Vše důležité, co potřebujete vědět, najdete na www.skas.fce.vutbr.cz

STUDENTSKÝ MĚSÍČNÍK FASŤÁK
1. vydání - únor 2015
DĚKANSKÉ VOLNO, ERASMUS, FREEMOVERS, WORKSHOPY, PRACOVNÍ NABÍDKY, KURZY PRO
STUDENTY ZDARMA, REGISTRACE SPORTŮ, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KONFERENCE, DŮLEŽITÉ
DEADLINES, OBOROVÝ DEN, AKCE A PÁRTY PRO STUDENTY, ZAJÍMAVÉ ROZHOVORY A DALŠÍ!!!
PŘEDSTAVUJEME Vám nový fakultní mediální kanál, který Vás bleskově informuje o všech důležitých
akcích a studijních záležitostech, které byste jinak mohli „PROŠVIHNOUT“. Vše psáno pravdivě,
srozumitelným neformálním studentským dialektem a hlavně stručně!
PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO SM FASŤÁK a jeho šéfredaktorky a redaktorky Míši a Míši ☺
Vážení studenti. Jako nově zvolení členové
Studentské komory Akademického senátu
Fakulty stavební (dále jen SKAS FAST)
jsme se usnesli na nezbytnosti SM FASŤÁK,
jako nástroje bleskového přehledu
informací, jež v daném měsíci „hýbou“ naší
fakultou. Dále se Vám naskytne příležitost
vidět hlouběji do dění na FAST, tak jak na
dno
prázdného
talíře
v menze.
Informujeme Vás o tom, co se děje na
fakultě i mimo!

A TEĎ UŽ K VĚCI … SEKCE PALL MALL, ANEB CO BYSTE NEMĚLI PROŠVIHNOUT!
REPREZENTAČNÍ
STAVEBNÍ 2015

PLES

FAKULTY

Okázalá společenská událost v novém kabátě! Ples
FAST, tradičně konaný v Hotelu BOBYCENTRUM, se
letos přesouvá do nových moderních prostor SONO
centra a nabízí tak unikátní představení netradiční
stavby akademické obci, zástupcům předních
stavebních a stavebně-výrobních firem z celé České
republiky, zástupcům stavebních fakult vysokých
škol z České a Slovenské republiky a stovkám
studentům. Přijďte se pobavit 17. 3. 2015 na ples
pořádaný SKAS FAST společně s vedením Fakulty
stavební VUT v Brně. Během celého večera bude
probíhat společenský program za doprovodu
kapely Pavel Helan Band. Proběhnou dvě taneční

vystoupení, bude losována bohatá tombola a
v pozdních hodinách roztančí přítomné Dj Schafff.
Ples fakulty stavební je společenskou událostí
propojující studenty vysokých škol se zástupci
firem ze stavební praxe a je tak nedílnou součástí
úspěšného fungování absolventů v profesním
životě. PRODEJ VSTUPENEK bude zajištěn členy
SKAS v prostorách jejich kanceláře v C106. Pro
zaměstnance v pondělí 2. 3. 2015 od 8:00 do 9:00
(není to čas vyhrazený pro doktorandy), pro
studenty v pondělí 2. 3. 2015 od 9:00 do 12:00.
Doprodej vstupenek proběhne v úterý 3. 3. 2015 od
8:00 do 12:00. Cena vstupenek je nižší než
v loňském roce, vstupenka s místenkou je za 250Kč
a na stání za 200Kč.

BRNO OPEN 2015 – SOUTĚŽ VE
SKLÁDÁNÍ RUBIKOVY KOSTKY
Soutěže ve skládání Rubikovy kostky jsou konány
pod asociací WCA (World Cube Association).
Organizují se po celém světě a je jich přibližně 400

ročně. Soutěže mají pevně daná pravidla, na která
dohlíží pověřený delegát a tým dvou až tří
organizátorů. Delegátem pro Českou republiku je
Olivér Perge z Maďarska. Soutěží se účastní hlavně
mládež okolo 14-20 let, ale výjimkou nejsou ani
mladší, ani starší.
Letošní ročník soutěže ve skládání Rubikovy
kostky proběhne v reprezentačních prostorách
FAST ve dvou dnech a to v termínu 14. - 15. 3.
2015. Záštitu nad soutěží převezme děkan fakulty
prof. Drochytka. Soutěži byla udělena finanční
podpora z Interního Fondu Studentských Projektů
(IFSP), spravovaného SK AS VUT.

Foto: Polsko – Rybnik Open 2014 (120 účastníků)

Ze zkušeností z předchozích soutěží se očekává
účast nejen soutěžících z České republiky, ale i z
okolních států, jako ze Slovenska, Rakouska,

Maďarska či Polska. Předpokládá se účast kolem 60
soutěžících a 150 návštěvníků z řad studentů a
veřejnosti.
Letošní
ročník
zahájí
tradici
každoročního setkání příznivců Rubikovy kostky na
FAST VUT v Brně a konání soutěží v jejím skládání.
Pokud máte chuť, zúčastnit se soutěže a ověřit si
tak svoje logické a tvůrčí schopnosti, přihlaste se i
Vy via email: pav.cern@gmail.com (organizátorovi
soutěže z řad studentů studentem FAST!).

SMÍM
PROSIT?
TANEČNÍ
JEDNOTLIVCE I PRO PÁRY

PRO

Nechodili jste do tanečních, nebo máte chuť si
„oprášit“ základy klasických a latinskoamerických
tanců? Přijďte se seznámit s novými lidmi, naučit se
pár tanečních kroků, nebo zlepšit své dosavadní
taneční dovednosti. Náš kurz je určený pro studenty
FAST a jejich přátele. Neváhejte se tedy přihlásit, ať
už s partnerem, kamarádem nebo sám. Kurz začíná
16. 2. 2015 a skládá se z 8 dvouhodinových lekcí,
konaných každé pondělí od 17 do 19 hod
v reprezentačních prostorách fakulty stavební
v aule v budově A. Cena kurzu je 899 Kč za osobu.
Tanečním parketem Vás provede Jiří Létal (TŠ
Starlet) a jeho krásná mladá asistentka.
Neváhejte a přihlaste se na
KurfurstovaN@study.fce.vutbr.cz, nebo
SkrinakovaE@study.fce.vutbr.cz .

SEKCE PRO BAKALÁŘE
WORKSHOP
nejen pro bakaláře proběhne 12. 2. 2015 od 9:00
v místnosti D182. Téma workshopu je Technologická

podpora Integrovaných dopravních systémů. Akce je
pořádána za podpory Evropské unie v rámci projektu
IRICoN (více na www.iricon.cz).

SEKCE PRO MAGISTRY
Studenti pro studenty
FAST
organizují
jedinečnou závěrečnou
PÁRTY pro absolventy
v týdnu po státnicích,
která se bude konat
4.2. 2015 od 20:00 v
klubu Mersey na Minské. Hity na přání Vám
zahraje DJ SADDAN a k oslavě ukončení studia si
můžete připít drinky za zvýhodněnou cenu!
VSTUP 50,JÄGERMEISTER za 40,- a CUBA LIBRE za 50,-!

SOUTĚŽ CENA DOC. MILANA ROCHLY
Do soutěže se mohou přihlásit studenti NMSP oboru
Pozemní stavby (S) všech zaměření, určeno pro
týmy i jednotlivce. Téma: Návrh řešení stavby, u níž
budou uplatněny nejnovější poznatky v oboru, a to
se zaměřením na oblast nových trendů a moderních
řešení. Termín pro podání přihlášky je 15.6.2015,
přihlášky zasílejte na stepanek.l@fce.vutbr.cz

SEKCE PRO DOKTORANDY
NÁVRH NA ZVÝŠENÍ STIPENDIÍ PRO
AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
Jste doktorandem a začínáte druhý ročník svého
studia (nebo i 3. a 4.)? Nezapomeňte si podat žádost
o zvýšení stipendia! Zda na zvýšení „stýpka“ máte
nárok, a jaké jsou podmínky, zjistíte ve SMĚRNICI
DĚKANA č. 6/2012 O stipendiích na Fakultě
stavební VUT v Brně. Studentům studujícím
v prezenční formě studia doktorského studijního

programu lze po standardní dobu přiznat doktorské
stipendium podle odstavců 2 až 4, článku 7, části 4.
Formulář „Návrh na zvýšení stipendií pro
akademický rok 2014/2015“ získáte u referentky
Mgr. Klusákové (tištěná verze), nebo kontaktujte SK
AS a my vám ho pošleme ve verzi elektronické
(velmi praktické, jelikož pak můžete žádat každý
rok a nemusíte formulář shánět ;-)). Deadline je
28.2. 2015.

CO DALŠÍHO PRO STUDENTY PŘIPRAVUJE SK AS FAST?
ROZŠÍŘENÍ PROSTOR K SAMOSTUDIU
Na žádost studentů jsme se snažili zajistit další
prostory, kde by se studenti mohli scházet a řešit
individuální i kolektivní projekty. K tomu byly
z vedení fakulty nabídnuty prostory po bývalé
„skriptárně“, situované hned při vstupu do budovy
A. V současnosti dochází k architektonickému

návrhu dispozice, na který bude navazovat
výběrové řízení a zakoupení nábytku (pokud máte
doma židli, která nenachází své uplatnění, tady by
se určitě našlo ☺). Předpokládané uvedení do
provozu by tak mohli být někdy v březnu 2015 ☺

SEKCE PRACOVNÍ NABÍDKY
A+Z PROJEKT TEAM, spol. s .r. o. hledá
statika do své pobočky v Brně. Nástup do 1-2
měsíců, zkušební doba 3 měsíce, smlouva na 1
rok a poté možné prodloužení na dobu neurčitou.
Kontaktní
osoba:
Ing.
Aleš
Utíkal,
utikal@apluszprojekt.cz, 731 117 447. Web:
www.apluszprojekt.cz

Cembrit a.s. hledá technika vývojového a
výzkumného centra na pracoviště v Berouně.
Práce je zaměřena na výzkum a zkušebnictví
v oboru technologie výroby vláknocementovýh

materiálů a komunikaci se všemi výrobními
závody v Evropy.
Bližší informace Vám sdělí Jaroslav Kratochvíl,
jaroslav.kratochvil@cembrit.cz,
602 217 829.
Web: www.cembrit.cz

GEMO

OLOMOUC,

spol.

s r.o.

hledá
stavbyvedoucího a přípraváře výroby. Místo
výkonu Praha a celá ČR. Pro bližší informace
kontaktujte
Bc.
Hana
Šumberová,
sumberova@gemo.cz,
724 205 298.
Web:
www.gemo.cz

SEKCE AdMaS
UVEDENÍ DO PROVOZU MODERNÍHO CENTRA VĚDY A VÝZKUMU ADMAS

Od 1. 1. 2015 bylo do provozu uvedeno centrum
AdMaS (Advanced Materials, Structures and

Technologies), moderní centrum vědy a komplexní
výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je
součástí FAST VUT v Brně. Zaměřujeme se na
výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních
materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti
stavebnictví, ale i dopravních systémů a
infrastruktury měst a obcí. Další informace
k výzkumnému centru naleznete na www.admas.eu

SEKCE MEDIÁLNÍ (ROZHOVORY)
Pro první vydání jsme si
připravili rozhovor s naším
děkanem Fakulty stavební a
to s panem

prof. Rostislavem
Drochytkou.

Pane profesore, čím jste chtěl být jako dítě?
Popelářem, jako každý kluk. Potom chemikem po
tátovi, který mně umřel ve dvou letech a já chtěl
naplnit jeho odkaz. Nakonec jsem skončil na
stavebních materiálech.
Jaký je Váš největší životní a akademický úspěch?
Že jsem se stal děkanem, to není. Tuto funkci beru
spíše jako službu učitelům a studentům. Za největší

svůj úspěch považuji, že jsem se stal tehdy v roce
2001 nejmladším profesorem na FAST VUT v Brně a
to, že mám spoustu dobrých kamarádů v zahraničí, se
kterými se velmi rád setkávám a na které se mohu
vždy obrátit. Na druhé straně musím konstatovat, že
to byla dost velká dřina, ale bavilo mne to.
Chtěl byste něco popřát studentům a absolventům
naší fakulty?
Ano, velmi rád. Přeji jim hlavně znalosti, a aby si
uvědomili, že tyto znalosti získávají pouze pro
sebe. Osobně při zkoušení dávám raději výborné
známky, ale musím mít dojem, že to studenti umějí.
Studenti by svoje studium měli chápat jako získání
nových poznatků a nikoliv jít na zkoušku s heslem
„zkusit to“. Rovněž jim přeji mnoho dobrých
kamarádů, protože to jsou dvě věci, na které budou
celý život vzpomínat.

SEKCE PALL MALL
aktuálně
nabízí
studentům tyto kurzy:
Jak se učit cizí jazyky,
kde se dozvíte, jak
využívat svůj potenciál při studiu jazyků, jak se učit
rychleji a lépe a u studia vydržet dlouhodobě, tj. i
tehdy, když nás to zrovna nebaví či nemáme čas. Cena
kurzu je 100 Kč a koná se 20. 2. 2015; Pracovní
pohovor sebevědomě a s přehledem aneb „těžko
na cvičišti, lehko na bojišti“, kde se naučíte, jak
úspěšně přesvědčit zaměstnavatele, aby se rozhodl
právě pro Vás. Osvojíte si techniku, jak přesvědčivě a
přitom
pravdivě
prezentovat
své
pracovní
předpoklady, seznámíte se s principy odpovídání na
„klasické" i „záludné" otázky, které Vás u pohovoru
mohou potkat. Kurz je zdarma a koná se 4.3.2015.
Mrkněte na www.lli.vutbr.cz/kurzy, kde se

CESA – Centrum sportovních aktivit
Pozor, pozor! V pondělí 26.1.2015 byl zveřejněn
rozvrh tělesné výchovy a volnočasových aktivit.
Elektronický zápis do sportů na letní semestr 2015
bude probíhat v pátek 6.2. 2015 od 12:00 do neděle
8.2.2015 do 12:00. Začátek výuky již 9. 2. 2015. Více
na www.cesa.vutbr.cz

Kurz LATEXu

dozvíte o dalších kurzech!.

Přihlaste se na kurz LATEXu, kde se naučíte, jak dodat
Vaší bakalářské, diplomové, disertační práci nebo
odbornému textu profesionální vzhled. Přesný termín
a místo zatím není známo, záleží na zájmu uchazečů.
Předpokládá se 3 až 4 půldenní setkání od
3. týdne LS. Kurz je zdarma. Ukázky dokumentů
naleznete na stm.fce.vutbr.cz/latex_course, hlásit se
můžete u Jana Eliáše (elias.j@fce.vutbr.cz) nebo u
Václava Sadílka (sadilek.v@fce.vutbr.cz).

CVIČENÍ NA FAST

Studenti učí studenty – LS 2015

Každé pondělí v čase od 18:00 do 19:00 je pro vás
připraveno cvičení (Body Form) se Staňkou
Dermekovou v prostorech bývalé posilovny (přízemí
budovy C). Cena za 1 vstup je 80Kč, platba hotově na
místě. Objednávejte se na dermekova.s@fce.vutbr.cz
či na 731 127 927.

SK AS Vám v rámci projektu Studenti učí studenty,
nabízí možnost rezervovat si posluchárny FAST VUT
pro letní semestr 2015. Rezervaci provedete
odesláním žádosti na mail: skas@fce.vutbr.cz

Máte-li nějaké tipy a informace, které by neměli v měsíčníku Fasťák chybět? Chcete-li se s námi o něco podělit?
Napiště nám na skas@fce.vutbr.cz, budeme rádi za Vaše podněty.

