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Přestože se o zimě říká, že všechno
spí, my rozhodně nezahálíme.
Nespíme a pořád pro vás něco
tvoříme. Přesvědčte se o tom
v našem dalším zimním newsletteru.

Kartu absolventa už si užívá
více než 500 z vás.
Děkujeme a doufáme,
že se k nám přidají i ostatní.

NOVINKY
Hello Alumni
Chcete ovládat angličtinu, francouzštinu nebo třeba
i čínštinu? Vypilujte si znalosti s jazykovou školou Hello. Nabídka je široká. Můžete si vybírat z několika typů
kurzů, kde s Kartou absolventa uplatníte slevu 20 %.
Sleva se vztahuje také na jazykové zkoušky Cambridge.
Přijďte na ukázkové hodiny zdarma, a to hned na
3 pobočkách – v Ostravě, Brně a Opavě. Více informací
o náplni kurzů najdete i na webových stránkách http://
www.hello.cz/. Sledujte i novinky a akce na facebooku
https://www.facebook.com/jazykovka.hello/.
Nikdy není pozdě začít. Zbourejte své jazykové bariéry a domluvte se bez problémů sami.

Něco pro děti
i dospěláky
Bruslíte, skejtujete a vědátorujete rádi?
Kurzy a příměstské kempy s výukou inline bruslení,
skateboardingu a hravé vědy a techniky až s 20% slevou s týmem Swanky. Už máte plán na rok 2017?

MLADÁ CHEMIČKA USPĚLA VE STUDENTSKÉ SOUTĚŽI
Studentka Bc. Lenka Šimková získala 1. místo v soutěži
ČEEP Student –Studentská cena Enviros 2015 (vyhlášená
v roce 2016). Soutěž se zaměřuje na šíření myšlenek nízkoenergetické či pasivní výstavby mezi budoucími architekty a projektanty, zaměstnanci konzultačních společností zabývající se úsporami energie a dopady na životní
prostředí. Soutěžní práce Lenky se zaměřovala konkrétněji
na Pinch analýzu provozu koksochemie – benzolka. „Pinch
analýza je metoda, jakým způsobem lze najít v daném pro-

voze energetické úspory. Tyto úspory jsou dnes pro podniky velmi důležité. Platí, že čím jsou vyšší náklady, tím je
vyšší cena výrobku. Metodu lze využit prakticky v každém
odvětví průmysl,“ přibližuje svou vítěznou práci nadaná
studentka. Lenka se od střední školy věnuje chemii a také
proto ve svém magisterském studiu zvolila obor Chemické
inženýrství na FMMI. Zvažuje, že v tomto oboru bude pokračovat i v doktorském stupni studia.

FAKULTA STROJNÍ
VŠB-TUO SE HLÁSÍ
O SLOVO S NOVOU
KAMPANÍ POSLEDNÍ
STROJAŘ
Letošní kampaň Fakulty strojní, kterou podpořilo
také několik průmyslových podniků, představuje
neradostnou budoucnost v roce 2117. Podle katastrofického scénáře autorů v té době bude ve světě
dožívající techniky už jen jediný člověk s potřebnými
znalostmi – poslední strojař. Hlavní postavou kampaně je mladý strojař, který má pro ostatní nesmírnou
cenu a stane se objektem dramatického pronásledování. Na svém útěku z budoucnosti se hlásí o pozornost mladých lidí a vyzývá je, aby studovali strojařinu
a zabránili zkáze, která světu a jeho obyvatelům s odchodem techniky hrozí.
Nejvýraznějším prvkem kampaně je nápaditý web
www.poslednistrojar.cz, kde se uchazeči dozví
všechny potřebné informace nejen o samotném studiu a jak se na něj přihlásit, ale také o strojařině obecně. Hlavní pozornost návštěvníka si pravděpodobně
získá propracovaný model stroje času, díky němuž se
dotyčný seznámí s jednotlivými obory fakulty. Uchazeči mohou vybírat mezi studiem konstrukce, technologie, aplikované informatiky a řízení, robotiky,
energetiky, dopravních strojů a dalších zajímavých
oborů.
Kampaň je doplněna o sérii videí: http://bit.ly/videa-posledni-strojar

Jak se zorientovat na
Čínském trhu?
Na EKF vám pomůžou
najít cestu
Zajímá vás Čína jako největší trh světa? Na semináři
„Obchodujte s Čínou bez rizika“ zjistíte vše potřebné k tomu, abyste se zařadili do skupiny podnikatelů, kteří na tento trh úspěšně pronikli. Dozvíte se,
jak využít silných a slabých stránek čínské ekonomiky, jak podepsat smlouvu s čínským dodavatelem.
Naučíte se rozpoznat, jestli není váš čínský „partner“ ve skutečnosti podvodník, a zjistíte, jak v Číně
prodávat importované výrobky.
Tento seminář pod vedením Mgr. Jana Hebnara,
MBA, (bývalý diplomat působící v Číně) se uskuteční na Ekonomické fakultě, VŠB – TUO, (Havlíčkovo
nábřeží 38A, Ostrava) v květnu 2017 a je určen široké veřejnosti.
Bližší informace na webových stránkách Ekonomické fakulty nebo na Oddělení manažerských studií,
mba@vsb.cz.

„Simulujeme, abychom
lépe zachraňovali,“
zní s nadsázkou z FBI
V prosinci 2016 proběhlo společné simulační cvičení studentů Katedry Ochrany obyvatelstva FBI - VŠB
TU Ostrava a Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Pomorskiej ve Slupsku (Polsko). Heslo „Simulujeme, abychom lépe zachraňovali“ neskrývá
úsměvný jinotaj vyzývající k předstírání činnosti, ale
plně vystihuje princip společného cvičení.
Cílem cvičení byl nácvik spolupráce krizových štábů na úrovni obce s rozšířenou působností (česká
strana) a rejonu (okresu - polská strana) při zvládání
následků nepříznivé povětrnostní situace (intenzivní dešťové srážky doprovázené velmi silným větrem). Důsledkem působení větru na polské straně
došlo k masívnímu úniku amoniaku. O něco později při havárii (rovněž na polské straně) došlo k úniku
lehkých topných olejů. Obě tyto havárie měly dopad i pro území České republiky.

Nový rok oslavila
Fakulta stavební svým
20. výročím
Oficiální připomenutí 20. výročí založení Fakulty
stavební proběhlo 18. ledna na slavnostním zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, během něhož
vystoupila s gratulací řada významných hostů.
Jeden z řečníků citoval ve svém projevu řeckého
filozofa Démokrita: „Život bez oslav je jako dlouhá cesta bez hospod“. Mimoděk tak vystihl záměr
Fakulty stavební podtrhnout své výročí uspořádáním dalších doprovodných akcí. Podrobné informace o chystaných událostech budou postupně
zveřejňovány na webových stránkách fakulty
www.fast.vsb.cz.
Bezprostředně po zasedání Vědecké rady byla ve
Velkém světě techniky slavnostně zahájena výstava „20 let Fakulty stavební“. Návštěvníci výstavy si
mohou prohlédnout postery, které dokumentují
vývoj fakulty za jejích 20 let existence, představují
činnost fakulty na poli vědy a výzkumu a významné osobnosti, které na fakultě v minulosti působily
nebo stále působí. Výstava ve Velkém světě techniky bude přístupná veřejnosti až do června 2017.

Studentům FBI „hráli“ vnější svět odborníci z praxe
(z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství PČR, Zdravotnické
záchranné služby Moravskoslezského kraje, z úřadu
obce s rozšířenou působností). Cvičení probíhalo
na FBI na specializovaném simulačním a trenažérovém pracovišti, které je mezistupněm připravovaného Fakultního centra simulačních a trenažérových technologií.
Pro předávání informací v rámci přeshraniční spolupráce používaly oba krizové štáby videokonferenci a e-mailovou komunikaci pro zaslání dokumentů. Náročnost úkolů, záměrně vytvořený malý
časový prostor pro jejich řešení i tlak „rozehrávačů“
vytvářel pro obě skupiny cvičících stresové situace.
V závěrečném vyhodnocení však mentoři na obou
stranách ocenili, že studenti byli dobře připraveni a
své úkoly zvládli.
Autor: Ing. Petr Berglowiec

Únorová startupová
show se blíží
Přijďte se podívat na souboj těch nejlepších podnikatelských nápadů! Kdo zazáří na letošní Startup
Show a vyhraje ceny v hodnotě až 150 000 Kč?
Už teď vám můžeme prozradit, že letošní nápady
stojí opravdu za to!
Navíc jeden z přítomných návštěvníků vyhraje čtyřdenní lístek na Colours of Ostrava 2017.

Ples VŠB-TUO
VŠB – Technická univerzita Ostrava si vás dovoluje
pozvat na Reprezentační ples univerzity, který se
už po desáté uskuteční v aule VŠB-TUO.
Program: Moderátor Michal Kavalčík / Hudební
skupina L.A.Sunday / Markéta Konvičková s doprovodem / Cimbálovka Friš / DJ Roman Pastorek
/ Vinařství Baraque / Tombola
Cena vstupenky 350 Kč.
Vstupenky objednávejte na tel. 597 325 195 nebo
emailu: petra.halikova@vsb.cz
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