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Kecky Míša a Míša mají stoprocentní pokrytí ☺
Hele, došlo k Tobě, že se pořádal Antiples?
Nojo, zakopla jsem o plakát...
Tak jsem si říkala, že příští rok bychom
to mohli udělat v Boby, v pěkně zajetých kolejích…
Boby, jako ty sojový?
Ale ne, v Boby centru, ty kecko.

SEKCE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, ANEB CO BYSTE NEMĚLI PROŠVIHNOUT!
12. BRNĚNSKÝ MAJÁLES

iKARIÉRA: „DOTÁHNI TO DÁL!“

Už máš lístek na majáles? Pokud ne, tak neváhej
a rychle si ho obstarej! Ceny stoupají!
Do 26. 4. 2015 získáš vstupenku za 399 Kč
(pro členy klubu za 380 Kč). Poté už za 499 Kč.
Na místě se vstupenky neprodávají (a pokud ano,
tak budou pěkně „mastný“). Letošní roční proběhne
7. 5. 2015 na Výstavišti a v rámci širšího programu
Brněnského Majálesu opět proběhne spousta
zajímavých akcí, které byste neměli určitě
propásnout. Již potvrzené kapely jsou Chinaski,
Mandrage, Tomáš Klus, Michal Hrůza, Inekafe,
Wohnout, Xindl X, Vypsaná Fixa, Kontrafakt, Skyline
a mnoho dalších. Základním pilířem v loňském roce
byl Univerzitní Majáles, který se konal ve spolupráci
s brněnskými univerzitami. Stejně jako loni, tak
i letos proběhne volba Krále Majálesu, kterým se
v loňském roce stal student FAST Ondřej Porwisz.

„Dotáhni to dál!“ je motto letošního 21. ročníku
Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra v Brně,
pořádaného studentské organizace IAESTE dne
15. 4. 2015 na akademické půdě Fakulty
podnikatelské a Fakultě strojního inženýrství VUT
v Brně. Pro návštěvníky veletrhu je vstup zdarma,
což se odráží na vysoké návštěvnosti. Každoročně
veletrh navštíví přes 4 000 studentů a absolventů
různých technických fakult nejen z VUT v Brně.
Veletrh iKariéra je zaměřen na studenty
a absolventy technických vysokých škol s možností
setkat se se zástupci 70 českých i zahraničních
firem, firemními přednáškami, Career Starter zónou
a karierním poradenstvím včetně focení na CV.
Součástí veletrhu je i bohatý doprovodný program
v podobě prezentací společností a soutěží
o zajímavé ceny. Nově na vás čekají tematické
workshopy,
konzultace
životopisů
přímo
od personalistů zúčastněných firem a odpočinkovou
FUN zone. Neváhej a rozjeď svou kariéru
s iKatierou!

STUDENTSKÝ MAJÁLES 2015
Brněnský Studentský Majáles je opět
tady! Dva dny plné muziky se
uskuteční 1. a 2. 5 2015, již tradičně
v areálu Hněvkovského v brněnském
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Komárově! Cena vstupenky je 50 Kč a platí na oba
dny i afterparty. Prodej proběhne pouze na místě.
Můžete se těšit na Mňága & Žďorp, Fast Food
Orchestra, Dubioza kolektiv, Malalata a další…
K tomu Trance & Progressive stage, divadlo
a bohatý doprovodný program!

proběhne v pondělí 28. dubna od 18 hodin ve
sportovní hale Vodova. Návštěvníci se mohou těšit
nejen na jiskřivou atmosféru utkání mezi dvěma
největšími brněnskými vysokými školami, ale i na
přestávkové soutěže a doprovodný program. Obleč
se do barev své univerzity a podpoř tým, který se i
za tebe bude rvát ve Florbalovém Souboji Univerzit!
Vstup zdarma.

WARM-UP PARTY HZF
HUDBA z FEKTu se už blíží a tak její organizátoři ze
SPS (Studenti pro studenty) připravují WARM-UP
PARTY! Už za necelý měsíc se můžete těšit na
nadšené studentské kapely, které budou soutěžit
o přímý postup na festival HUDBA z FEKTu 2015.
Jedná se o kapely Marek Braun, Rosa Nocturna, Late
Night Underwear, SimplyFight, Bats vs. Cats, Funky
Ship a Great Way. Na závěr večera vaše uši potěší
výherce HUDBY z FEKTu 2014 – LETROUROU!
Samozřejmostí bude i bohatý program, fotokoutek,
speciální drinky a další. Doražte do clubu Eleven
dne 15. 4. 2015.

NEW LANDS, NEW FRIENDS
VUT v Brně vyhlásila další kolo fotosoutěže „New
lands, new friends“. Soutěž je určena pro studenty
VUT, kteří vyjeli na studijní pobyt nebo pracovní
stáž v letním semestru 2014/15 nebo se účastní
letní školy v roce 2015. Fotosoutěž je otevřena od
21. 3. 2015 do 31. 8. 2015. Více informací včetně
pravidel soutěže najdete na webových stránkách
a facebooku VUT.

MEGA LIGHT SHOW

FLORBALOVÝ SOUBOJ VUT VS. MU
Na zaběhlou tradici Hokejového souboje univerzit
navazují studenti sdružení ve spolku Munie
florbalovým duelem. Zápas mezi Masarykovou

univerzitou

a

Vysokým

učením

Největší a nejlepší světelná show na studentských
kolejích je po roce opět tady. LIGHT SHOW je
součástí soutěže o nej VŠ kolej – Excelent Kolej roku
2015. Hlasuj a podpoř svou kolej v boji o titul a
hlavní cenu 8 000 piv Excelent a 1500 snack balíčků
od Mondelēz! Přijď 14. 4. 2015 od 16 hod. do areálu
kolejí VUT, Pod Palackého vrchem a užij si super
zábavu, kde vystoupí kapely Letrourou, LOLA BĚŽÍ
a PSH (Peneři Strýčka Homeboye).

technickým

SEKCE OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
EBEC BRNO 2015 - UKAŽ, CO UMÍŠ
V pondělí 2. března 2015
proběhlo na FAST 1. kolo
studentské soutěže EBEC
Brno. V kategorii „Team Design“ měli soutěžící
za úkol navrhnout mrakodrap, který by odolal
teroristickým útokům. Materiálem použitým pro
stavbu byly špagety doplněné o karton a další
materiály. Všichni předvedli opravdu zajímavé
návrhy. Vítězným týmem se stala skupina
MythBusters. V části „Case Study“ týmy

Organizátoři a účastníci inženýrské soutěže EBEC
navrhovaly základnu pro 20 osob umístěnou
na planetě
Mars.
Hlavními
kritérii
byla
jednoduchost konstrukce, rychlá výstavba a
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poslechnout si stručnou vizi paní ředitelky na
následující rok, která obsahovala tyto stěžejní body:

možnost dalšího rozšíření stavby. S úkolem se
nejlépe vypořádal tým s názvem Polámanej mixér.
První dva týmy z každé kategorie reprezentovaly
FAST ve finále, které se uskutečnilo 11. 3. 2015 na
Fakultě podnikatelské. V kategorii „Team Design“ se
prosadil mezi silnou konkurencí tým Fast & Fit
a obsadil krásnou třetí příčku. Stejnou pozici obhájil
v „Case Study“ UFO theory team. Třetí místa na
postup do centrálního kola bohužel nestačila.
Přesto všechno se ale týmy složené ze studentů
Fakulty stavební umístily v obou kategoriích do
třetího místa, což je úžasný výsledek. ☺

1. Rozčlenit ubytování i stravování s ohledem na
požadovaný standard a finanční možnosti
studentů.
2. Loňský rok byl věnován snížení režijních
nákladů z důvodů udržení stávajících cen
ubytování i stravování.
3. Rok 2015 bude zaměřený na zvyšování kvality
stravovacích i ubytovacích služeb.
4. Dále dle zájmů klientů bude rozšířený provoz
BEZcukrárna v prostorách Starého pivovaru na
restauraci zdravého životního stylu –
vegetariánská a veganská kuchyně.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN NA FAST
9. března si studenti na FAST
připomněli Mezinárodní den
žen
(MDŽ),
připadající
každoročně na 8. března. Tento
svátek
je
mezinárodně
uznávaný svátek stanovený
OSN
k
výročí
stávky
newyorských švadlen v roce
1908. Tento svátek byl poprvé
slaven 28. února 1909. Datum 8. března se ustálil až
po 1. světové válce. Zástupci Studentské komory
pro připomenutí tohoto svátku rozdávali
studentkám květiny.

Následovala odpověď na předem zaslané dotazy
a potom přibližně hodinová diskuze. Některé body
z diskuze:
1. Kauce na kolejích bude od příštího roku snížena
na třicetinásobek ze současného šedesátinásobku.
2. Pod Listkovými kolejemi vzadu se zpracovává
projekt na parkoviště, budou-li finance, dojde
k jeho vybudování.
3. Cafe bar Piccolo bude na žádost studentů
zprovozněn dočasně do 22.00, poté se vyhodnotí
ekonomická stránka věci a buď tak zůstane,
nebo se opět zkrátí do 20.00.

REPREZENTAČNÍ PLES FAST 2015
17. 3. 2015 úspěšně proběhl tradiční reprezentační
ples Fakulty stavební pořádaný SK AS VUT, poprvé
konaný v nových prostorách SONO centra.
Doufejme, že následující ročník bude stejně
atraktivní a úspěšný.

4. Vzhledem k stížnostem, že pokladní občas
namarkují něco jiného, dojde k natočení displejů.
Kompletní zápis si
http://goo.gl/Y8pVeQ

můžete

přečíst

zde:

KAPKA KRVE
25. 3. 2015 proběhla Kapka krve, kterou pořádalo
SPS z FEKTu dohromady se SKAS FAST. Akce se
účastnili studenti FEKT, FAST a FIT. Bylo darováno
cca 10 litrů krve od 20 studentů, z toho bylo
18 prvodárců. Děkujeme všem, dobrosrdečnost a
statečnost!
Fotografie potvrzuje, že se ples líbil i vedení FAST

SETKÁNÍ
AKADEMICKÉ
OBCE
S ŘEDITELKOU KOLEJÍ A MENZ
Diskutovat nad tématy týkající se kolejí a menz
dorazilo ve středu 25. 3. přibližně 40 studentů a
zaměstnanců. Zúčastnění měli nejprve možnost

Dobrovolní dárci z řad studentů VUT!
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SEKCE PRO DOKTORANDY
KONFERENCE JUNIOR FORENSIC
SCIENCE BRNO 2015

DNY OTEVŘENÉ VĚDY 2015
ČZU v Praze ve spolupráci s Asociací knihoven
vysokých škol ČR a VUT v Brně pořádá dne
23. 4. 2015 celodenního seminář „Dny otevřené
vědy“ věnovaného otázkám otevřeného přístupu
k vědeckým publikacím, výzkumným datům
a problematice tvorby politik v této oblasti.
Účastníci budou mít možnost vyslechnout si
přednášky zahraničních i českých expertů na
problematiku otevřeného přístupu. Seminář je
určen zástupcům vysokých škol, vědeckým
pracovníkům a pracovníkům knihoven. Účast na
semináři je bezplatná.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti a také
k prezentaci příspěvku na VII. ročníku mezinárodní
forenzně vědecké konference JuFoS - Junior
Forensic Science Brno 2015, organizovanou
Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení
technického v Brně. Konference proběhne dne
22. dubna 2015 v prostorách Centra VUT v Brně,
Antonínská 548/1. Důležité termíny pro účastníky:
Přihlašování na konferenci do 25. 3. 2015, zaslání
anotací a příspěvků a zaplacení vložného na
konferenci do 5. 4. 2015. Více informací najdete na:
http://www.jufos.cz.

CO DALŠÍHO PRO STUDENTY PŘIPRAVUJE SK AS FAST?
FASTFEST 2015
Studentská komora AS FAST se rozhodla navázat na
úspěšný loňský ročník hudebního festivalu FASTFEST,
konaného k oslavám výročí 115-ti let od založení
Fakulty stavební v areálu FAST. Kromě odpoledne
plného muziky bude zábavný doprovodný program ve
formě čajovny, exhibičního cross-fitového závodu,

jehož součástí můžeš být i ty, soutěže a mnoho
dalšího! Předběžný termín konání je 6. 10. 2015.
Vyhlašujeme konkurz na studentské kapely, které by
nám uvedli kapelu večera. Studentské kapely, hlaste
se, prosím, na:
skas@fce.vutbr.cz.

SEKCE PRACOVNÍ NABÍDKY
Společnost Lutech Resources Czech Republic s.r.o. je
dceřinou společností CB&I, mezinárodní inženýrskododavatelskou organizací poskytující rozsáhlou
nabídku technologií a služeb v oblasti zpracování ropy
a plynu, chemického a petrochemického průmyslu se
sídlem v Brně. V současné době nabízí zaměstnání na

hlavní pracovní poměr 1–2 absolventům oboru Vodní
hospodářství a vodní stavby a jednoletou
stáž/brigádu (zima2015/jako2016) pro studenty
posledních ročníku na DPČ s možností pracovního
úvazku po dokončení studia.

SEKCE CENTRUM ADMAS
Knížecí návštěva v centru AdMaS

Centrum AdMaS navštívila v rámci své oficiální
návštěvy Jihomoravského kraje v doprovodu
hejtmana
JUDr.
Michala
Haška
delegace
Lichtenštejnského knížectví vedená prezidentem
parlamentu Albertem Frickem. V parlamentní delegaci
byla také lichtenštejnská velvyslankyně a princezna

z Lichtenštejna Maria-Pia Kothbauer. Hlavními tématy
jednání v kraji byla hospodářská a kulturní
spolupráce a oblast školství (mj. výměna studentů
či možnost investorské mise na jihu Moravy), dále pak
možnosti vzájemné spolupráce ve sféře rozvoje
inovací a vědeckého výzkumu. Delegaci bylo
představeno spektrum činnosti centra AdMaS a byly
nabídnuty možnosti spolupráce vysokých škol,
veřejného a firemnímu sektoru, např. v oblasti
projektů Smart Region, památkové péče nebo vývoje
stavební diagnostické techniky.
Ve čtvrtek 14. května 2015 se uskuteční Den
otevřených dveří na centru AdMaS, více informací
přinese květnové číslo Fasťáku.
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SEKCE PALL MALL
KURZY PRO STUDENTY VUT

STUDENTI UČÍ STUDENTY – LS 2015

Institut celoživotního
vzdělávání VUT v Brně
aktuálně nabízí studentům tyto kurzy:
„Jak vyhrát boj proti prokrastinaci?“, kde se naučíte,
jak zlepšit organizaci času a zvýšit efektivitu práce, jak
zvýšit svoji vnitřní motivaci do práce a jak označit
priority a zvýšit soustředěnost na práci, jak se
dlouhodobě naučit pozitivní návyky a mnoho dalšího.
Kurz se koná 14. 4. – 5. 5. 2015 (4 x 2,5 hod.) a je
zpoplatněn 100 Kč; „Jak získat a udržet odvahu žít
život podle sebe“, kde se naučíte, jak si vytvořit osobní
hrdost, která je důležitá k tomu, aby člověk nešel
s davem průměrnosti, ale začal žít podle sebe a své
osobní vize. Kurz je zdarma a koná se 21. 4. 2015;
„Měření inteligence - Máte IQ tykve? Nebo snad génia?
Přijďte se k nám otestovat!“. Pokud Vás zajímá, jak na
tom jste, jak máte rozloženou inteligenci a jaké oblasti
jsou dominantní a jaké naopak méně, pak využijte
jedinečnou možnost to zjistit! Kurz je zdarma a koná
se 15. 4. 2015.

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.

Mrkněte na www.lli.vutbr.cz/kurzy, kde se dozvíte
o dalších kurzech probíhajících v dubnu!

CVIČENÍ NA FAST
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.

SUPER NABÍDKA PRO STUDENTY!
Pro studenty VUT nabízí Body-Revolution výhodné
permanentky (platné od 7 do 16 hodin) - 10 vstupů za
599 Kč nebo 1 lekci za 75 Kč. Nejlevnější lekce TRX,
Fitboxu, kruhového tréningu v Brně!

LETNÍ ŠKOLA V PORTUGALSKU
Partnerská univerzita Universtiy of Minho pořádá ve
dnech 1. – 24. července 2015 letní školu zaměřenou
na výuku portugalštiny. Uzávěrka přihlášek je
19. 6. 2015. Více v aktualitách na www.fce.vutbr.cz.

LETNÍ ŠKOLA V IZHEVSKU
Partnerská univerzita Kalashnikov Izhevsk State
Technical University pořádá od 27. 7. do 14. 8. 2015
třítýdenní letní školu s výukou ruského jazyka.
Účastnický poplatek je 200 EUR. Více v aktualitách na
www.fce.vutbr.cz.

KURZY MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ
GEOMETRIE
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST
připravuje pro studenty dva kurzy celoživotního
vzdělávání – Řešení aplikačních úloh z matematiky II
a Řešení aplikačních úloh z deskriptivní geometrie II.
Kurzy budou zahájeny 23. 3. a 24. 3. 2015. Bližší
informace najdete na stránkách ÚMDG:
math.fce.vutbr.cz

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE
VOZIDLECH ČD
30. dubna 2015 se v místnosti D182 uskuteční
workshop při projektu IRICoN (www.iricon.cz). Hlásit
se na něj můžete na svoboda.r@fce.vutbr.cz
do 5. 4. 2015.

INTERNATIONAL EXCHANGE – STUDUJ V LITVĚ!
MOBILITY STUDENTŮ FAST

vyjíždějících a přijíždějících studentův rámci programu Erasmus+. Následující články nabízí nahlédnutí
do dlouhodobé spolupráce mezi FAST a Vilnius
Gediminas Technical University (VGTU) a na studium
v Litvě očima studenta FAST.

ZA STUDIEM DO LITVY
Plynule navážeme na informace zveřejněné
v předchozím vydání, kde byly uveřejněny počty

Mezi FAST a Vilnius Gediminas Technical University
(VGTU) panuje čilá spolupráce již mnoho let, během
kterých se v rámci programu Erasmus na obou
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stranách vystřídalo mnoho studentů a pedagogů.
Současná Erasmus+ smlouva je uzavřena na výměnu
4 studentů všech typů studia (bakalářského,
navazujícího magisterského a doktorského) na dobu
pobytu 1 semestr pro každého studenta. Student FAST
musí ovládat angličtinu na úrovni B2 (což odpovídá
zkoušce BY52), aby mohl projít výběrovým řízením
a jet studovat na VGTU. Semestry na VGTU začínají
o něco dříve než na FAST a týden před začátkem
semestru se vždy pro výměnné studenty koná
tzv. WELCOME WEEK, kde mají studenti možnost
seznámit se s chodem univerzity, zařídit si všechny
organizační věci, podívat se po okolí apod. Během
semestru mohou svůj volný čas využít na cestování,
a to nejen po Litvě, ale i do okolních zemí severní
Evropy. Více informací včetně předmětů aktuálně
vyučovaných v angličtině jsou k dispozici na:

(Finsko), jedinečný Stockholm (Švédsko), večírek
na české ambasádě a mnoho dalšího Vám z Erasmu
udělá nezapomenutelný zážitek. Skvělé akce a spoustu
možností nabízí i historický a živý Vilnius (konečně
zase Litva).

urd.vgtu.lt/en/for-international-students/exchangestudents/erasmus-studies
Článek pro vás připravila Bc. Ludmila Zelinková z Oddělení
vnitřních a vnějších vztahů.

MŮJ ERASMUS V LITVĚ, ANEB OČIMA
STUDENTA
Erasmus je výborná příležitost jak si zpestřit studium.
Měl by si ho zažít každý, koho baví cestování, rád
poznává nové lidi, nebo si chce zkrátka vyzkoušet
studium v jiné zemi a zlepšit se v cizím jazyce. Můj
nezapomenutelný semestr se odehrával ve Vilniusu,
hlavním městě Litvy. Ačkoliv se Litva nemusí zdát
jako nejatraktivnější destinací, pro Erasmus+ je určitě
výbornou volbou. Krom toho, že Vám země jako
taková za půl roku stihne hodně přirůst k srdci, svou
polohou nabízí i spousta možností pro cestování.
Navíc tím, že určitě patří k těm cenově přijatelnějším
zemím, je možnost si za ušetřené peníze na nájmu a
jídle více užívat mimoškolních aktivit ;-)
Víkendové výlety po Litvě, Hora křížů, koupání v mrazivém Baltu, stopování do Rigy (Lotyšsko),
historický Tallinn (Estonsko), Varšava (Polsko), řízení
sobího a husky spřežení v Laponsku, finská sauna
s následným smočením v zamrzlém jezeře, Helsinky

A čím dalším Vás Erasmus+ obohatí? Uděláte si
přátele ze všech koutů Evropy, vyzkoušíte si trochu
odlišný systém výuky, poznáte jiný přístup jak
studentů, tak i učitelů, osvojíte si studium odborných
předmětů a splnění zkoušek v cizím jazyce. Úroveň
vaší angličtiny poroste nejen ve škole, ale s každou
konverzací se spolužáky, spolubydlícím, na párty…
Všichni kdo o Erasmus+ přemýšlíte a váháte,
neváhejte! Jeďte! Kamkoliv! Stojí to za to!
Článek pro vás připravil Ondřej Halla. Pokud máte zájem
o více informací, kontaktuje Ondru na ondrejhalla@gmail.com.

DĚLÁME TO PRO VÁS!
Jsou pro Vás informace o ERASMUS+ očima studentů
přínosné? Máte zájem získat informace o další zemi,
se kterou máme bilaterální smlouvu? Chcete znát
dojmy, zážitky a zkušenosti ze studia a stáže
v zahraničí vašich spolužáků? Napište nám, s jakou
zemí byste se rádi blíže seznámili a na smršť
informací se můžete těšit v příštím květnovém vydání!

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

Vaše Studentská komora AS FAST a redaktorky Míša Šmídková a Míša Fiedlerová

-6-

