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SEKCE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, ANEB CO BYSTE NEMĚLI PROŠVIHNOUT!
STAVAŘÁK, ANEB ADVENT NA STAVÁRNĚ
Máte chuť si zakusit vánoční čas na fakultě? Přijďte se
podívat na historicky první rozsvícení vánočního
stromečku v areálu Fakulty stavební a vychutnat si
vánoční mok „stavařák“, který pro Vás připraví
Studentská komora FAST. Vánoční stánek bude
umístěný před budovou A od 13:30 

udělat v lednu 2016. Kdo má větší zájem o praktické
zkušenosti, může se přihlásit na Erasmus+ stáž. V tuto
chvíli je potřeba si hlavně ujasnit, v které zemi a jak
dlouho chce student stáž realizovat. Pro ty, kdo míří
mimo Evropu, a to jak studijně nebo pracovně, lze
využít program Free Movers.
Detailní informace jsou k dispozici na:
http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/default.asp

KURZ CŽV: SYSTÉM MANAGEMENTU
KVALITY (ISO 9001:2009)
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá
v pátek 11. prosince 2015 kurz celoživotního
vzdělávání "SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY
(SMK) PODLE ČSN EN ISO 9001:2009". Více info
naleznete v přiloženém letáku. Kontaktní osoba pro
přihlášení do kurzu: Ing Barbora Kovářová, Ph.D.:
kovarova.b@fce.vutbr.cz.

REPREZENTAČNÍ PLES FAST V PŘÍPRAVĚ!

ERASMUS+ A FREE MOVERS
Rádi byste vyjeli do ZAHRANIČÍ? Přihlášky do
výběrových řízení na program Erasmus+ studijní
pobyt, Erasmus+ pracovní stáž pro rok 2016/17 a na
Rozvojový projekt MŠMT pro podporu mezinárodní
mobility studentů tzv. Free Movers pro kalendářní rok
2016 jsou v intranetu otevřeny od 23. 11. do 11. 12.
2015. Pro program Erasmus+ studijní pobyt si mohou
studenti vybírat z 80 partnerských univerzit. Pro
úspěšné projití výběrovým řízením je kromě
studijních požadavků potřeba udělat zkoušku z
příslušného jazyka. Kdo zkoušku nemá, má šanci ji

Plesová sezóna se blíží a s ní i přípravy na náš tradiční
Reprezentační ples Fakulty stavební. Termín již máme
určený, takže plesat budeme 15. 3. 2016. Vzhledem
k nutnosti větších prostor bude ples s největší
pravděpodobností opět v prostorách Bobycentra. O
průběhu příprav a prodeji vstupenek vás budeme
informovat na nástěnkách a facebookových stránkách!

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.

KONFERENCE CHEMIE JE ŽIVOT
Dne 3. a 4. prosince 2015 se v prostorách Fakulty
chemické Vysokého učení technického v Brně
uskuteční studentská konference Chemie je život,
která je určena pro studenty chemických a
příbuzných oborů bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programů. Samostatnou
součástí konference bude sekce pro studenty
středních škol.

SEKCE CENTRUM AdMaS
CENTRUM ADMAS
Ač je AdMaS centrem takřka vonícím novotou, přesto
na zkušební hale H probíhají stavební úpravy.
Podařilo se totiž získat novou dotaci na projekt
„Admas – posílení výzkumných kapacit“ z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) s
celkovým objemem získaných prostředků 27,5
milionu korun. Z těchto prostředků se do haly pořídily
pece na požární zkoušky stavebních materiálů a
malorozměrových dílců. A právě instalace těchto pecí
včetně zajištění přívodu plynu a odvodu spalin si
vyžádaly stavební úpravy haly. Kromě pecí centrum
získá i vybavení pro inspekci inženýrských sítí,
triaxiální automatizovaný systém pro testování
skalních hornin, přenosný mapovací systém, 3D
tiskárnu
a
další
potřebné
vybavení.

Centrum AdMaS hostilo ve svých prostorách ve středu
25. listopadu 2015 na výzkumné centrum poněkud
netypickou akci, a to slavnostní vyhlášení vítězů
druhého
ročníku
soutěže
NEJinovátor
Jihomoravského kraje. Laboratoře pavilonu P2 se jako
mávnutím kouzelného proutku proměnily ve

společenské
prostory
světa
businessu.
Vyhlašovatelem soutěže je Unie malých a středních
podniků ČR. Soutěž podpořil Jihomoravský kraj,
záštitu poskytl hejtman Michal Hašek. Mnohé z
vyhodnocených firem využily možnosti prezentovat
své produkty během slavnostního večera, Centrum
AdMaS jako hostitel akce představil mapovací vozidlo,
VUT svoji formuli. Slavnost zahájili svými proslovy
Marek Šlapal, náměstek hejtmana, Zdeněk Dufek,
ředitel Centra AdMaS a David Šeich, předseda Unie
malých a středních podniků ČR. Odborná porota
umístila na první tři místa společnosti FlowMon
Networks, Strojírnu Oslavany a ASIO, skokanem roku
se stala firma PLASMAMETAL, nejlepší malou firmou
byla vyhodnocena společnost MSR Engines.

Možná jste v areálu fakulty zahlédli
zaparkovaný elektromobil SMART, který má v rámci
spolupráce se společností E.ON na testování
v zápůjčce Centrum AdMaS. Toto praktické vozítko je
ideální spojkou mezi areálem fakulty na Veveří a
AdMaSem na Purkyňově ulici.

SEKCE PALL MALL
AKTUÁLNÍ TERMÍNY
Vánoční prázdniny 21. 12. 2015 – 1. 1. 2016
Zkouškové období (5 týdnů) 4. 1. 2016 – 5. 2. 2016
Odevzdání diplomek 15. 1. 2016
Začátek letního semestru 8. 2. 2016

Aktuální informace najdete na:
http://spv.webnode.cz/anglictina/bya9-odbornaanglictina

K ČEMU JE DOBRÁ ODBORNÁ
ANGLIČTINA?
Víte, jak se řekne anglicky základová patka nebo
dotvarování betonu? Praxe ukázala, že i když je někdo
zběhlý v obecné angličtině, dokáže jenom těžce
nahradit chybějící specifickou slovní zásobu a slovní
obraty, které se používají v odborném prostředí. Jak
například přesně a rychle anglicky vyjádřit, na
podkladním betonu byla vyvázána výztuž základu?
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oboru. Je samozřejmě možné se přidat i ke skupině
zaměřené na jiný obor, například S. Součástí výuky
jsou kromě práce s odbornými texty a konverzace na
odborná témata také prezentace studentů. Je to
výborná příležitost si prezentační dovednosti
vyzkoušet ještě před odchodem do praxe.

FELT
PAPER

Odborná angličtina je ideální volbou, jak zužitkovat
volné semestry k dalšímu studiu jazyků na Ústavu
společenských věd FAST. Jak to funguje v praxi? Vždy
v 1. týden nového semestru se konají informační
schůzky pro zájemce o odbornou angličtinu, kteří mají
splněnu zkoušku BY51. Volitelný předmět BYA9 se
může otevřít, bude-li alespoň 8 zájemců z daného

STUDENTSKÁ KONFERENCE TECHFEST
2015
Ve dnech 19. – 20. 11. 2015 proběhl již druhý ročník
konference Techfest. Akce se stejně jako loni konala
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních
technologií VUT pod vedením studentské organizace
BEST Brno. Program konference byl rozdělen do dvou
dnů. Čtvrteční blok byl věnován přednáškám od
známých osobností. Pozvání na Techfest přijal
například Maarten van Leeuwen – generální ředitel
Alvey Group, Miroslav Trnka – zakladatel společnosti
ESET, designér Petr Novague a další. Techfest
pokračoval i v pátek, tentokrát však ve znamení
workshopů. V areálu FEKTu se studentům představily
firmy, které jsou špičkami ve svých oborech - FEI,
Honeywell, ŠKODA Auto, Flex a Foxconn. Konference
Techfest byla nejen pro studenty VUT vítaným
zpestřením. Přednášky navštívily asi dvě stovky
studentů, dalších sto se zúčastnilo pátečních
workshopů. Nadpoloviční většinu účastníků tvořili
studenti z FSI a FEKTu, zájem o konferenci však měli
také studenti informatiky a chemie.

INTERNATIONAL EXCHANGE OČIMA STUDENTŮ
NA POZNÁVAČKU DO KOSOVA
Během svého studijního pobytu v Makedonii jsem se
seznámil s kamarádem ze Slovenska, který v té době
byl na Erasmu v nedaleké Sofii. Dohromady jsme
chtěli navštívit kousek politicky sporného území
známého jako Kosovo. Přibrali jsme tedy další
Slovenku, Slovinku, Francouzku a ke konci dubna

vyrazili. Minibus ze Skopji do Prištiny stál asi 150
korun, zádrhel však přišel hned na hranicích.
Vzhledem k tomu, jak jsem si zvyknul za těch
posledních měsíců cestovat jen na občanku, neměl
jsem s sebou pas. Slovinka také neměla doklad
s čipem, který je vyžadován, museli jsme tedy zpět.
Vysmlouvali jsme parádní slevu na taxík, vyzvedli své
pasy zpátky v Makošce, koupili si nanuk a
s odhodláním dostat se do Prištiny začali stopovat.

Nabral nás Albánec, který nás vysadil po již
bezproblémovém překročení hranic asi ve dvou
třetinách cesty s tím, že zbytek můžeme urazit
autobusem – levným, ale zoufale přeplněným. Na typu
dopravy mi stejně nezáleželo, chtěl jsem vidět Kosovo.
To je z většiny mírně kopcovité, na západě se však
zvedá národní park Peja a na jihu pohoří Šar Planina. I
přes to, že jsme čekali chudou zemi s ekonomickými,
sociálními a politickými problémy, samotná Priština
mě překvapila. Náměstí upravené a čisté, bez
toulavých psů, promenáda plná kaváren a restaurací.
Nepřeplácané sochami jako ve Skopji, bez šílené
dopravy jako v Soluni nebo Tiraně. Přes den jsme se
kochali atraktivními Kosovankami, večer jsme pak
navštívili kulečníkový bar s vyhlídkou na celé město
(kulečník jsem s Albáncem suverénně prohrál), dále
noční klub s albánským rapem a nakonec i gay klub.

něhož patří část pohoří Prokletije (překlad netřeba),
které pak zasahuje nejen do Kosova a Albánie, ale také
do Černé Hory. Vrcholky se tyčí nad 2 600 m a na
konci dubna byly stále zasněžené. Odvážné turisty a

Další den jsme vyrazili do města Prizren, krátká
vzdálenost a levná doprava přijdou vhod. Prizren je
město na jihu, jehož stoprocentně nejzajímavější část
je na kopci položená zřícenina hradu (nyní velmi
volně rekonstruovaná), umístěná na kraji města
s výhledem do celého okolí, včetně hlubokého kaňonu
a sousedních hor. Oběd jsme si vychutnali v kafaně se
zoufale línou obsluhou. Prošli jsme město a vrátili se
do Prištiny.
sportovce tu lákají ledovcová
vodopády nebo třeba feráty.

jezera,

jeskyně,

Poslední den byl ve znamení flákání po Prištině,
nakonec nevyšel čas ani na Gërmia Park, ale aspoň
jsme mohli okukovat další Kosovanky. K večeru jsme
se pak vrátili do Skopji. Slíbil jsem si, že se do Peji
určitě vrátím, ale skutečnost, že mi to nakonec
nevyšlo, mě na celém makedonském dobrodružství
trápí možná i nejvíc. No alespoň mám oficiální
dokument o zákazu vstupu do Republiky Kosovo.

Další den jsme se vydali na západ do městečka Peja
(také Peč) a stejnojmenného národního parku, do

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.
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