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“Together we conquer the world
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Our Vision

Foreword
unteering, friendship, international
spirit, creativity, openness and goodwill. It’s about being a bit bizarre,
having fun, meeting new people, but
also about being responsible, committed and courageous.
All of this inspires and produces environment where together we can
Without us no spirit could ever exist
change something and make an imand since our culture is shaped by
pact at our university,
all “parťáks”, we
our country and, in
asked all active
Believe in ISC Spirit. in
members and
the long run, in the
Pass it on.
world.
Alumni for their
ideas.
And how do you see it?
So what is the ISC spirit? Well, as I see
Michal Král
it, it’s something that draws together
President of the International
people who are willing to help othStudent Club CTU in Prague
ers, who are devoted to learn new
things and who wish to contribute to
something greater than themselves.
I’m sure you will agree that ISC is
special. It’s hard to put it into words,
but ISC Spirit has consumed most
of us. The ISC culture was partially
inherited from previous ISC generations, but it’s primarily within us.

To me, ISC culture incorporates vol2

ISC Spirit & what it means to us

We members of the International Student Club are
active, creative and open-minded people.

History

The values we appreciate most are friendship,
responsibility and goodwill. Our vision is to create an international community at the Czech Technical University in Prague.

The history of ISC
goes back to 1999
when a group of
passionate students
formed around the
international
community and started to
thrive.

We want to integrate exchange students into life
in the Czech Republic and into events at our university. We create surroundings where different
cultures meet and foreign and Czech students get
to know each other.
We support the active involvement of our members, their self-realization and personal development in a creative environment where there is
a friendly and open atmosphere.

We develop great
personalities strong
in
team-building,
create friendships,
volunteer
and
achieve 100% reliability

In this way we contribute to understanding, friendship and cooperation among the nations in Europe and throughout the world.
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Our Core Values
It is not easy to tell what ISC Spirit is, but it certainly stands on some values
we all share. These values are crucially important to our organization and they
reflect the way we dream, work, cooperate and communicate. They’re independent of time and situations and define our culture. Here’s the list of values
we live by:
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Share your ideas

You have an idea? Share it. Our collaborative
thinking can lead to innovation. And maybe
it’s your idea which will drive the change.

Be active, creative
and open-minded

Our success is dependent upon active students who explore new possibilities, approach
problems with an open mind and innovate
with their creative ideas.

Give & ask
for feedback

Feedback is an essential component for
improvement. It can help us to recognize our
flaws and imperfections. Only then can we
improve them and grow further.

Get involved &
involve others

Don’t be afraid to take an action. You like some
activity in ISC? Get involved. Have new ideas? You
don’t have to work on them alone. There always
are people in ISC who will help you.

Pursure the growth
of yourself & help
others grow with you

We wholeheartedly believe that education is
essential for our future. We see in all students
more potential than they think they have and do
our best to help them realize it.

ISC Spirit & what it means to us
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Stay optimistic

It’s important to believe that we can change
and improve things. Without hope, there
would be no action.

Never worry about
making mistakes,
but be sure to learn
from them

In ISC we are convinced that if we truly want
to learn new skills and make a progress,
sometimes it is inevitable to make mistakes.
We therefore don’t mind people making mistakes as long as they learn from them.

Be Humble

94
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Expand your horizons

Believe in ISC spirit.
Pass it on.

We should always be respectful of everyone
no matter our differences. It’s important to
treat others as we want them to treat us. Arrogance is something we thoroughly despise
in ISC.
In a globalized world it’s important to understand people’s background and culture. So go
beyond borders and contribute to understanding & cooperation among the nations in
Europe and throughout the world.

Let’s spread the spirit of positive attitude,
goodwill, friendship & volunteering all over
the world.
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Expand your horizons

Your Ideas
Tonda L.

active ISC member

ISC is a world. It’s a society consisting
of enthusiastic, open minded, friendly
people. It’s a stream of life energy, great
ideas, creativity and optimism.
Sometimes it’s hard work, but the harder the work is, the more it gives. ISC is
not only club, it’s a family, it’s a life style.

Anonymous
active ISC member

ISC je pro mě místo, kde jsou otevření
lidé bez předsudků. Lidé se respektují
navzájem, neodsuzují se kvůli odlišnostem, neodsuzují odlišné názory, podporují se a pomáhají si.
ISC mi dává možnosti rozvíjet
se – nemusím se bát do něčeho pustit,
protože i kdyby se to úplně nepovedlo,

mi za to nikdo hlavu neutrhne. ISC je pro
mě také inspirací a motorem – inspiruji
se tím, že jsou ostatní kolem mě aktivní
a co všechno dělají a i já mám pak pocit,
že musím něco dělat – a to je lepší než
nedělat nic :-)

Anonymous
alumnus

Na tak úžasný a silný spirit jako má ISC
jsem ze všech těch klubů, ve kterých
jsem působil, nebo s nimi spolupracoval,
narazil jenom v klubu INTO na technické
univerzitě v Tampere. A světe div se, ten
klub je taky součástí ESN!

Anonymous

Týna

Klíčové pro ISC kulturu je základ v altruistické pomoci zahraňákům redukovat
stres z cizího prostředí a obohacovat
pobyt. Člen by měl být někým na koho
se zahraňáci mohou obrátit a komu mohou důvěřovat a který jim dává dobrý
obraz o zemi, do které přijeli, seznamuje
je se stereotypy a zároveň je boří.

ISC spirit – pro mě to byl hlavní faktor, který mě před dvěma lety doslova
vcucnul do ISC.

active ISC member

active ISC member

ISC a jeho kultura by měly připomínat, že
zahraniční výjezd není jen o konzumaci
alkoholu, ale i o celé řadě dalších aktivit
(výlety, prezentace, lingea...) které mohou člověka obohatit a jako vedlejší produkt rozvíjí ty, kteří se na jejich přípravě
podílí.
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Ačkoli jsem původně váhala jestli
se krom vyzvedávání zahraňáků zapojit
více, tak ISC Spirit mě doběhl a ze mě
stal aktivní člen.
Ale co to ISC spirit je? V první řadě je
to pohodová atmosféra, spousta přátel na jednom místě, kopec srandy na
společných akcích....a celkově...popsat
to v několika slovech či větách je velice
těžké. Jistá je jedna věc - jakmile ISC Spirit jednou člověk pozná, jen tak se ho nezbaví. :)

International Student Club CTU in Prague | www.isc.cvut.cz
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Saša S.

active ISC member
Do ISC jsem se přidala po svém příjezdu z ročního Erasmu v Německu. Tam
jsem se poprvé zapojila do různých mezinárodních studentských aktivit a zjistila,
že studium vysoké školy může vypadat
i trochu jinak, než pouhým pročítáním
skript.
Pár zahraňáků už se mi tu smálo, když
jsem jim říkala o svém nástupu do ISC
– prý tomu říkají „Post-Erasmus depression“; že oni se chtějí také přidat do svých
obdob ISC poté, co přijedou domů, protože jim to bude chybět.
Teď jsem v ISC druhým semestrem, první
jsem až na služby v officu dost zanedbala, což mě teď trochu mrzí. Původně
jsem totiž byla názoru, že lidí z ČVUT
znám už dost na to, abych věděla, že
zas taková sranda s většinou z nich není
a tudíž jsem se vlastně o nějaké bližší
seznámení s členy ISC ani nesnažila.
Setkávala jsem se s několika zahraňáky,
na prezentacích se seznamovala
s dalšími a zkrátka jsem se snažila udržet
si i tady tu international spirit, kterou
jsem poznala na Erasmu.
Pak jsem se ale k ISC přidala na Silvestra a zjistila, že jsem se dost pletla. V ISC
se scházejí lidé, kteří nejsou klasickými
techniky, jejichž nejlepším přítelem je
počítač či soustruh, jak by nás asi vylíčil
kdejaký student UK. Jedná se o výjimečně přátelské, otevřené prostředí,
kam je snadné se zapojit a seznámit se
se spoustou nových lidí, kteří spolu organizují nejrůznější akce.
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Stále mě překvapuje, jak je v téhle skupině lidí minimum předsudků či xenofobie, kterou se jinak Češi tak skvěle
vyznamenávají. Jak jsou všichni nápomocní, neexistuje tu špatná nálada
a neustálá sebelítost a co je snad nejdůležitější – že se nejedná o uzavřenou skupinu lidí, do které by bylo těžké
se přidat, členové ISC mezi sebe přijmou
každého.

Be humble

Většina z členů už někde v zahraničí byla
či se tam chystá, jedná se tudíž o lidi,
které baví cestování a poznávání čehokoli nového, jinak by se asi do pomoci
našim zahraňákům příliš nehrnuli.
Do ISC se chodím odreagovat, a ačkoliv toho mám tento semestr tolik, že
se aktivně nemůžu do dění příliš zapojit,
snažím se soustavně integrovat aspoň
na akcích a v hospodách ;)

Anonymous

active ISC member
My biggest struggle was to communicate
with people, especially guys. I didn’t have
many opportunities to talk to guys before I became a member and that’s why
I thought I wasn’t able to talk to them.
Thanks to ISC, where there’s many guys,
I found out that I actually WAS able to
communicate with them. Thank you,
guys for helping me.
Moreover, if I were to put ISC into one
single word, it would be LIFE. I found my
life, my spirit. Thank you, ISC.

Anonymous

Eva

ISC spirit, to je ten pocit, kdy s nadšením
děláme něco, co nás baví, s lidmi, které
to baví taky.

V ISC je pro mne nejcennější atmosféra,
která mezi všemi panuje. Asi ji lze jen
těžko uchopit a popsat slovy, ale pokud
se o to pokusím, je to převážně přátelství a přijetí všech bez předsudků a kritiky. Nezáleží na tom, jaký kdo je, všichni
ho tak přijímají a respektují.

active ISC member

active ISC member

Ať už jde o akce pro zahraňáky, pro
parťáky nebo i všechny meetingy,
na kterých se to celé domlouvá, vždy jde
o mix zábavy, zkušeností, odpovědnosti,
poznávání nových lidí, nových kultur.
Kde jinde by se dala přiživovat naše
angličtina a další jazyky tolik jako v ISC?
Kde jinde by se dalo poznat tolik nových
nadšených lidí? Kde jinde bychom měli
tolik příležitostí někam cestovat a něco
organizovat podle sebe? A hlavně, kde
jinde by se našlo tolik lidí, kteří by tohle
všechno dělali zadarmo, prostě proto, že
je to baví?

Nesetkala jsem se s větší nelibostí vůči
někomu. Že si lidé vždy nesednou je
normální, je však obdivuhodné, že žádné neshody nepřerůstají v nic většího.
Tohle není nic, co by se dalo vytvořit
nějakým nařízením či vědomým úsilím.
Tato atmosféra podle mě existuje sama
o sobě a láká k sobě jen lidi podobného
smýšlení, čímž se udržuje při životě.
To mi přijde opravdu obdivuhodné
a krásné. Další jedinečnou věcí v ISC
je jeho vnitřní organizace. Ač na mě
Board a Team působí trochu vyčleněn
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Get involved and involve others

z parťáků, není to tím, že by se jeho členové nad parťáky povyšovali, či se tvářili
důležitě. Naopak je ISC jedna velká parta přátel, která se dokáže bláznivě bavit,
ale zároveň zodpovědně plnit svoji úlohu a věnovat maximum energie a úsilí
do nekonečného kolotoče v pozadí fungování ISC.
Je úžasné, jaké množství energie může
vzniknout „jen“ z nadšení, které v sobě
všichni členové mají.
Soudržnost celého kolektivu při spolupráci je obdivuhodná. Někdy se ale
možná až příliš přehání při snaze zapojit
co nejvíce lidí do věcí, kde to není až tak
třeba a zároveň je někdy až příliš snaha
vše všem naservírovat způsobem, který
nevyžaduje už vůbec žádnou snahu
od ostatních.
To je však ne příliš podstatná vada
na kráse ISC spiritu, kterou člověk musí
zažít a ucítit na vlastní kůži. :)

Marcí Růžičková
active ISC member

Friends, experiences, languages, skills,
integration, learning, open-mindedness,
helping, communication, dreams, workshops, smiling, originality, volunteering,
responsibility, love, opportunities, culture, freedom, organization, willingness,
knowledge, discussion, success, comprehension, ideas, realization, sense, experience, adventure, motivation, teamwork, encouragement, internationalism,
goodwill, reliability, imagination, feedback, passion, activity, personalities, education, happiness, teaching, coopera-
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tion, honesty, satisfaction, relaxing, fun…
... simply “The Lifestyle”
That´s what International Student Club
means to me. I’ve given my free time and
I’ve gotten much more back.
Believe in ISC spirit. Once you recognize
it, you never forget :).

Tonda K.
alumnus

Pro mne ISC znamená lidi. Skupina lidí,
která je inspirující, zajímavá, od které
se mám co učit. Lidi, ve kterých jsem se
našel, chtěl jsem být schopný zvládat
vše, co oni. A tak jsem se zapojil, chodil
jsem do ISC, abych se s nimi vídal, abych
od nich mohl čerpat. Získal jsem tam
kamarády, s kterými podnikáme různé
akce, sportujeme, inspirujeme a motivujeme se navzájem.
ISC Spirit, to je něco, co visí ve vzduchu,
že jsme všichni mladí, krásní, máme
se rádi, jsme perspektivní a šikovní,
proaktivní, nechceme se válet doma u
počítače, chceme sportovat, lítat po venku, pomáhat ostatním, poznávat nové,
zlepšovat staré...
Možná to zní až moc pozitivně, ale je to
tak :)

Vojta

active ISC member
I came to ISC some time ago and can tell
the ISC culture/spirit/whatever we call it
changed me quite a bit.
ISC makes its active members (I’m talking

about the really active ones) more open
- less shy not only in approaching other people but, also in approaching and
tackling various problems in life – instead
of just looking and complaining. So, one
could say it makes them better prepared
for the ‘real life’ (or I believe so). These
are the consequences of being ‘exposed’
to the ISC spirit.
What is the spirit? It’s kissing on
the cheeks, having breakfast together,
chatting in the office, chleba and maslo on the red couch and many more
things that can’t even be explained. In
two words, it’s feelings and experiences.
Feelings and experiences shared with
others. And these create friendships :)

Anonymous

active ISC member
ISC pro mě po prvním semestru, kdy
jsem členem, znamená něco vytvářet,
realizovat a pomáhat za-hraňákům, aby
si co nejvíc užili svůj pobyt v ČR.
Sama jako účastnice zahraničního pobytu vím, jak je ze začátku těžký život v cizí
zemi a jak super je mít svého buddíka a
organizaci, na kterou se můžete vždycky
obrátit.
ISC pro mě také znamená, že svůj volný čas strávím někde, kde se naučím
něco nového, poznám nové lidi a užiju
si spoustu srandy. ISC je organizace
mladých lidí, které něco spojuje a kteří
jsou ochotní něco dělat pro ostatní.
Vždycky když vejdu do officu, vidím plno
mladých lidi nabitých pozitivní energií,
kteří se snaží něco dělat pro ostatní a
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Be active, creative and open minded

mají z toho dobrý pocit.

Martin Handl
alumnus

ISC spirit pro mě byl urychlovač, který
mě hnal po přednáškách cvičeních do
officu a magnetické zařízení, které mě
pustilo často až s posledním autobusem
na Strahov.
Generátor nápadů a zesilovač nadšení
při designu plakátů v Promo teamu a
při spoluvytváření a spoluorganizování
čehokoliv s logem ISC. Pohlcovač času.
Ale hlavně je to vytvářeč kamarádů, se
kterejma i po několika letech, co jsem
mimo jeho dosah, sdílím životní radosti a změny, trávím volný čas, sportuju,
dokonce bydlím a hlavně se na ně vždycky těším.

To byl důvod, který mně od organizace
vzdálil.

LJ

alumnus
Well defining ISC spirit is a tough one
even though I was there when we started calling it a name. For me it meant,
perhaps still means, that it joins people with same vision and similar goals.
It joins their ways and they get to walk
together for a certain period of time. I
sometimes fear I will not live such spirit
any more and I will strive to reform any
of my work places in such a way to get as
close as possible to what we had when
we were there at CTU. Not only for myself but for other people around.

alumnus

Sometimes it is unbelievable that people
think such organisation spirit and value
of it’s people who live it is an utopia. It is
tough to satisfy yourself with less, once
you lived it...

ISC kultura a duše je skvělá, považuji ji
za nejlepší co se týče atmosféry a aktivit
klubů studentů.

Tom Benda

Anonymous

V jistém čase jsem ale zjistil, že je někdy
také povrchní, zaměřujíce se na zábavu,
alkohol, spousta oslav...
Postrádal jsem jasné vyjádření organizace k historickým i současným
událostem týkajícím se svobody – od
uctění Palacha počínaje, uctění památky studentských leadrů popravených za
protektorátu – kde míjíme na masarykově koleji jejich pamětník, po jakousi aktivní podporu a jasný profil současných
problémů života bez svobody ve světe.
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active ISC member
Co pro mě znamená ISC?
V tuhle chvíli pro mě ISC znamená
hlavně pozitivní vzpomínky :-). Občas
jsem slýchával, že ISC je jedinečné uskupení, se kterým se už jen tak v životě
nesetkám. Dlouho jsem nechápal, co je
na tom tak jedinečného... Od doby, co
jsem plně zapojen v pracovním procesu a téměř nejsem aktivním Parťákem,
musím jedině souhlasit!
ISC umožňuje zlepšit jazykové dov-

ednosti, nabízí Parťákům smysluplné
využití volného času, sdružuje lidičky
s podobnými zájmy. ISCéčko poskytuje „pískoviště“ na získání zkušeností v
oblasti softskills, včetně týmové práce a
to v mnohem lepší míře, než jsem osobně zažil ve škole v rámci předmětů. ISC
nabízí, podobně jako škola, další příležito
sti a je na každém, jak je využije. Za
pokus to stojí!
Já vděčím Martinu Štrofovi, že mě do ISC
přivedl ;-)…a Michalu Furmánkovi děkuji
za možnost strávit nádherný rok jako Office coordinator...

Přemek

active ISC member
Před ISC tady byla střední. Byla tady
vejška. Bylo tu studium. Byly tu kruhy,
spolužáci, hospody. Byli tu kámoši ze

střední. Před ISC jsem šel na vejšku
protože. Prostě protože. Po gymplu
se přece chodí na vejšku, ne?
Tři roky to trvalo. Tři roky trvalo
zaprdlýmu FELákovi, než přišel na to,
že “je to trochu málo”. A pak zvědavě
nahlíd do officu, kde ho už ve dveřích
vzal kolem ramen jeden nejmenovaný
Štrofák. “Ahoj já jsem Martin...“ a už ho
nepustil. ISC už ho nepustilo ;) Jako ten
krokodýl.
První stydlivé hodiny v office. Jen aby
někdo nechtěl něco co nevím. Co když
pak budu za blbce? Aspoň tu trochu
poklidím. A tady by to chtělo přidělat
poličku, Martinéé. “Jo tak ty máš nápady
jo?”, a už mám office na triku.
Menší projekty, větší projekty, úspěchy,
trable. Nejlepší, či nejtěžší semestr? Kdo
ví. Na to teď není čas. Letenka do Texasu
už je koupená. Tak za rok nazdáár.
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Share your ideas

Nový svět. Starý svět. Velký svět. Malý
svět. Představy se mění, hranice se bortí,
tělo bojuje, duše roste a na fotky je
potřeba další disk.
Nové tváře. Staré tváře. Velký návrat.
Malý návrat. Vzpomínky se vracejí, tváře
se mění, duše žhne a po zádech běhá
vlna za vlnou. V office už sedí jiný parťák.
„Ahoj, já jsem Přéma...“
With ISC your focus will narrow, but your
world will spread.
Your time will fly, but it will fill up to the
top.
Your steps will be led, but you will walk
more freely than ever.
You will succeed, you will fail, but never
fall.
And you will learn how to fish ;-P

Soňa

active ISC member
I came to ISC more than a year ago and
it was the best decision I made at CTU.
Firstly I got something more to do. To
help people, to get involved, to get inspired and to inspire others.
But most of all it introduced me to amazing people. And it hasn’t changed since.
Everyday I can come to the office and do
something, anything.
That’s why we are the best club. We
share our ideas and what’s more we
carry out our ideas. It’s never just about
talk, everyone in there is doing everything they can and more to execute the
small or big or even crazy ideas, for the
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exchange students and for us. And we
have fun.
For me ISC culture is the feeling you get
when you work on something that has
a meaning, helps people. It’s the friendship and fun and love.

Jiří Holman

active ISC member
V první řadě třeba zmínit, že si vážím
hlavního poslání ISC, líbí se mi a rád
jej členstvím v klubu přijímám za vlastní. Kromě toho však v ISC vidím a cítím
mnohem víc. Těžko popsat slovy, ale
přeci se pokusím.
Jedním ze základních pilířů, na kterém
ISC stojí, je jistě přátelství. Mise ISC a to
jak funguje, přitahuje studenty s celou
řadou krásných vlastností, jako je proaktivní přístup k životu, schopnost důvěry
nebo obliba teamové práce. Skrze tyto
a spoustu dalších je v ISC prostředí, ve
kterém nachází oporu a pomoc nejen
zahraniční studenti, ale i čeští členové
klubu.
Naplňování ušlechtilé mise ISC je velká
příležitost k seberealizaci ale také cestou
k organizačním zkušenostem, při jejichž
získávání se výrazně rozšiřují obzory.
A co určitě nelze vynechat je zábava,
kterou si v ISC užíváme plnými doušky.
Ve zmíněných atributech je možné najít
četné spojitosti a právě ten komplexní
balík je krásou, kterou jsem se pokusil
popsat a vidím v ní ISC Spirit.

Jan Vatter

ká, je tomu prostě třeba dát ten nádech,
kterému se říká ISC Spirit :-)

Jsem v ISC od září 2013, takže je možná
ještě příliš málo času soudit, ale určitě
mne hodně zaujal fakt, že lidi v ISC to, co
dělají, dělají s nasazením a svědomitě (to
nasazení a svědomitost podtrhuju) leč
bez nároku na finanční odměnu.

Co pro mne konkrétně znamená ISC
Spirit? Že si lidi jsou schopni najít čas pro
druhé, vykonávat svěřené úkoly poctivě
a nasazením na 100% (většinou – občas
se něco nepovede, ale to je normální),
schopnost druhým s úsměvem pomoci,
i dyž už jsou třeba taky vyčerpaní.

active ISC member

V ČR je dobrovolnictví obecně dosti
rozšířeno, kolik je třeba sborů a orchestrů zkoušejících dlouhé hodiny a pak
zpívajících a hrajících zadarmo ať už
k potěše lidských duší či ke slávě Boží či
k bojímu. Sám ve sboru zpívám, proto to
píšu. Čím víc takových společenství lidí,
potkává, tím víc mi to dodává elánu, že
to není marné a že je to uskutečnitelné,
i když mnozí mí kamarádi tvrdí opak (že
zadarmo ani kuře nehrabe apod.)
Kromě propagace a jisté možnosti seberealizace v oblasti, která je člověku blíz-

Dále mne těší, že když prostě přijdu
do ofisu, tak se tam cítím skoro jako
doma (a to nejen za ofisáckým stolem
:-)), potřebuju poradit či pomoc s
akcí, nemusím se nikoho bát zeptat, i
když se s daným člověkem třeba moc
neznáme.
Dříve jsem býval činný ve skautu, tak je to
takové volné pokračování samozřejmě
s tím mezinárodním přídechem výměnných studentů, kvůli kterým tady vlastně
jsme. Tím se člověk udržuje pořád trochu
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Pursue growth of yourself & help others grow with you

v atmosféře toho Erasmu (nemyslím pití,
ale trochu celkový nadhled nad českou
kotlinou), když člověk může potkat třeba
lidi z místa, kde rok žil. Určitě to není jen
o procvičení angličtiny, ale o tom, že je
to zároveň zábavné a zahraňáci (pravda,
vždy se najde mamrací jižan) to ocení,
pokud tomu člověk dá srdce.
Určitě jsem toho spoustu zapomněl
a brainstormingy mi prostě nejdou :-)

Evan Sendra
exchange student

The theme I see across all ISC activities,
members, events, etc. (the ISC spirit) is
a willingness to challenge oneself and
have a lot of fun doing it! The members
from ISC want to make friends from all
over the world and share good times
with them.
Embracing the ISC spirit means rejecting
the idea that you should just study and
keep a small circle of friends while you’re
a student. It’s about pushing yourself to
meet new people, embrace challenging
experiences, learn from different cultures, and above all else, make the years
at university some of the best in the ISC
participants’ lives.

Anonymous
alumnus

ISC spirit jsou lidé. Je to atmosféra,
která panuje mezi lidmi. ISC spirit je
pocit sounáležitosti, Pocit, že si všichni
navzájem pomáháme, že se nenecháme
ve štychu.

16 ISC Spirit & what it means to us

Je to termín, kterým vyjadřujeme, jak
nám je v ISC dobře. Že to je rodina.
Že každý může říct svůj názor, že každá
nová myšlenka je vítaná a ne zatracená bez vyzkoušení.ISC spirit pro mě
znamená hluboké přátelství, značí pro
mě mezilidské vztahy, kde se lidé navzájem respektují, podporují, oceňují, jsou
tu jeden pro druhého. To už jsem řekla,
že? ISC spirit se totiž musí zažít. Kdo ho
zažije, ten ví, o čem mluvím. Kdo ne, nepochopí...

Anonymous

active ISC member
Drahé ISC, moc mě neznáš a tak tě
musím upozornit - občas mívám sklony
stěžovat si, jak těžké je pro mě psát....
tohle je ale to nejtěžší co jsem kdy psal.
Nebudu ti lhát – někoho jsem potkal.
Bylo to takové klasické setkání, ... slovo
dalo slovo, čas plynul a já věděl, že chci
v téhle konverzaci strávit zbytek studií.
Je to bláznivé, schůzky seberou spoustu
volného času a občas nevím jak odejít.
Přes to všechno jsem si jistý, jak budu
vyplňovat svůj čas příští semestr.
Nebudu tě napínat – jsi to ty ISC. Za dva
měsíce snad ani není možné poznat
všechny tvoje tváře a prozkoumat tvoje nejintimější zákoutí.... i tak už skoro
30 minut vymýšlím dopis, kterým tě
chci zaujmout. Tak dlouho jsem snad
v životě nepsal. Většina lidí má tendenci tě přehlížet a nejsi vždy v centru
pozornost – oni snad ani nevědí o co
přicházejí... A navíc máš skvělej gauč –
a to se počítá. Nejvěrně tvůj Parťák

Anonymous

active ISC member
Můj příspěvek bude asi trochu exotický,
protože jsem nepřišel do ISC kvůli zahraničním studentům, ani kvůli studijnímu
výjezdu. Přiznávám, že jsem hledal partu, která by mě vzala do svých řad. A
co jsem našel, naprosto předčilo moje
očekávání. Co jsem nenašel ve škole, ani
na koleji, jsem objevil v ISC. Objevil jsem
skvělou skupinu lidí, která je otevřená
každému nováčkovi bez rozdílu, která
nehledí na intelektuální, názorové nebo
sociální rozdíly a která navíc žije opravdu
punkovým životem. :)
Když se přidáte do ISC, tak vás to doslova pohltí, chytne vás to za nohu a stáhne
do hlubin, do hlubin ISC spiritu. A vy se
budete muset chtě nechtě nadechnout
a budete tuto lihovinu polykat plnými

doušky, až zjistíte, že jste závislí a že už
nechcete zpátky na hladinu. Zjistíte, že
ISC je jako droga, že jste na tripu, který
nechcete ukončit. Řeknu vám to na
rovinu, prospěch se vám nejspíš zhorší,
na přednášky nebudete chodit už vůbec a půlka zápisů vám bude chybět, ale
odměnou vám bude společenství, kde
si pospolitost a svornost můžete doslova osahat, kde na nic nejste sami. Kde
můžete organizovat akce pro 400 lidí
nebo jen tak vegetit na našem červeném
gauči a nasávat tu atmosféru hemžení
mnoha různých lidských charakterů.
Proč tomu tak je zrovna v ISC? Nemám
nejmenší ponětí. Ale vím, že to vzniklo
dlouho před mým příchodem do ISC a
bude to stejné dlouho i po mém odchodu, takže je jenom na vás, zda sednete
na loďku a vyplujete na širý ISC spirit/
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lihovinu. Chapadla zkušenějších parťáků
již čekají, až vás budou moci lapit a pozvat na společnou ochutnávku. :)

Anonymous

active ISC member
It’s hard to explain...

and try some new activities. People, who
are here to help everyone sort out any
problems. People, who are doing all that
for free, just in line to achieve this our
common goal. It is friendship, support
of others and the feeling of doing something meaningful that is for us a much
better reward than any salary.

What ISC means.
But I can say...
it’s like a dream.
Sometimes its hard...
Sometimes not...
But it’s always fun...
And that’s O MY GOD...
Best people in one club.
Best people from Czech...

If you are about to organize an event in
the ISC, you can always count on many
helping hands, nobody would ever leave
you alone. You can feel being a part of
this outstanding society permeated
by fun, good mood and creative atmosphere. You can see that you are doing
something useful and people appreciate
it. Moreover, I consider participating in
the ISC also a great opportunity in terms
of personal growth - you will find the organizational and communication skills
that you learn in the ISC really useful in
the further life.

Best people from CTU in Prague...
ISC is like my own blood.
(So i hope i will see you in pub )

Erik

active ISC member
ISC is in the first place an amazing organization full of active, friendly, enthusiastic and inspiring people. People,
who have a great common goal: make
the life of exchange students coming
to the Czech Republic an unforgettable
experience. People, who organize a variety of events, so that everyone can get
to know each other, make new friends

18 ISC Spirit & what it means to us

Everyone who likes to meet new people,
learn new things and do something for
the good of the society is most welcome
in the ISC. We don’t make any difference.
All members are treated as equal - no
matter if you are the president or a newbie, despite there is some hierarchy of
positions in the ISC, you will never feel
like the person talking to you is your
boss. We are all friends.
ISC is like a drug - once you get involved,
you can never stop :)

Constance

exchange student
ISC is an amazing Erasmus club for exchange students. Whatever your hobbies are (trips, cinema, parties, games,
language classes, sports...) you will find
activities related to them.
ISC club is doing a great job to integrate
and help Erasmus to discover Prague
and the Czech Republic.
Do not hesitate to join ISC, you won’t regret it !
Thank you for your help guys and keep
going !

Pája

active ISC member
Shodou okolností mám momentálně
tělo popsané nápisem Believe in ISC

Spirit, jelikož před pár hodinami proběhla akce Buddy painting, a právě tyto
události mě utvrzují v tom, že činnost,
které se věnuji má smysl.
ISC Spirit je pro mě něco, co mě neustále
popohání k dalším činům a úkonům,
které mi zároveň neskutečně dobíjí baterky. Je to něco, co mi během pár
měsíců otočilo život naruby, donutilo mě
uvědomit si, že den má opravdu 24 hodin a je jen na mě, jak jich využiji. Jako
studentce vzdálené od rodiny mi v Praze
stále chybělo to pravé zázemí, avšak když
v těchto dnech vystupuji na Dejvické z
autobusu, nevedou moje kroky na byt,
nýbrž právě do officu, kde jsem vždy obklopena těmi nejlepšími z nejlepších.
Kdykoliv se mě moji nezainteresovaní
přátelé zeptají, co mě tak láká na tom
strávit dny v ISC, vím, že je to právě ISC
Spirit, který v daný moment nedokáži
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konkretizovat. Je to spojení komunity lidí,
kteří propojili svůj život s činnostmi, ve
kterých vidí smysl.
Vzpomínám, jak jsem po prvním dnu
stráveném jako Buddy plánovala se v
officu nikdy neukázat, jelikož jsem omylem dovedla z letiště k registraci navíc i
naprosto nezainteresovaného cizince.
Nyní, po těch pár měsících strávených
v ISC, mohu říci, že to, že jsem se ráno
sebrala a jela pro dalšího zahraňáka bylo
nejlepší rozhodnutí v mém životě.

Honza

active ISC member
Říká se, že nevíš co máš dokud o to
nepřijdeš. A je to pravda. Vždy jsem
věděl, že to co lidé v ISC dělají pro ostatní není vůbec obvyklé. Že jsou velmi
empatičtí, nesobečtí, velmi altruističtí.
Ale pořádně jsem si to uvědomil až tady
na mém studijním pobytu v zahraničí.
Nejprve jsem tu byl ze všeho nového
nadšen, ale nadšení postupně vyprchalo. Pak jsem přišel na to co mi tu nejvíce
chybí. ISC Spirit.
Ten pocit že někam patříš. To když se
někdo zeptá “Jak se máš?” tak ho i zajímá
tvoje odpověď. To místo kam můžeš přijít
a sdílet jak svou radost tak svůj smutek.
Kde vždy najdeš někoho kdo ti podá pomocnou ruku. Kde nejsi jen položka v
seznamu, kde můžeš se zlepšovat, rozvíjet a nakonec zazářit. To je ten velmi
těžko popsatelný ISC Spirit který se nedá
ničím naradit.
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Markétka
alumnus

Once upon a time, ISC became an inseparable part of my life - I mean ISC was all
the world for me. Literally.
Pár let dozadu, ISC pro mě bylo vším.
Nejde tu ani popsat, čím vším mi bylo,
protože by to zabralo moc místa a nezbylo by na ty podstatné věci. Přišla jsem
tam jako malá žabička a valila oči. Valit
oči jsem nepřestala nikdy, a o to víc mě
to bavilo. Naučila jsem se věci, za které
jsem extrémně vděčná, a jsem vděčná i
za to, že jsem pak mohla učit dál ostatní.
Vzpomínky jsou silné, některé extrémní,
a jsou spojeny s lidmi, kteří jsou silní,
a někteří extrémní - extrémně úžasní.
Haha. :)
Ale vraťme se zpátky na vážnější notu.
ISC je soubor lidí, kteří vytváří podhoubí,
tu kulturu, naplňují se skrze to, co dělají a čemu pomáhají, a šíří to dál. Mají
na čem stavět - ISC je skvěle vystavěná
struktura už od počátku a od toho se
vždycky může odpíchnout. A to, doufám,
zůstane tak co nejdéle.
Jsme tu, různě po světě, různě mladí a
krásní, ale děsně hrdí na to, čemu jsme
pomohli.
Vaše Miss Becherovka alias Broňka

Tereza

active ISC member
Co pro mne znamená ISC, to je těžké
slovy popsat. Je to motor, který žene
kupředu neuvěřitelnou silou. Je to místo,
kde vždycky najdete oporu. Je to office,

ve kterém najdete své přátele kdykoli
tam přijdete. Jsou to báječní lidé, kteří se
nebojí udělat něco navíc, něco pro ostatní. Jsou to možnosti, které ISC nabízí
a které si vyzkoušíte sami na sobě. Jsou
to nekončící schůzky, výlety, setkání,
plánování, party, afterparty a diskuze o
čemkoli s lidmi, které jste před tím třeba
ani nikdy neviděli.
Je to otevřená náruč, která čeká na
každého, kdo je ochoten stát se součástí
něčeho skvělého, co ISC bezesporu je.
Je to inspirace a motivace být lepším
člověkem, pro toho kdo se nechá ISC
spiritem pohltit.

Anet

active ISC member
To me ISC is the place where you can
find the best friends and spend wonder-

ful moments.
It was not that easy in the beginning
when I joined ISC, everyone was talking
about ISC Spirit and I didn’t understand
what it meant. I was afraid to sit on the
red sofa in the ISC Office or to have a
beer down in the pub with everyone
else. But after the first semester everything changed. I finally got more involved
and started believing in ISC Spirit and
tried to pass it on as much as possible.
I found out that this is the place where
you can be creative and where you find
people who always support you.
ISC Culture is about being active, helping
people and having fun.
ISC changed the way I look at the world
and taught me that everything is possible.
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What past exchange
students said about us
Sergio Martín
Spain

I have a lot of good memories of the
Czech Technical University (CTU), but
the first thing I have to emphasize is the
International Student Club (ISC). Due to
the nice and friendly atmosphere I could
feel since the beginning.
I decided to help them with the organization of some activities like the orientation week, language meetings, sport
events or trips. I’ve also been teaching
my Spanish language to other students!
It has been an unbelievable experience
for me that I recommend to every Erasmus student for sure!

Keep smiling

I still keep many friends who I have visited/hosted after my Erasmus. That’s one
of the things I am most proud of – to be
able to keep these friendships through
time.
My advice for those starting an Erasmus
is clear: Join ISC as soon as you get there,
you won’t regret it.

Do you also want to share what you think about the ISC Spirit? Then go to www.isc.
cvut.cz/iscspirit and tell us! We can print your ideas in future releases.
This book was written by ISC members for all who want to understand our culture. All
acknowledgements go to those who shared what they think.

Mikel Ogueta
Spain

Joining ISC CTU in Prague allowed me
many things. At the beginning of the
semester, it helped me with getting
to know new people from all over the
world. I started learning German (with
a very nice teacher) in the Masarykova dormitory, I discovered lots of new
places in Prague by attending the Café
Lingea meetings, where my language
skills were tested, and I learned to play
voleyball.
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“ Together we conquer the world

Believe in ISC Spirit. Pass it on.
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