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SEKCE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, ANEB CO BYSTE NEMĚLI PROŠVIHNOUT!
HOKEJOVÉ UTKÁNÍ FAST VUT BRNO x SvF
STU BRATISLAVA
Po roce se opět utkají hokejové týmy stavařů z Brna a
z Bratislavy. Přijďte podpořit své spolužáky a
vyučující v úterý 3. 11. 2015 od 11.45 hod. ve
Sportovní hale dětí a mládeže za Lužánkami. Můžete
se těšit i na souboj zaměstnanecké pětky.

HOKEJOVÝ SOUBOJ UNIVERZIT VUTxMUNI
Sedmý ročník největší sportovně-kulturní události na
univerzitní půdě ve střední Evropě se uskuteční
v pondělí 9. 11. 2015 ve 20.00 hod., vstup do DRFG
arény už od 19.00. VUT má již tradičně červenou
barvu, takže všichni naše univerzitní mikiny sebou.
Prodej vstupenek dále pokračuje, ale už jen na
oficiálních
místech.
Více
info
na
http://www.hokejovysouboj.cz/
a https://www.facebook.com/hokejovysouboj.

SETKÁNÍ STUDENTŮ S VEDENÍM FAST
Přijďte 4. 11. 2015 v 12.00 hod. do Auly budovy A.
Zeptejte se vedení fakulty na vše, co vás zajímá
ohledně školy, studia či si rozšířit obzory v oblasti
vědeckovýzkumného pracoviště AdMaS. Na setkání
budeme mimo jiné informování i „Hodnocení kvality
výuky“, intranetu či stipendií. Po setkání se můžete
těšit na překvapení, jste napjatí?

ERASMUS+
Jste STUDENTI a rádi byste vyjeli do ZAHRANIČÍ? Pak
neváhejte a přijďte ve čtvrtek 5. 11. 2015 do auly
FAST VUT na informační schůzku, kde se dozvíte více

o programech Erasmus+, Free Movers a CEEPUS
a dalších. Informace se servírují „začerstva“ již
od 15.00 hod., tak přijďte včas, „ať si pochutnáte a jste
v obraze“.

VÁNOČNÍ UNIVERZITNÍ PLES VUT
JE PO LETECH ZPÁTKY
Dočkali jste se obnovní staré tradice! Pánové, už
v prosinci budete moci obléknout svá noblesní kvádra
a vyzvat dámy na parket. Jedinečná událost studentů
Vysokého učení technického v Brně se blíží:) Těšit se
na ni můžete ve čtvrtek 3. 12. 2015 v Bobycentru a do
diáře si zapište: Vánoční ples VUT. Bude hrát kapela
EREMY, cimbálovka i Dj Schafff. Průběžné doplňování
informací o konání plesu sledujte na webu
www.ples.vut.cz
či
na
https://www.facebook.com/events/785365421590451/

KONFERENCE TECHFEST
Studentská organizace
BEST Brno si pro vás
připravila již druhý
ročník
konference
Techfest, která je určena pro studenty technických
univerzit, především Vysokého učení technického
v Brně. Cílem je setkání studentů s lidmi ze
špičkových
technických
společností.
Program
konference je rozdělený do dvou dnů:
- První den obsahuje sérii přednášek známých
osobností z technické praxe. Dozvíte se, jaká byla
jejich kariérní cesta a jak probíhá práce
v technologické firmě. Dále jsou na programu
přednášky studentů, kteří budou mít možnost
představit své vlastní projekty před ostatními
studenty a zkušenými odborníky. Na závěr dne
proběhne networkingový večer s občerstvením.
- Druhý den je věnován interaktivním workshopům,
kde se studenti seznámí s aktuálními problémy
přímo z praxe, které se řeší ve vybraných
společnostech, případně se mohou zlepšit v softskills dovednostech.

Konference proběhne ve čtvrtek 19. a v pátek
20. listopadu
2015
v
prostorách
Fakulty
elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
VUT v Brně, na ulici Technická 12. Více o programu
a hostech, kteří přijedou, se dozvíte na webových
stránkách www.techfest.cz.

KURZ MĚŘÍCÍ TECHNIKA PRO
DIAGNOSTIKU TEPELNÉ OCHRANY BUDOV
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Vás
zve na kurz: „Měřící technika pro diagnostiku tepelné
ochrany budov“, který se koná 19. 11. 2015 od 14.30
do 19.00 hod. Kurz je určen pro studenty a absolventy
FAST VUT a vedoucí pracovníky staveb,
stavbyvedoucí a mistry. Přihláška elektronická je k
dispozici po zaslání mailu u organizátorů Ing. Mohapla
nebo Ing. Novotného. E-mail: mohapl@centrum.cz,
novotny.m1@seznam.cz. Cena akce: 500,- Kč pro
studenty (DPH ?studenti? neplatí) a 1500,- Kč včetně
DPH (sazba DPH je 21 %) pro externí zájemce.

KURZ CŽV: DŘEVOSTAVBY A STAVEBNÍ
SYSTÉM EUROPANEL
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá
ve čtvrtek 26. listopadu 2015 kurz celoživotního
vzdělávání s názvem Dřevostavby a stavební systém
EUROPANEL. Cílem kurzu je získat ucelenou
představu o moderním způsobu realizace dřevostaveb
technologií Structural Insulated Panels, především
o konstrukčních principech, realizaci hrubých staveb
a jejich dokončování, stavební fyzice, montážní
dokumentaci a cenových kalkulacích. Kurz je určen
stavebním firmám a podnikajícím fyzickým osobám
ve stavebnictví, studentům a vyučujícím odborných
škol všech stupňů a všem fanouškům dřevostaveb.
Cena kurzu je 605,- Kč s DPH pro studenty, 1210,- Kč
s DPH pro ostatní veřejnost. V ceně jsou zahrnuty
odborné přednášky, literatura, občerstvení a pro
stavební firmy a podnikající osoby rámcová obchodní
smlouva a s ní spojený „Certifikát EUROPANEL“.

SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE O STUDIUM
DSP
Ve čtvrtek dne 12. listopadu 2015 se v 12.30 hod.
v aule budovy A (areál ul. Veveří) uskuteční seminář
pro uchazeče o studium v doktorských studijních

programech (DSP). Základní informace podá
proděkan pro doktorské studium, doplňující
informace, týkající se studijních oborů DSP,
přednesou zástupci oborových rad DSP. Další
informace týkající se možnosti využití přístrojového
vybavení, případně další spolupráce s Centrem AdMaS
budou podány jeho vedením. Všichni uchazeči jsou
srdečně zváni.

CENA WERNERA VON SIEMENSE

Cena Wernera von Siemense je opět zde!
Soutěž, v níž Siemens oceňuje a podporuje českou
vědu a vysoké školství, běží v plném proudu!
Již 18. rok budou oceněni diplomanti, doktorandi,
jejich vedoucí práce a další mladí vědci či celé vědecké
týmy. V pěti kategoriích se letos můžete utkat i Vy
o odměny v celkové hodnotě téměř 1,2 milionu korun.
Nově můžete získat finanční odměnu i za doporučení
absolventa a jeho práce v rámci výzvy „Doporuč
kamaráda a získej 5000 Kč“. Uzávěrka pro podání
přihlášek je 10. listopadu 2015. Všechny informace,
pravidla i přihlášky najdete na stránkách soutěže
http://www.siemens.cz/cenasiemens.

UNIVERZITA – FIRMA – PROSPERITA
Vysoké
učení
technické
v
Brně,
Svaz
průmyslu dopravy ČR a Economia, a.s. si Vás,
studenty, dovolují pozvat na diskuzní fórum
UNIVERZITA-FIRMA-PROSPERITA 2015 ve čtvrtek
5. 11. 2015 v 13.30 hod. v Novobarokní aule
Rektorátu VUT v Brně (Antonínská 548/1, Brno).
Studenti budou mít možnost diskutovat s panelisty
nad tématy, které je zajímají nejvíc v oblasti trhu
práce. Doprovodným programem je výstava 3D
exponátů pod vedením doc. Tomáše Medka z Fakulty
výtvarných umění VUT, který vizuálně představí
použití 3D technologií v umělecké tvorbě a možnosti v
technických
aplikacích.
Součástí akce bude soutěž o zajímavé ceny, jako jsou
kamera GoPro nebo čtečka Kindle. Pro účast na
konferenci je potřeba se registrovat na adrese:
https://events.economia.cz/15413-od-myslenky-kbyznysu-prumysl-a-inovace.

SEKCE PRO DOKTORANDY
KONFERENCE
MALTOVINY
2015
rd
A 3 ICBM:„INTERNATIONAL CONFERENCE BINDERS AND MATERIALS“
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
pořádá dne 3. 12. 2015 konference zaměřené na
oblast stavebních pojiv a jejich využití ve stavebním
průmyslu. Vybrané vědecké práce budou
publikovány ve vědeckém mezinárodním časopise
"Materials Science Forum". Cena za článek v rámci
konference Maltoviny 2015 je ZDARMA. Více info na
https://sites.google.com/site/icbindersandmaterial
s/home.

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR
Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší
a největší vědecký festival v České republice.
V pořadí 15. ročník proběhne od 1. do 15. listopadu
2015 v Praze, Brně, Ostravě a na dalších místech
po celé České republice. Celkově se uskuteční více
než 250 přednášek, 60 výstav, 75 dnů otevřených
dveří, vědecké kavárny, workshopy, semináře
a projekce dokumentárních filmů po celé republice.
Více informací na http://www.tydenvedy.cz/.

SEKCE CENTRUM AdMaS
CENTRUM ADMAS
Jak už to na světě chodí, podzim nelze přivítal lépe,
než drakiádou. Ta se konala na zkušební ploše
v areálu Centra AdMaS ve středu 7. října jako další
z akcí horizontální integrace mladých výzkumníků.
Více než závody draků však lákala možnost vyjížďky
elektromobilem SMART, který má centrum zapůjčený
od společnosti E.ON.

V rámci projektu AdMaS UP se skupina studentů DSP
ve složení Ing. et Ing. P. Bílek, Ing. arch. P. Jarošová,
Ing. P. Rozehnalová a pod vedením garanta sekce
prof. J. Valy, zúčastnila od 23. do 29. září 2015
mezinárodní konference ICNAAM 2015 (International

Conference on Numerical Analysis and Applied
Mathematics), na řeckém ostrově Rhodos. Ještě dál, až
do Číny, se v druhé polovině září podívala Ing. Bc. Jitka
Hroudová a Ph.D. a Ing. Vítězslav Novák. Účastnili se
mezinárodního sympozia vakuových izolací IVIS 2015
na Univerzitě Aeronautiky a Astronautiky v Nanjingu
a třídenní odborné stáže ve výzkumném institutu
Shanghai Research Institute of Building Science.
Pro ty, kdo zvažují doktorandské studium, je na
čtvrtek 19. listopadu 2015 od 14 hodin připravena
prohlídka Centra AdMaS na Purkyňově 139.
Podmínkou účasti je přihlášení na mailové adrese
pospisil.ol@fce.vutbr.cz.
Na
konci
listopadu,
konkrétně ve středu 25. 11. 2015, bude areál AdMaSu
dějištěm slavnostního vyhlášení výsledků prestižní
soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015.
Cílem soutěže je podpořit organizaci s nejlepším
řízením inovací. Hodnocen je proces, jakým
společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak mají
možnost porovnat nejen své nápady v oblasti inovací,
ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále
převedou do praxe a zpeněží.

SEKCE PALL MALL
KURZY PRO STUDENTY VUT
Posláním Institutu je vytvářet komunikační,
informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro
systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na
Vysokém učení technickém v Brně, poskytovat
související poradenské, informační a organizační

služby a vlastní vzdělávací a poradenskou činností
vhodně doplňovat vzdělávání a poradenství fakult
VUT. Institut celoživotního vzdělávání (ICV) aktuálně
nabízí studentům např. tyto kurzy: „Asertivita, Jak se
učit cizí jazyky, Jak se zdravě prosadit a efektivně
komunikovat“ a mnoho dalších. Mrkněte na
http://www.lli.vutbr.cz/kurzy-pro-studenty-vut.

INTERNATIONAL EXCHANGE OČIMA STUDENTŮ
MAKEDONSKÝ ERASMUS
Dostat 1 burek za každý dotaz, proč jsem si pro
Erasmus studijní pobyt vybral právě Makedonii,
nemusel bych minimálně rok jíst nic jiného. Vypít
jednu raki za každou připomínku, že Skopje je díra,
Makedonie nevyspělá a ničím nezajímavá země,
potřeboval bych nová játra. Po 10 měsících na Balkáně
mohu říct, že to stálo za to.
Nutno podotknout, že Makedonie není pro každého.
Ve Skopji není velká komunita zahraničních studentů
ani studentských spolků jako například ESN. Přestože
stavební fakulta tam patří k jedné z nejlepších,
kvalitou, vybavením a zázemím by mohla té naší
hravě konkurovat. Jeden by také možná čekal více
kulturních akcí na město takové velikosti. Najdeme
zvláštní zákony o zákazu prodeje alkoholu v 7 hodin
večer a zavírání hospod a restaurací ve 12 nebo v 1
ráno (kluby pokračují, ale není jich tolik).

Makedonie je pro dobrodruhy, cestovatele. Pro lidi,
kteří chtějí objevovat nové a neznámé. Kteří chtějí
běhat po horách, procházet kaňony, jezdit na kole,
lyžovat, stopovat, navštěvovat malé kostelíky. Plavat
v jezerech se zakázaným přístupem, kam vás hlídač
stejně pustí zkrátka proto, že si chce popovídat
s cizinci. Nebo se plavit na loďce, kterou vám půjčí
jeden stařík a pak vás ještě pozve na kafe a daruje vám
víno.
Je to země pro lidi, kteří si chtějí vyzkoušet úplně jiný
styl života – balkánský. Na kávu je čas vždy, není

nutné odpovídat na e-maily, časy schůzek jsou jen
orientační. Koně mezi zběsilými taxíky na ulici nikoho
nepřekvapí. Na druhou stranu vám každý se vším
pomůže, jak jen bude v jeho silách. Pohostinnost, z
které určitě přiberete.
Skopje je jedinečné město. Řeka ho půlí na albánskou
a makedonskou stranu, najdeme zde staré turecké
tržiště a obchodní čtvrť jménem čaršija, antický
akvadukt, pevnost. Zajímavější je však jeho současná
architektura, která díky necitlivým zásahům vlády
udiví každého. Uvidíte majestátní barokní budovy
v centru města, fontány, mosty, bez nadsázky stovky
soch, vítězný oblouk, a pokud byly drby správné,
v blízké době i kopii londýnského oka. Hlavní náměstí
se dláždilo asi 7 měsíců. Sem tam se objeví nějaká ta
demonstrace. Například studentská s koncerty a
bohatým doprovodným programem.
Na fakultě jsem byl jediný zahraniční student,
vzhledem ke stoprocentně individuálnímu přístupu a
konzultacím to poskytovalo dost volného času.
Navštívil jsem asi 10 zemí od Rumunska přes Albánii
po
Turecko,
naučil
se
stopovat,
začal
s CouchSurfingem, za 1 týden urazil 600 km na kole
po horách. V Makedonii mimochodem najdeme
16 dvoutisícovek na ploše čtyřikrát menší než ČR.
Další nespornou výhodou je finanční stránka, kdy by
vám mělo vystačit stipendium (stejné jako průměrný
makedonský plat). Levné cigarety, stravování
v restauracích vyjde lépe než si sám vařit, nelegální
taxíky mezi vesnicemi vyjdou bez legrace na pár
korun. Doprava, skipas a půjčovna lyží dohromady
vyjde asi na pětistovku. Nájem za samostatný pokoj
v prostorném bytě mě vyšel asi na 90 eur měsíčně.
Menší komunitu erasmáků a různých dobrovolníků
nevnímám jako vyloženou nevýhodu, protože o to
lépe jsme se všichni poznali a v kontaktu jsme stále.
Chcete-li poznat netradiční zemi, neváhejte, ale
hlavně si nezapomeňte vyřídit včas vízum!
Článek pro vás připravil Lukáš Rundtl. Pokud máte zájem
o více informací, pište na RundtL@study.fce.vutbr.cz

Chcete se s námi o něco podělit? Napište nám na skas@fce.vutbr.cz, budeme rádi za Vaše podněty.

Vaše Studentská komora AS FAST Míša Šmídková, Míša Fiedlerová, Eliška Jarmerová, Verča
Ondryášová, Zbyněk Auer, Hanka Záhorská, Peter Mlynár, Kuba Horut, Ondra Porwisz, Martin Ťažký,
Jirka Müller, Lucie Cimflová, Martin Tuscher.

