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

Přidejte se k nám, studentům VUT, a pojďme společně
s ostatními univerzitami postavit Májku. Čeká Vás
Od 16. 3. do 6. 4. 2017 lze podávat ve studentském

jedno hezké odpoledne, kde nejdřív vyzdobíme Májku

intranetu FAST přihlášky do 3. kola výběrového řízení

a zároveň podpoříme krále a královnu za VUT.

na Erasmus+ pracovní stáže na období výjezdu od 1. 6.

Kdy? Ve čtvrtek 6. dubna bude v 13:00 sraz

do 30. 9. 2017. Více informací:

u Mendelovy univerzity, kde začnou přípravy Májky.

http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_LLP_informace.asp

Následovat bude slavnostní průvod přes Brno až
na Svoboďák. Na akci nebude chybět dobrá nálada,
spousta lidí a občerstvení.

Zaujmi i letos personalistu ještě před pohovorem!
Neváhej a využij příležitosti na Veletrhu iKariéra.

Už za pár dní je tady zahájení nejkrásnějšího období
pro studenty - měsíc studentských oslav, který se bude
táhnout až do 6. května, kdy bude Brněnský Majáles.

Na veletrhu pracovních příležitostí můžeš potkat:







75 firem a jejich nabídky práce a stáží a trainee
programů,
exkluzivní prezentace vybraných firem o jejich
výhodách,
workshopy, které tě obohatí zkušenostmi,
soutěže o hodnotné ceny,
kariérní poradenství a focení na CV,
FUN Zone.

Fotbalový souboj univerzit je zpátky! Po roce se
studenti VUT a MU znovu rozhodli spojit síly a
zorganizovat

druhý

ročník

fotbalového

souboje

univerzit. Na Městském fotbalovém stadionu Srbská se

navrhnout revitalizaci dlouhodobě neudržovaného

tak 27. dubna 2017, před přibližně 3000 fanoušky,

městského

proti sobě postaví výběr těch nejlepších hráčů z VUT a

Po rekonstrukci by pak nově upravené prostranství

MU, kteří budou bojovat o titul pro svou univerzitu.

mělo sloužit především jako celoroční rekreační a

Bližší informace o hráčích, programu a vstupenkách

oddychová

budeme postupně přidávat. Chcete být při tom?

Výstava nabízí návštěvníkům „budoucího městského

Přidejte se do události a sledujte zákulisí příprav.

parku“

parku

na

plocha

nejen

Moravském

pro

ukázku

obyvatele

vítězného

náměstí.

města.

návrhu

od

architektonické kanceláře consequence forma, ale
ukázku všech dvaceti studií, které byly do soutěže
přihlášeny a splnily veškeré zadávací podmínky.
Druhá část výstavy je tvořena krátkým shrnutím
historie parku doplněným četnými archivními snímky a
v neposlední řadě také obrázky dětí brněnských
základních škol, které „konkurovaly“ architektům a
soutěžily se svými nápady na téma – jak vidí park
„svých snů“ dětskýma očima.
Výstava potrvá od 29. března do 10. května 2017.
Partnerská univerzita ve Skotsku the University of the
West of Scotland pořádá od 3. 7. do 11. 8. 2017 letní
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školu. Více informací nalezneš na stránkách:
http://www.fce.vutbr.cz/aktuality/

Ve středu 19. dubna bude slavnostně otevřena první
FabLab v Česku! FabLab Brno je jedním z 1120
FabLabů na světě a první takovou otevřenou digitální
Znáš Facebook skupinu FAST.PRÁCE? Pokud ne, tak
se přidej. Ve FB skupině získáš přehled o možné
nabídce práce nebo brigádě v oboru.

dílnou v Česku. Nová volně dostupná dílna určená pro
kutily, studenty nebo podnikatele je vybavená řadou
špičkových zařízení jako jsou 3D tiskárny, velkoplošné
laserové řezačky, nebo CNC frézy na různé materiály.
Přijď se podívat do nově otevřené digitální dílny
v Brně, seznámit se se stroji a poslechnout si
přednášku

například

od

Štěpána

Bechyňského

z Microsoftu. Čekají tě prohlídky IoT dílny, elektrodílny,
mechadílny a zajímavý program pro všechny kutily
a fanoušky bastlení. Slavnostní otevření je zdarma a
Jak bude park vypadat za pár let? Bude se Vám líbit?

registrovat se můžeš zde:

Stane se z něj i „Vaše“ oblíbené místo pro oddych a

http://bit.ly/Registrace_Opening

rekreaci v centru Brna?

Více informací nalezneš na webových stránkách:

Park na Moravském náměstí je významným prvkem
městské

struktury

a

tvoří

jedno

z

www.fablabbrno.cz/akce/fablab-opening

největších

centrálních prostranství města Brna. Nová výstava v
Urban centru představuje dvacet návrhů na revitalizaci
parku od českých i zahraničních architektů. Všechny
návrhy

vzešly

z architektonicko-urbanistické

a

krajinářské soutěže, kterou vyhlásila v polovině roku
2016 městská část Brno – střed. Cílem soutěže bylo

Zajímá vás, co je šetrného na šetrných budovách? Pak
by vás mohlo zajímat, že v rámci předmětu CH009
Trvale udržitelná výstavba proběhne ve středu 5.
dubna 2017 od 12:00 v místnosti D182 volně

přístupná

přednáška

„NAVRHOVÁNÍ

ŠETRNÝCH

BUDOV A PŘÍKLADY Z PRAXE“. Na této přednášce se od
architekta Adama Rujbra z České rady pro šetrné
budovy dozvíte, že šetrné budovy kombinují nízkou
energetickou náročnost, zdravé vnitřní prostředí,
udržitelnost použitých materiálů, a to vše s ohledem
na ekonomičnost takového projektu. Na přednášce
bude prezentován postup navrhování šetrné budovy

Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 331/95
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.
Cena kurzu: 730 Kč pro studenty
Cíl kurzu: Získat základní orientaci ve stupních stavebního
řízení a v aplikaci stavebního zákona v Praxi. Kurz je rozdělen
do 3 přednáškových bloků.
Cílová

skupina:

Vedoucí

pracovníci,

projektanti,

stavbyvedoucí, studenti střední průmyslové školy stavební a
studenti VUT FAST Brno.

od počátečních návrhů přes realizaci až po její

Program kurzu: Legislativa a požadavky v rámci stavebního

provozování na existujících příkladech. Postupně se

úřadu:

dozvíte:

Územní řízení, umístění stavby, regulační a územní plánování

kdo je Česká rada pro šetrné budovy, jaké jsou
její cíle a vize,
 jaké jsou hlavní rysy šetrných budov,
 čeho se při projektování držet a čeho
vyvarovat.
Příklady dobré praxe Sportovní hala Mělník:


v kostce – důležité prvky, zásady, doklady a provedení PD
pro tento stupeň činnosti – prolínání s projekční činností –
požadavky na dokumentaci stavby.
Stavby bez požadavků, stavby na ohlášení, stavby na
stavební povolení – základní požadavky zákona a také úřadu,
povinnosti projektanta a požadavky úřadu na varianty PD
Kolaudace stavby, ohlášení užívání stavby – požadavky
úřadů, požadovaný rozsah dokumentací.
Specifické

problémy

spjaté

se

stavebním

úřadem

a

speciálními stavbami.
Legislativa a požadavky v rámci projekční činnosti:
Projekční činnost – podstata, potřebné znalosti, náležitosti
dle zákona, praxe.
Zpracovávané

dokumentace

–

jejich

stupně,

rozsah,

specifické problémy, specializace a oddělené projekty - např.
sítě.
Zásady jednání se stavebními úřady, problémy při jednání,
chyby v dokumentaci se zásadním vlivem na přijetí
dokumentace na stavebním úřadě.

Studentské Brno spolu s Teplárnami Brno a.s. a
Magistrátem

města

Brna

vyhlásilo

studentskou

Autorský dozor, změny v rámci výstavby, součinnost s
realizátorem výstavby.
Legislativa a požadavky v rámci realizace stavby

architektonicko - krajinářskou soutěž na volnočasový

Realizace díla – předávací dokumentace staveniště, ZS,

park Hády, který by vznikl z nynějšího odkaliště. Více

průběh díla, zásadní kroky kontrol – pracovní postupy, BOZP,

informací naleznete na stránkách projektu:
http://www.parkhady.cz/
http://www.studentskebrno.cz/temata/volnocasovy-arealhady/
Termín odevzdání návrhů do soutěže je 30. 6. 2017.
Soutěžní podmínky studentské architektonicko krajinářské soutěže naleznete zde:

docházka, úrazy, předání díla, záruční opravy, základní kroky
z hlediska ekonomiky výstavby.
Kolaudace a předání stavby z pohledu realizátora – nároky,
podmínky, dokumentace.
Zásadní podmínky řešení ZS, legislativa, požadavky na
zábory.
Dozorování stavby – základní předpoklady pro provádění
stavebního dozoru – vzdělání, praxe, potřebné kurzy.

http://www.parkhady.cz/underwood/download/files/soute
zni-podminky-park-hady.pdf
Na nejlepší návrh čeká odměna 50 000 Kč. Druhý získá
20 000 Kč a třetí 10 000 Kč.
Ambasadorem projektu Studentské Brno a sekretář
soutěže je: Michal Hořínek, Tel: +420 724 006 983, Email: ambasador@studentskebrno.cz

7. 4. 2017: STAVEBNÍ LEGISLATIVA V PRAXI
Termín kurzu: 7. 4. 2017

Dne 10. 4. 2017 se uskuteční 2. kolo pro doplňovací
volby do SK AS. Přijď podpořit své kandidáty. Volit
můžeš od 8:00 do 16:00 v kanceláři C106.

Jedním z bodů je domluvení Hokejového souboje
univerzit na rok 2018. Vždy se jednalo o velice úspěšnou
akci, která mě i mnoha dalším studentům v letošním roce
chyběla. Organizuji Fotbalový souboj univerzit a věřím, že
zkušenosti, které získám, dokážu naplno využít i pro
úspěšné obnovení hokeje. Jak jsem se zmínil už v prvním
kole, všechny body svého programu chci a budu
realizovat

bez

ohledu

na

to,

jak

dopadne

volba

brněnského krále Majálesu.
4)

Saško, letos se zrušila kategorie Miss a byla
nahrazena Královnou, v čem je největší rozdíl?
Hlavně v tom, že královna bude mít významnější roli, než
v loňských ročnících. Jsou změny i v kritériích hodnocení a
celkově teď budou mít rovnější postavení oba - královna i
král.
5) Co Vaše spolupráce a kampaň?
S: S Jarkem spolupracujeme od začátku, protože jsme se
potkali už při jiných projektech a sedli jsme si. Už od
našeho zvolení se společně i s naší koordinátorkou
snažíme o to, abychom udrželi korunu tam, kde patří, na
VUT. Kampaň je v plném proudu. Už za pár dní nás čeká
první akce celého studentského měsíce – stavba májky.
Máme kolem sebe úžasný tým lidí, kteří za námi stojí,
1) Představíte se nám ve zkratce?
S: Jmenuji se Saška, je mi 20 let a narodila jsem se

podporují nás a věřím, že i díky nim dokážeme být zase

v malém městě kousek od Ostravy. Prvním rokem studuji

J: S královnou jsem se poprvé potkal při focení jedné

Fakultu podnikatelskou. Ráda využívám všech příležitostí,

kampaně pro Fakultu podnikatelskou a od první chvíle

které mi život přinese a i proto jsem se rozhodla, že chci

jsme si začali rozumět. Spolupracujeme spolu na několika

reprezentovat VUT na letošním Brněnském majálesu.

projektech na VUT i v rámci meziuniverzitní spolupráci,

J: Jsem Jara, je mi 22 let a chodím do 4. ročníku na Fakultě

např. na Fotbalovém souboji VUT vs. MU. Kampaň se

strojního inženýrství, kde studuji a učím na Ústavu

nám dělá dobře i na základě toho, že jsme oba aktivní

konstruování. Naplno si užívám aktivního studentského

studenti a máme hodně silnou podporu napříč celou

života, organizování akcí a zapojování se do mezifakultní

univerzitou.

spolupráce.

6) Chcete vzkázat něco dalšího?
S: Snad jen to, že Majáles není jen o výhře krále a

2) Proč jste se rozhodli kandidovat za VUT?
S: Dostala jsem se k tomu vlastně náhodou. Jelikož jsem v

královskou univerzitou.

královny. Jde především o to, abychom si všichni celý

Brně teprve prvním rokem tak jsem nejdřív vůbec

studentský měsíc co nejvíce užili a navázali kontakty

netušila, že taková možnost je. Pak se mi, ale kamarádka

s lidmi, se kterými bychom jinak neměli šanci se setkat.

zmínila o této možnosti a mi to začalo připadat jako

Jak říká i univerzitní vedení, studenti jsou budoucnost a již

úžasná možnost vyzkoušet si zase něco nového. Nikdy

několik krát jsme se přesvědčili, že když se všichni

jsem nepatřila mezi lidi, kteří by rádi vystupovali na

spojíme, tak dokážeme úžasné věci.

veřejnosti a tohle beru jako skvělou zkušenost, která mě

J: Jak říká Saška, pro nás je Majáles skvělá zkušenost do

může posunout zase o kousek dál.

života a chceme si ho naplno užít, nejde nám jen o výhru.

J: Oslovila mě kamarádka, která byla loni na Majálesu a

Seznámili jsme se se spoustou lidí a hlavně jsme se

vnukla mi myšlenku, abych se letos přihlásil. Rozhodně

naučili perfektní time management, protože toho děláme

toho nelituji. Také jsem chtěl dostat šanci reprezentovat

fakt hodně i mimo Majáles. Nicméně i my vidíme, že jsou

VUT

v průběhu

lidi, kteří toho zvládají mnohem víc a to je pro nás dost

studentského měsíce a poznat nové lidi nejen z naší

inspirující a je to něco, co nás pohání vpřed. Věříme, že

univerzity.

možná i skrz tuhle studentskou spolupráci na Majálesu,

3)

zase o něco víc posílíme studentské vztahy na VUT a to je

na všech akcích,

které se

konají

Jaro, chtěl bys nám představit nějaký bod tvého
volebního programu?

pro nás důležité.

a case study: “How to launch Starobrno beer in your
country.” Finally, I got an A (grade) with my innovative
Three years ago, my attendance at an Erasmus event

proposals.

at

Thrace

My daily life at VUT was involved many meetings

Technological Educational Institute) motivated me

with other Erasmus Students about various team

to take the first step.

projects. Communication and English skills were

Initially, as passionate about Scandinavia, I applied

improving day-by-day. Also, the presentations helped

for an Intensive Erasmus Program (Digital Building

me to optimize my presentation and my graphic

Information Modelling) in Aalborg, Denmark. I traveled

design skills. VUT gave me also the chance, learning

in the land of Vikings as the Team Leader of the Greek

the Czech Language for Foreigners for free.

Team. One year later, I traveled again as the Team

What did I gain from my Erasmus Experience?

EMaTTeCH

(Eastern

Macedonia

&

Leader in Riga, Latvia for another one Erasmus
Intensive Program (Data Science for Business &
Government).

The

unique

experience,

the

collaboration with other International students from
different countries

made

me

more

determined

to build my skills for a multi-national workplace. How?
“By studying abroad”.
Finally,

I

applied

at

VUT

(Brno

University

of Technology in the Business & Management
Faculty) last semester. I moved in for 6 months
in heart of Europe in September of 2015.
Let’s get started instantly our flight to Erasmus

Studying abroad was one of the most strategic

“Landing” to my Erasmus Experience“.

decisions in my life. Well, I gained a lot of things from
this unique experience in the Czech Republic.
What did I gain?
A

growth

continents,

mindset, new
personal

friends
and

from different

Technical

Skills,

improvement of my English Language Skills, unique
experiences

by

traveling

in

different

places,

introduction to the Czech Language
Don’t hesitate.
Take the first step. Mobility is a lifestyle. Once
Erasmus always Erasmus!
By attending to these subjects, I optimized increasingly
my skills. The different way of teaching helped me a
lot to develop my critical thinking. Also, the alternative

Erasmus student Anthony Spyridakis

system of exams with real case studies optimized
dramatically my creative and entrepreneurial thinking.
For example, International Marketing exam involved

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

Míša Šmídková, Peťa Němečková, Míša Dvořáková, Eliška
Jarmerová, Verča Ondryášová, Zbyněk Auer, Peťa Vojkůvková, Janča Vtípilová, Jirka Müller, Lukáš
Rundt, Míša Gelová, Pavel Černý.

