festivalové" akce kde se musí řvát do mikrofonu
• študentský obchod + kaviareň
• Víc jídel v Prostoru_ ! =)

• A velké díky za to, že se někdo snaží něco udělat s oživením kampusu!!!"

