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Exkurze do VZLÚ
Minulý pátek jsme 17. 3. 2023 vydali na exkurzi do
VZLÚ. Během dopoledne měli studenti jedinečnou
možnost nahlédnout do materiálové laboratoře,
výrobní haly, termovakuové komory a  čistých
prostor. V průběhu exkurze odborníci
prezentovali spoustu zajímavých informací, a pro
zpestření přinesli na ukázku modely VZLUSAT-1   
 a VZLUSAT-2, což jsou české nanodružice
vyvinuté právě zde ve VZLÚ.

Nadcházející akce:
 

Kariérní dny FS a FEL
28.–29. 3. 2023 od 9 do 16 hod.

Chodby FS a FEL v Dejvicích
 

Deskové a karetní hry
29. 3. 2023 v 19:00 

Pivní Jistota
 

Škoda – Martin Hrdlička
4. 4. 2023 v 17:45 

T4: D1-266 FS Dejvice

Předešlé akce:
Kluzáky – od návrhu

po létání
Exkurze do VZLÚ
Na den pilotem

 

Připravujeme:
Přípravy na státnice

Lesamáj
Strojařská grilovačka

 

Hledáme:
Baví tě organizovat 

akce pro jiné studenty? 
Máš nápad jak něco 

zlepšit? 
Napiš nám :) 

PS: Skupinové foto všech 13 účastníků jsme už bohužel nestihli. Ale máme 2
fotky nadšenců, kteří ještě chvíli ve VZLÚ zůstali i po skončení celé exkurze.



Pracovní a odborné příležitosti
Hledáš téma bakalářky nebo
diplomky? Chceš psát ve spolupráci
s firmou? Nebo si chceš najít praxi?
Přijď se pobavit se zástupci firem

28.–29. 3. 2023 od 9 do 16 hod.
Chodby FS a FEL

29. 3. 2023 v 19:00
Pivní Jistota, dolní patro

Přednáška
Od roku 1996 působí jako vedoucí
vývoje v různých oblastech ve ŠKODA
AUTO a.s. Poslední dobou zvedá palčivá
témata ekologie ve spojení s 
 automobilovým průmyslem. 
4. 4. 2023 v 17:45 
v posluchárně T4: D1-266

Kariérní dny na FS a FEL

Social akce
Chceš si zahrát hry a seznámit se

spolužáky napříč obory a ročníky?
Právě proto pořádáme první akci,

kde si nejen zahraješ, ale můžeš se
setkat i dalšími studenty FS.
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Deskové a karetní hry

Škoda Auto a.s. – v podání
odborníka Martina Hrdličky
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