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SEKCE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, ANEB CO BYSTE NEMĚLI PROŠVIHNOUT!
iKARIÉRA: „POSTAV SE KE KORMIDLU!“

„Postav se ke kormidlu!“ je motto letošního
22. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra
v Brně, pořádaného studentské organizace IAESTE LC
Brno dne 12. 4. 2016 na akademické půdě Fakulty
podnikatelské 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 75 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!

13. BRNĚNSKÝ MAJÁLES

Už máš lístek na majáles? Pokud ne, tak neváhej
a rychle si ho obstarej! Ceny stoupají! Do 25. 4. 2016
získáš vstupenku za 399,- Kč u nás ve SKASu.

Na místě se vstupenky neprodávají (a pokud ano, tak
budou pěkně „mastný“). Letošní ročník proběhne
6. 5. 2016 na výstavišti. V rámci širšího programu
Brněnského Majálesu opět proběhne spousta
zajímavých akcí, které byste určitě neměli
propásnout. Již potvrzené kapely jsou Kryštof,
Horkýže Slíže, Mandrage, Xindl X, UDG či RYBIČKY 48
a samozřejmě mnoho dalších. Základním pilířem je již
tradičně Univerzitní Majáles, který se koná ve
spolupráci s brněnskými univerzitami. Stejně jako
loni, tak i letos proběhne volba Krále Majálesu, kde
mámě opět své želízko v ohni a to díky Dan Vinci I.
(neboli Dan Skřek a je z FASTu, kdyby náhodou).

STUDENTSKÝ MAJÁLES 2016
Brněnský Studentský Majáles je opět
tady! Den plný muziky se uskuteční
14. 5 2016, již tradičně v areálu
Hněvkovského
v
brněnském
Komárově! Cena vstupenky je 50 Kč a platí i na
afterparty v Elevnu. Prodej proběhne pouze na místě.
Můžete se těšit na PSH, Fast Food Orchestra,
INEKAFE, Zrní a další… K ještě tomu divadlo a bohatý
doprovodný program!

FLORBALOVÝ SOUBOJ VUT VS. MU
Pro všechny fanoušky meziuniverzitních utkání máme
další skvělou zprávu. 28. dubna 2016 si změří své
síly naše Alma mater proti Masarykově univerzitě ve
florbalovém souboji univerzit. Akce vypukne
od 19:00 hodin v
hale
Vodova.
Podpořte
naše
kluky,
oblečte
červené mikiny,
pokreslete tváře a
přijďte
fandit,
abychom do třetice vyhráli titul. Celou akci pro Vás
chystají spolky Studenti pro studenty a MUNIE.
Vstup je zdarma.

FOTBALOVÝ SOUBOJ VUT VS. MU

GO INTERNATIONAL WITH BUT

Vypjaté okamžiky, souboje, řvoucí davy, přátelská
rivalita. Komu bude patřit Brno tentokrát?
Modročervené soupeření se přesouvá z ledově
ostrého na zelený ring. Místo bruslí kopačky, místo
sekání hokejkami neúprosné skluzy. Je tu Fotbalový
souboj univerzit! Obě univerzity postaví proti sobě ty
nejlepší z nejlepších. Týmy se již usilovně připravují.
I ty se přidej do bojových řad fanoušků své univerzity.
Každý hlas v této vřavě se počítá. Hraje se o všechno!
Akci pro tebe pořádají: Masarykova studentská unie
(MUNIE), Studenti pro studenty a Královská garda.

VUT v Brně vyhlásila další kolo fotosoutěže,
tentokrát na téma "Město mýma očima". Soutěž je
určena pro studenty VUT, kteří vyjeli na studijní pobyt
nebo pracovní stáž nebo se účastní letní školy.
Fotosoutěž je otevřena od 1. 4. 2016 do
30. 6. 2016. Více informací včetně pravidel soutěže
najdete na webových stránkách a facebooku VUT.

CENY VSTUPENEK: do 12. 4. (včetně) – 100 Kč, do
19. 4. (včetně) – 130 Kč. Prodáváme i ve SKASu!

MAJÁLES FUTSAL CUP 2016
Zápas mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým
učením technickým proběhne v úterý 19. dubna
2016 od 17.30 hodin na Městském fotbalovém
stadionu Srbská. Návštěvníci se mohou těšit na
jiskřivou atmosféru utkání mezi dvěma největšími
brněnskými vysokými školami. Obleč se do barev své
univerzity a podpoř tým, který se i za tebe bude rvát
ve Fotbalovém Souboji Univerzit!

SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE
S ŘEDITELKOU KOLEJÍ A MENZ
Diskutovat nad tématy týkající se kolejí a menz můžeš
dorazit ve středu 6. 4. 2016 od 16.00 hodin v aule
profesora Braunera na FEKTu (T12).
Účast přislíbil mimo paní ředitelku Vlčkovou také
předseda dozorčí rady KaM Doupovec.
Témata diskuze budou následující: představení vize
KaM, diskuze o kolejích, diskuze o menzách atd.

Doprovodná akce k Majálesu proběhne ve čtvrtek
28. 4. 2016 od 16.00 hod v areálu Sokola Brno I na
ulici Kounicova - Majáles futsal cup 2016. Domluvte
se s kamarády, přihlaste svůj tým na turnaj
a vyhrajte lístky na Majáles, dárky od firmy Decathlon,
jídlo v KFC či vouchery na tiskové služby od
Diplomky Online. Podrobné informace o turnaji
najdete na: facebook.com/majalesfutsalcup .
Svůj tým můžete přihlásit na email:
brnostudent.futsal@email.cz

KAPKA KRVE
21. 4. 2016
proběhne
Kapka krve, které pořádá
SPS z FEKTu dohromady se
SKAS FAST.
Akce
se
uskuteční
v transfúzním
centru
Fakultní nemocnice v Brně. Pro účast na akci je
nezbytné vyplnit registraci!
Informace lze zasílat do 15. dubna! Registrace na
Kapku krve: goo.gl/forms/PrSa9xwbPO.

SEKCE CENTRUM ADMAS
Den centra AdMaS
Uplynulý rok 2015 byl
prvním
z
pěti
let
udržitelnosti
projektu
Výzkumného centra AdMaS.
Pondělí 14. března 2016 se
neslo ve znamení Dne Centra
AdMaS. Tato akce byla
ohlédnutím za nelehkými
začátky projektu a prvním
rokem
udržitelnosti.
V
dopolední části se konala
prohlídka laboratoří centra
v areálu na Purkyňově ulici, zájemci z řad
zaměstnanců fakulty a studentů byli vybavením
centra tak zaujati, že se prohlídka protáhla v obou
termínech na více než 2 hodiny. V pravé poledne
začalo na fakultě prezentační setkání se zaměstnanci
fakulty a studenty doktorského studia. Zasedání
zahájil děkan fakulty prof. Ing. Rostislav Drochytka,
CSc., MBA, který připomněl nedávnou minulost centra
a vývoj do dnešní podoby, ředitel centra JUDr. Ing.
Zdeněk Dufek, Ph.D. se ve své prezentaci zaměřil na
výsledky centra za rok 2015 a na aktualizovanou
strategii centra, vědecký ředitel prof. Ing. Drahomír
Novák, DrSc. a doc. Ing. Tomáš Apeltauer, Ph.D.,
prezentovali výsledky projektu AdMaS UP. Na závěr
setkání obdržel každý účastník reflexní vestu s logem
centra, symbolický dárek umožňující propagovat
AdMaS ve zkušebně nebo třeba na místním šetření.
Den Centra AdMaS byl završen slavnostním podpisem
Memoranda o spolupráci mezi Centrem AdMaS a
Jihomoravským krajem, kterého se zhostil děkan
fakulty prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, a
hejtman JUDr. Michal Hašek.
Zúčastněné strany tímto memorandem deklarují vůli
ke vzájemné spolupráci na vybraných projektech
zejména v oblastech: optimalizace nákladů na energie
u krajských nemovitostí, studií k distribuci a čištění
pitné vody a odpadních vod, pasportizace komunikací,
inženýrských sítí, vytváření 3D modelů měst, návrhů
oprav památkově chráněných budov, posuzovaní
nákladů životního cyklu veřejných stavebních
investic, BIM modelů, sesuvů půdy, požárních
evakuačních modelů a využití geoinformatických
metod pro účely prevence či řešení krizových situací.
Počítá se i se spoluprací na poli vědy a vzdělávání, obě
strany dohody budou společně vyhledávat projekty

a témata, jež by mohly být tématy diplomových či
disertačních prací, dle možností konkrétních
stavebních projektů bude řešena i možnost zapojení
studentů do praxe či účast studentů na exkurzích.
Stále se rozvíjející spolupráce mezi krajem a fakultou
má význam i v oblasti Integrovaného záchranného
systému, kde je role expertů na půdní sesuvy,
povodňovou ochranu, evakuační plány a statické
posouzení budov narušených požárem nebo živelnou
pohromou nezastupitelná a velmi potřebná. Konkrétní
projekty budou projednány na pracovních jednáních
oprávněných zástupců a po odsouhlasení budou
předmětem samostatných realizačních dohod nebo
rozhodnutí v rámci integrovaného záchranného
systému.
Vyhodnocení dosavadního smluvního výzkumu centra
jasně ukázalo, že právě veřejní zadavatelé jsou
partnery s největším obratem. Je tedy zřejmé, jakým
směrem upírat síly. V posledním únorovém týdnu
navštívil centrum náměstek ministryně pro místní
rozvoj JUDr. Jan Blecha, jenž řídí sekci veřejného
investování. Po seznámení s centrem byla panu
náměstkovi prezentována idea Národní BIM
knihovny, diskutována byla i problematika zákona o
zadávání veřejných zakázek v souvislosti s použitím
parametru nákladů životního cyklu stavby. Ve stejném
týdnu proběhla i návštěva předsedy Svazu měst a obcí
ČR a zároveň starosty Kyjova JUDr. Františka Lukla,
kterého laboratořemi centra provedl děkan
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA. Byl
projednáván záměr společného projektu stavebnětechnické poradny pro města a obce, definovány byly
možnosti spolupráce s obcemi v oblasti získávání
geodetických
podkladů,
systémů
parkování,
energetickém managementu budov atd. Vztah mezi
Centrem AdMaS a SMO ČR bude stvrzen uzavřením
memoranda o spolupráci.

SEKCE PALL MALL
KURZY PRO STUDENTY VUT
Institut celoživotního
vzdělávání VUT v Brně
aktuálně
nabízí
studentům tyto kurzy:
„Asertivita“, kde se naučíte, jak zlepšit komunikační
styly, dále si osvojíte principy a pravidla asertivního
chování a budete mít přehled k úvodu do asertivní
komunikace. Kurz se koná 25. 4. 2016 a je zpoplatněn
100,- Kč.
„Myšlenkové mapy – myslete jinak“. Mentální mapy
představují v současné době velmi populární způsob
uspořádání informací, který více odpovídá fungování
našeho mozku a celkové zlepšuje vnímání
a zapamatování informací. Kurz se koná 28. 4. 2016 a
je zpoplatněn 100,- Kč.
Mrkněte na www.lli.vutbr.cz/kurzy, kde se dozvíte
o dalších kurzech probíhajících v dubnu!

ZÁJEZD NA JIŽNÍ SLOVENSKO
Program zájezdu, který se uskuteční 4. 6. 2016 je
následující: Vodní dílo Gabčíkovo – dvouhodinová
plavba lodí části odpadního i přírodního kanálu,
proplavení plavební komory, exkurze do vodní
elektrárny, Dunajská Streda – odpoledne termální
koupaliště Thermalpark.
Vedoucími zájezdu jsou Ing. Eliška Hynková a Marie
Caletková, odjíždí se v 6.45 od vrátnice ÚdolníJiříkovského a návrat je plánován cca ve 20 hodin.
Cena zájezdu: 360,- Kč. Cena zájezdu zahrnuje pouze
dopravu autobusem VUT a cestovní pojištění.
Závazné přihlášky včetně zaplacení zájezdu
u Ing. L. Vítka, Ph.D. na ÚSZK (54114 7825), email:
vitek.l@fce.vutbr.cz nebo na sekretariátu ÚSZK
u pí. M. Caletkové
(541 147 801),
email:
caletkova.m@fce.vutbr.cz nejpozději do 7. dubna
2016.

ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ
FYZIKY (KCV)
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí
z technické fyziky. Doporučuje se především těm
studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje
znalosti
v
této
oblasti.
Během
tohoto
celosemestrálního kurzu (19. 9. 2016 až 13. 12. 2016)
bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně

.

80 fyzikálních
příkladů
pokrývajících
oblast
kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky
tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Více info na: fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy

STUDENTI UČÍ STUDENTY – LS 2016
SK AS Vám v rámci projektu Studenti učí studenty,
nabízí možnost rezervovat si posluchárny FAST VUT
pro letní semestr 2016.
Rezervaci
provedete
odesláním žádosti na mail:
skas@fce.vutbr.cz.
Více informací naleznete
na této webové stránce skas.fce.vutbr.cz/sus.

Kurzy MD ČR 2016
Ministerstvo dopravy ve spolupráci s ŘSD ČR
a Stavební obnovou železnic, a.s. pořádá odborné
kurzy v oblasti využití provizorních mostů při
krizových situacích:
- kurz krizový ch manaž erů 2.–.6. 5. 2016 (př ihlá šky
do 15. 4. 2016),
- kurz ve stavbě provizornı́ch silnič nıć h mostnı́ch
konstrukcı́MS a MMS 30. 5.–1. 6. 2016 (př ihlá š ky
do 13. 5. 2016),
- kurz pro stavbu pontonové mostové soupravy PMS
6.–10. 6. 2016 (př ihlá š ky do 20. 5. 2016),
- kurz ke stavbě silnič nı́ tě žké mostové soupravy
TMS 5.–23. 9. 2016 – 3 samostatné tý dennı́bloky.
Kurzy, včetně ubytování a stravy, jsou plně hrazeny
Ministerstvem dopravy. Bližší informace jsou na
stránce www.mdcr.cz a u Ing. Miroslavy Hruzíkové, Ph.D.
(Ústav železničních konstrukcí a staveb).

SYMPOZIUM SANACE A KONFERENCE
ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a Ústav
stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně
si Vás dovolují pozvat na dvacátý šestý ročník
mezinárodního sympozia SANACE a devátý ročník
konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví.
Sympozium se uskuteční ve dnech 18. až 20. 5. 2016
na naší fakultě, budova D. Více info naleznete na
webových stránkách
www.ssbk.eu/symposium

MAJÁLES 2016 – KRÁL A MISS MAJÁLESU
DAN VINCI IV. A MONA MARIANA
Jsou mladí, chytří, zruční a budou reprezentovat VUT
na letošním Brněnském Majálesu. Co je motivovalo?
Jaké mají plány? Proč podporovat právě je? To se
dozvíte v krátkém rozhovoru.

rádi zřídili zázemí pro studenty, kteří čekají na další výuku.
Elektrické zásuvky v parcích – které poslouží nejen
studentům, ale i široké veřejnosti Brna. Lidé si budou moci
sednout do parku a pracovat i tam, aniž by se jim vybil
například notebook.
4) Marianko, už jste probírali možnosti, jak budeš
krále podporovat a jakým způsobem docílíte
opětovného vítězství pro VUT?
M: Určitě, král má moji plnou podporu. Dobře si
uvědomujeme, že chceme obhájit titul pro VUT, poctivě
makáme na kampani a samozřejmě se budeme snažit
vyhrát.
5) Co Vaše kampaň? Jak to s ní vypadá, v jaké fázi
příprav jste?
M: Kampaň je v plném proudu. Na celém tomhle projektu
pracuje úžasný tým mladých, schopných a nadšených
lidí, kteří nám se vším pomáhají a maximálně nás
podporují. My je, stejně jako všechny ostatní, rozhodně
nehodláme zklamat. Takže „stay tuned“, bude to pecka.

1) Jak byste se nám představili?
M: Jmenuji se Mariana, je mi 24 let, pocházím z jižní Moravy
a studuji Fakultu podnikatelskou. Působím ve
studentské organizaci ISC VUT Brno. Neskutečně ráda
a často se směji. Jsem cestovatelka a velká milovnice
psů. Jo, a budu VUT reprezentovat na Majálesu, wohoo.
D: Jsem Daniel, ale pro letošní Majáles jsem přijal přízvisko
Dan Vinci IV., když už kandidovat na krále tak
i s odpovídajícím jménem. Je mi 22 let, jsem pro každou
srandu a nesnáším nudu. Studuji Fakultu stavební
na VUT.
2) Co Vás přimělo přihlásit se a kandidovat za VUT?
M: Především zvýšit povědomí o studentských organizacích
na VUT. Jsme úžasné technické fakulty, které nabízí
studentům velkou spoustu možností, o kterých však
někteří bohužel ani neví. Prostřednictvím Majálesu se
tak nabízí obrovská možnost je zviditelnit. A pak
samozřejmě, jsem z VUT a jsem na to pyšná, tak proč to
neukázat!
D: Myšlenka vznikla zcela nevinně, při popíjení vína na
Špilberku. Za začátku jsme to brali jako srandu, ta však
přerostla v něco většího. Všechny body kampaně se
vymýšlely přibližně tři měsíce, aby byly opravdu
přínosem a ne na obtíž. Rád se stavím výzvám čelem
a tohle je jedna z nich, tak jsem tady a hodlám to za VUT
vyhrát.
3) Daniel mohl bys nám představit svůj královský
program?
Celý je postaven na míru studentům, pro zlepšení úrovně
podmínek. Nejvíce zajímavé body kampaně jsou: Chillout
zóny – místnosti ve fakultách pro odpočinek, kde bychom

D: Postupně se dotváří veškeré nápady, které chceme
v brzké době realizovat. Chtěli bychom prezentovat
v plné parádě a mít to propracované. Máme maximální
nasazení, což bere poměrně hodně času. Jsme však tým,
jdeme do toho společně a vzájemně se podporujeme.
6) Chcete vzkázat něco dalšího?
M: Mějte se rádi, usmívejte se a užívejte si života! Přijďte na
Majáles do naši VUT zóny, pobavte se s námi. Ale hlavně
VOLTE VUT!
D: Chcete lepší podmínky pro studenty? Užívat si život tady
ještě více? Postavte se na tu správnou stranu, budu
bojovat za studenty, dokud neprosadím body své
kampaně. Podpoř VUT, zlepši studentský life.

M a D: ,,V JEDNOTĚ JE SÍLA.“ Přidej se k VUT!

Událost na FB: VUT na Majalesu 2016
Tahle událost slouží k tomu, abyste všichni byli
informování o tom, kde všude probíhá prodej lístků
přes studentské organizace, jak probíhá královská
kampaň a hlavně, abyste spolu s námi vytvořili
nezapomenutelnou VUT zónu.
https://www.facebook.com/events/2319517371535
70/

SEKCE OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN NA FAST
8. března si studenti na FAST
připomněli Mezinárodní den žen
(MDŽ).
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.

Součástí spolupráce mezi krajem a VUT bude také
tematika posuzování statického stavu narušených
budov nebo sesuvů půdy (posudky stavební fakulty
VUT významně pomohly kraji například při likvidaci
následků sesuvů půdy v roce 2014).

REPREZENTAČNÍ PLES FAST 2016
15. 3. 2016 úspěšně proběhl tradiční reprezentační
ples Fakulty stavební pořádaný SK AS VUT, který se
vrátil do již osvědčených prostor hotelu Bobycentrum.
Doufejme, že následující ročník bude stejně atraktivní
a úspěšný.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI KRAJE A
BRNĚNSKÉHO VUT PODEPSÁNO
Hejtman Michal Hašek a děkan Fakulty stavební VUT v
Brně Rostislav Drochytka
podepsali
v pondělí
14. března 2016
memorandum o spolupráci
mezi Jihomoravským krajem
a Fakultou stavební VUT.

CO DALŠÍHO PRO STUDENTY PŘIPRAVUJE SK AS FAST?
FASTFEST 2016
Studentská komora AS FAST se rozhodla navázat na
úspěšné ročníky hudebního festivalu FASTfest. Kromě
odpoledne plného muziky bude zábavný doprovodný
program ve formě čajovny či exhibiční ukázky
skákacích bot, soutěží a mnoho dalšího! Součástí
FASTfestu můžeš být i ty!

Vyhlašujeme konkurz na studentské kapely, které
by nám uvedli kapelu večera. Studentské kapely,
hlaste se, prosím, na skas@fce.vutbr.cz do 31. 5. 2016.
Termín konání již známe, bude 4. 10. 2016
a headlinerem se pro letošní rok stala kapela
RYBIČKY 48.

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 Míša Šmídková, Míša Fiedlerová, Eliška Jarmerová, Verča
Ondryášová, Zbyněk Auer, Hanka Záhorská, Peter Mlynár, Kuba Horut, Ondra Porwisz, Martin Ťažký,
Jirka Müller, Martin Tuscher, Ondra Veselý, Peťa Vojkůvková a Míša Gelová

