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Drazí čtenáři...
Konečně je tu jaro a s ním i květnové vydání ča-

sopisu e-fekt. Jelikož tento „Lásky čas“ působí na kaž-
dého jinak, máme pro vás super přílohu.

Jsem si ale docela jist, že ve zkouškovém shonu 
máte čas sotva na učení, natož pak na zábavu. Ča-
sopis e-fekt je tu ale pro vás i v této hektické době, 
tak si přeci jen odpočiňte a užijte si chvilku pohody 
u jeho čtení, nějakou dobu tu teď nebude. Ale neboj-
te, vrátíme se hned po prázdninách a pozor! Letos už 
v říjnu. Vysvětlení? Přeci jen i naše redakce je tvoře-
na studenty, tak si tímto měsíčním posunem ulehčí-
me práci přes zkouškové.

Změna vydávání e-fektu:
2009/2010:
listopad, leden, březen, květen.
2010/2011:
říjen, prosinec, únor, duben.
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SHK - hodnocení vyuky
Od 3. 5. do 13. 6. bude probíhat v Informačním 

systému tradiční Studentské hodnocení kvality výuky 
za letní semestr. Prosíme všechny, aby se zúčastnili. 
Pomůžete tím nejen sobě, ale i svým spolužákům. 
Hodnocení má opravdu smysl, díky němu mohou 
zástupci studentů společně s vedením uskutečňovat 
změny ve výuce. Musí ovšem vědět, co se má změnit.

Hlasování 
o soutěžních 
kapelách Hudba 
z FEKTu 2010

Na webu http://sps-fekt.cz/hudba/hlasovani.
php je spuštěno hlasování o soutěžních kapelách pro 
tento ročník. Vyberte si, které kapely chcete slyšet 
28. září na třetím ročníku našeho hudebního festi-
valu. Krátké informace o skupinách naleznete na 
http://sps-fekt.cz/hudba/seznam-kapel.php.  Hlasuj-
te a dejte o tom vědět i svým přátelům, ať se připojí!

Návrh nových 
studentských triček 

Spolek SPS připravuje novou kolekci perFEKTních 
triček. Jejich podobu může každý ovlivnit! Stačí se 
podívat na web http://sps-fekt.cz/triko a hlasovat 
v anketě. Trička budou k dispozici nejpozději 
začátkem nového akademického roku.

EEICT
Dne 29. dubna se na Technické 8 uskutečnilo 

finále 16. ročníku studentské konference a soutěže 
EEICT. Letošní účast překonala všechna očekávání 
a byla zatím nejvyšší v historii soutěže. Celkem 
29 komisí posuzovalo 283 soutěžních příspěvků, 
z nichž mnohé byly na velmi profesionální úrovni. 
V bakalářské sekci bylo 63 soutěžících, magistrů bylo 
nejvíce – 119 a doktorandů, kteří obhajovali své 
projekty v anglickém jazyce, se zúčastnilo 97. Spolu 
se čtyřmi příspěvky od nadaných středoškoláků byl 
dosavadní rekord v počtu účastníků překonán o čtyři 
desítky. Diamantovým sponzorem celé soutěže byl 
Honeywell, zlatými sponzory firmy ABB, Čeps a Škoda 
Auto. Jejich prezentace mohli účastníci shlédnout 
mezi vyhlašováním jednotlivých vítězů. Celá akce 
byla pořádána fakultami FEKT a FIT. Více podrobností 
a sborník si můžete prohlédnout na webové adrese 
http://www.feec.vutbr.cz/EEICT.

Hudba z FEKTu
qsad�ghvbm

Středeční odpoledne 14. dubna bylo před bu-
dovou FEKT na Kolejní 4 vyhrazeno sportu a dobré 
zábavě. SPS tu pořádalo už třetí ročník recesistické-
ho závodu Běh na 53. Těžká skripta pro letošní roč-
ník nahradila jedna cihla a tašku od notebooku zatí-
žily rovnou cihly dvě (simulace vyvíjeného počítače 
a přídavné baterie). Tradičně se běhalo od budovy 
fakulty k autobusové zastávce Kolejní a nazpět.

Již od pondělního rána řešili pořadatelé poča-
sí. Předpověď byla celkem nepříznivá a rozhodovalo 
se, zda celou akci neodložit. Nakonec se šlo do rizi-
ka. Z počátku to nevypadalo dobře, při stavbě stanu 
a vůbec během příprav lilo jako z konve. I první běžci 

se museli potýkat s nepřízní toho, kdo ovládá naho-
ře kohoutky. Před třetí hodinou odpoledne se mu asi 
účastníků zželelo a déšť ustal.

Jak trať osychala, výkony běžců se neustále zlep-
šovaly. Obavy organizátorů o to, že nikdo ve špatném 
počasí nikdo nepřijde, se naštěstí nevyplnily, naopak 
– padl rekord v počtu běžících jednotlivců. 

Účast čtyřiceti mužů a šesti žen suverénně pře-
konala minulé dva ročníky závodu. Z kategorie V.I.P. 
štafet se omluvilo vedení FP, vrcholem celé akce tedy 
byla V.I.P. štafeta vedení elektrofakulty, ve složení: 
děkanka Dědková, proděkan Hanus a tajemník Mor-
da. Loňský i předloňský titul obhájili.

Běh na 53

Krátké zprávy
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Volejbalový turnaj studentských organizací
Na univerzitě vedle sebe funguje několik stu-

dentských organizací. Starají se o ledacos, ale větši-
nou jim jde o blaho studentů. A každá z nich je ně-
čím jedinečná. Některé spolu pořádají větší či men-
ší akce (například SPS, Terč nebo SU FIT). Spousta lidí 
v nich působících se vzájemně zná a občas spolu za-
jdou na pivko. To, co tu zatím dlouhá léta chybělo, je 
jejich soupeření, ale také vzájemné poznávání se, na-
příklad při sportovních turnajích. A právě tato „díra“ 
se zacelila poslední dubnový den tohoto roku.

Nápad uspořádat volejbalový turnaj student-
ských organizací vzešel z našich řad (SPS). Již dříve 
se mluvilo o tom, že by se členové jednotlivých stu-
dentských organizací sešli a například spolu někde 
popili. K realizaci ovšem nedošlo. A tak vznikla tato 
myšlenka, uspořádat turnaj v nějakém sportu a záro-
veň se u toho pěkně pobavit. Oslovili jsme ty nejvý-
znamnější studentské organizace, kde jsme alespoň 
někoho znali, tedy VŠK Terč, SU FCH, SU FIT a BEST. 
Bohužel, v BESTu měli moc práce a nějak jsme se ne-
dohodli. Přesto zůstal zachován plánovaný počet 
5 týmů, SU FIT postavila svůj B-tým, který byl složen 
ze starších nebo již neaktivních členů.

Za SPS jsme se k turnaji 
postavili se vší zodpovědnos-
tí, měsíc předem jsme každý 
týden měli trénink, kde jsme 
zjišťovali, jak na tom jsme a 
pilovali dovednosti s tou ku-
latou věcí, které se říká míč. 
Se střídavými úspěchy jsme 
se dostali do celkem obstoj-

né formy. Zároveň jsme den před turnajem nikde ne-
ponocovali a v rámci našich možností se dá říct, že 
jsme i abstinovali.

V pátek 30. dubna se na nás usmálo i poča-
sí a celý den bylo krásně slunečno (možná až moc, 
někteří se pěkně přismahli). Všechny týmy se zača-
ly scházet kolem desáté hodiny ranní. Bohužel se SU 
FCH nepodařilo sestavit kompletní šestici, takže si 
museli jednotlivé hráče půjčovat od ostatních týmů 
a ve výsledku byl jejich tým z konečných počtů vyřa-
zen. SPS zahájilo turnaj prohrou s Terčáky, jasně si 
dokázalo poradit s „áčkem“ SU FIT a po rozehrávce 
s týmem MIX (SU FCH) jen těsně podlehlo vítězi ce-
lého turnaje SU FIT B. Umístili jsme se tedy na pěk-
ném třetím místě. 

Výsledek ovšem nebyl tím hlavním, o co nám šlo. 
Důležité bylo setkání aktivních studentů, kteří si užili 
vydařenou akci plnou zábavy a více se navzájem po-
znali. Za všechny zúčastněné se těšíme na další roč-
ník, na který se snad již dostaví i BEST, případně další 
aktivní studentské organizace, například SK AS FAST.

Petr Bílek

--- SPS Terč SU FCH SU FIT SU FIT B Pořadí

SPS --- 0:2 0:2 2:0 0:2 3.

Terč 2:0 --- 2:0 2:1 0:2 2.

SU FCH 0:2 0:2 --- 2:0 0:2 ---

SU FIT 0:2 1:2 0:2 --- 0:2 4.

SU FIT B 2:0 2:0 2:0 2:0 --- 1.

V mužích triumfoval až po dodatečném rozběhu 
student FEKTu Michal Kučera. Vítězný hattrick 
dovršila v kategorii žen Lucie Šímová z FP. Vítěznou 
štafetu tvořili pánové Verner, Samek a Zámečník. 
Celou výsledkovou listinu můžete nalézt na 
http://sps-fekt.cz/beh. Od 19 hodin večer se 
pak v klubu Terč uskutečnila afterparty, na které 
vystoupily kapely Emergency Exit a Applause. Obě 
skupiny sklidily velký ohlas, bylo vidět, že minulé 
ročníky Hudby z FEKTu jim pomohly dostat se do 
povědomí posluchačů. Všichni soutěžící se dobře 
bavili a pořadatelé z SPS se již těší na příští ročník.

Petr Bílek
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Oslavy SPS
Spolek SPS oslavil v měsíci březnu 5. výročí od své-

ho založení. Jak jinak mohl lépe oslavit tuto událost, než 
uspořádáním několika akcí pro studenty. Všechno od-
startovalo sobotního rána 13. 3. ve studiu Rádia-R na 
fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity. Celé 
vysílání se točilo kolem historie SPS a jeho bývalých či 
současných členů. Na paketech Rádia-R jste mohli zjis-
tit, co členy zajímá, co je baví, jaké mají plány do bu-
doucna, nebo kde je nejčastěji můžete potkat. Dokon-
ce se i soutěžilo o romantickou večeři s jedním členem 
SPS dle vlastního výběru.

Jedním z míst, kde jste mohli členy našeho spolku 
potkat osobně, byla Vernisáž výstavy fotografií mapující 
onu pětiletou historii spolku. Slavnostního přestřihnutí 
pásky při zahájení se ujali všichni, kteří kdy drželi 
v ruce pomyslné kormidlo SPS a pozvání přijala i paní 
děkanka prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. Výstava, jejíž 
součástí byly také výtisky všech doposud vydaných 
čísel časopisu e-fekt, byla instalována celé dva týdny 
ve vestibulu IO na Kolejní 4. Děkujeme všem, kteří nám 
napsali vzkaz do knihy návštěv.

Další akcí, která se konala v budově školy, byla pře-
hlídka studentských filmů Best of Famufest, které nám 
zapůjčila Filmová a televizní fakulta Akademie múzic-
kých umění v Praze. Pokud jste náhodou filmy nestih-
li, nezoufejte – promítané filmy máme stále k dispozi-
ci a nejen my, ale i autoři budou rádi, když filmy uvidí 
co největší počet diváků. Pro více informací k filmům 
kontaktujte redakci e-fektu na email efekt@sps-fekt.cz.

Léto a s ním minimálně dva měsíce klidu jsou 
už v dohlednu. Stejně jako nové benefity karty ISIC. 
Kromě výhodného cestovního pojištění si s ní můžeš 
sjednat i ideální dovolenou. Tedy za studentské ceny, 
v osvědčených lokalitách v Alpách a u moře a s boha-
tou nabídkou nočního života.

Kde pořídíš studentskou dovolenou se vším všudy?
a) www.dovolenasisicem.cz
b) www.chytrepalice.cz

Vítězové z března 2010:
Lucie Šímová, Pavel Dohnal, Martin Holub

Pokud chceš vyhrát, pošli správnou odpověď do 
6. 6. 2010 na mail: soutez@sps-fekt.cz. Tři vylosova-
né soutěžící, kteří odpoví správně, odměníme pěkný-
mi dárky značky Loap. Například peněženkou...

Poslední akce, která stojí za zmínku, je Retro Párty 
pořádaná, jak jinak, než v úterý ve Vysokoškolském klu-
bu Terč. Akce byla opravdu retro, Terč praskal ve švech, 
pivo teklo proudem a Oldies hity zněly všude kolem. 
Aby toho nebylo málo, po 22 hodině rozjasnil oblohu 
nad PPV ohňostroj. Stačí se podívat na fotky nebo na vi-
deozáznam pořízený z akce, které dokazují, jaká úžasná 
atmosféra tam panovala. Video s ohňostrojem najde-
te například na YouTube, pokud zadáte do vyhledávače 
„SPS ohňostroj“, odkaz na toto video a fotky z párty na-
jdete také na našem Facebooku.

Děkujeme všem, kteří se na jednotlivých akcích po-
díleli, ať už ze strany organizátorů nebo „pouze“ jako 
účastníci – bez vás by to prostě nešlo. Doufáme, že SPS 
oslaví ještě minimálně dalších 5 let své existence plné 
skvělých akcí pro studenty. A abychom vás trochu nalá-
kali, prozradíme největší chystanou akci, která nás čeká 
v letošním roce, a to soutěžní přehlídku Hudba z FEKTu 
2010, která se uskuteční 28. září 2010.

Veronika Bartoňová, Hana Mlatecová

Soutěž

Sobota  na paketech Rádia R
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Pokud se ve slově láska změní 4 písmena a jed-
no vynechá, vznikne slovo pivo. A to rozhodně není 
náhoda!

Je to možná celkem troufalé tvrzení, které u vět-
šiny našich drahých poloviček vyvolává smíšené po-
city. Od lehkého úsměvu a zakroucením hlavou, až 
po hysterické reakce a házení vším, co má zrovna do-
tyčná po ruce. Každý to jistě zná – večer jste s kama-
rády domluveni na kulturním zážitku v Terči, nebo ji-
ném podobném podniku, ale už od oběda slyšíte 
(v lepším případě čtete v SMSkách nebo statusech na 
ksichtknize), že se své milé nevěnujete, že zas jdete 
chlastat s tou podivnou bandou, vlastně ji už nemi-
lujete a podobné citové výlevy. Co s tím? Je několik 
způsobů, jak své milé vysvětlit, že pití piva váš vztah 
nejen nepoškodí, ale naopak, že ho posílí.

Jako první zkuste racionální argumenty. S mírou 
vypitého piva jí více rozumíte, protože podle 
jednoho renomovaného výzkumu pivo obsahuje 
ženské hormony. Přeci jen, pokud pijete a pijete, je 
například schopnost řídit horší, kecáte samé blbosti, 
pořád chodíte na záchod, není možné logicky 
přemýšlet a podobně. Dále jí zkuste vysvětlit, že 
s každým vypitým pivem je krásnější a krásnější. 
Tady ovšem pozor! Nesmíte to přehnat, přeci jen, 
pokud svou slečnu uvidíte dvakrát a ještě rozmazaně 
a ještě si nedáte pozor na to, co říkáte, můžete být 
taky velmi rychle pouze sám se svým pivem (i když to 
někteří moji kamarádi shledávají jako velkou výhru).

Pokud zapůsobení na rozum nefunguje, mu-
síte to vzít trochu odjinud. Chce s vámi trávit svůj 
volný čas? Tak prosím. Obětujte jeden měsíc, kdy 
dáte přednost jí a jen jí. Omezte její dámské výlety 
s kamarádkami a chtějte ji mít jen pro sebe. Pořád. 

Uvidíte, že jí to brzy začne lézt na nervy a ještě ráda 
se po čase zeptá „Miláčku, nechceš si dnes vyrazit 
beze mě? My chceme s holkama někam jít.“ V tuto 
chvíli máte prakticky vyhráno.

Co dělat, pokud vaše milá s kamarádkami tolik 
nepeče a chce být s vámi opravdu pořád? Pak ji mu-
síte holt pivo naučit pít také. Opět pozor! Z vlastní 
zkušenosti mohu říct, že pít ve vztahu může jen je-
den. Jednak to leze strašně do peněz a pak, kdo by 
vás ve dvě ráno táhl na kolej, když vaše přítelkyně 
bude ve stejném stavu jako vy?

A rada závěrem? Někdy se holt musíte rozhod-
nout – buď láska, nebo pivo. Vybírejte pečlivě, pro-
tože láska k pivu je stejná jako láska k ženě. Nikdy ne-
víte, jaké překvapení vám její prožívání může připra-
vit. Pamatujte, ideální žena existuje – chytrá, krásná, 
milá s vlastním pivovarem.

Petr Bílek

Láska a pivo

Co horšího než smrt,
co krásnějšího než láska.
Začít někoho milovat
je ta nejriskantnější sázka.
Kdo však hlavní výhru získá
a do konce života zůstane s tou, která je mu blízká,

Poznámka autora: Článek není gendero-
vě vyvážen, politicky korektní a nepodporuje 
zelené myšlení. Autorovi je to ale úplně jed-
no. Dále článek nevychází z jeho zkušeností, 
má totiž přítelkyni nesmírně tolerantní a pivo 
mu kupuje sama od sebe :-)

Trocha poezie...
nelituje, nepoví,
co ostatní se nikdy nedoví,
co znamená mít někoho rád,
ve chvílích dobrých i zlých u něho stát
a vědět, že nic lepšího ho potkat nemohlo,
i když byl v životě to největší nemehlo…

Pavel Vaško
Studenti
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Rozhovor s Monikou Hovorkovou
Monika Hovorková je viceprezidentkou Vodafone 

pre značku a komunikáciu. Pred nástupom do 
Vodafonu pracovala ako senior konzultant v The 
Gallup Organization. Pôsobila tiež v Citibank, 
kde mimo iného rozbiehala internetovu dcérsku 
spoločnosť. Počiatky kariéry spojila so spoločnosťou 
DHL International, kde strávila deväť rokov. Monika 
vyštudovala Vysokú školu ekonomickú, Fakultu 
informačných technológií a program MBA na 
University of New York in Prague. Svoj voľný čas 
rada trávi v prírode, najradšej jazdou na svojom koni  
Figaro.

Čo to znamená viceprezident pre značku a ko-
munikáciu? Čo je vlastne náplňou Vašej práce?

Mám na starosti veškerou komunikaci, kterou 
Vodafone dělá externě ale i interně v rámci firmy.

Takže niečo ako PR špecialista?
Ne úplně, je toho mnohem víc. Začíná to 

veškerou reklamou, celou kampaní. Marketing 
máme rozdělený na více oddělení.  Moje oddělení 
dělá komunikaci. Tedy když třeba uvedeme nové 
tarify, s agenturou vytvoříme koncept, natočíme 
reklamu, vytiskneme ji, dáme spoty do rádia. Na 
kampaň se snažíme koukat jako na celek. Není to 
tedy jenom televize, tisk, ale také sociální média, kde 
je hodně mladých lidí. Je to efektivnější, ale tam si 
zas člověk musí uvědomit, že platí jiná pravidla PR. 
A k té interní komunikaci – u nás máme zásadu, že 
naši interní zaměstnanci se vždycky dozvědí všechno 
jako první. Neexistuje, že bychom něco komunikovali 
nejdřív externě a až pak interně.

Ako ste sa dostali k tejto práci? 
Začínala jsem pracovat v DHL jako IT operátor 

a už tam jsem zjistila, že informačním technológi-
ím se nechci věnovat jako oboru, ale že je chci spí-
še využívat pro jiné obory a to konkrétně marketing. 
Marketing mně moc baví. A komunikace mě baví úpl-
ně nejvíce, protože to nikdy nevíte, co z toho vyjde. 
Je to velmi kreativní. Vodafone je v tomhle případě 
úžasná značka, protože si váží kreativity a kreativ-
ních lidí. Chce být kreativní, chce být odvážný, chce 
být jiný. A mým úkolem je dohlížet na to, aby tomu 
tak skutečně bylo a aby to vnímali i lidé zvenčí. Skoro 
bych řekla, že tuhle pozici jsem si vysnila.

Vy ste tu dnes v rámci nadácie Vodafone. Môže-
te nám ju v krátkosti charakterizovať? 

Nadace Vodafone je především jiná. Už když 
jsme ji zakládali, tak jsme se chtěli odlišit a zaměřit 
se na skupinu, která není úplně obvyklá. Nadací je 
spousta a většina podporuje hlavně zvířata, děti, se-
niory nebo postižené. My jsme se zaměřili na mladé 
lidi, na to, aby se mohli zapojovat do komunity, moh-
li organizovat a dělat nějaké své aktivity. 

Ako by náš vysokoškolský študent mohol vyu-
žiť nadáciu?

Student se muže zapojit tak, že zažádá o grant 
v rámci nějakého projektu, například v oblasti 
technologií.  Ale třeba podporujeme i studenty, 
kteří dělají něco pro komunitu.  Většinou se 
soustřeďujeme na lidi, kteří to dělají poprvé, aby 
se nastartovali. Máme pár studentů nebo mladých 
lidí, kteří se k nám vrací, ale ty se snažíme společně 
s jinými partnerskými organizacemi usměrnit tak, 
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Junior Achievement
aby byli nezávislí na naši organizaci a aby byli schopní 
získat zdroje příjmů i někde jinde. Zapojuje se nám 
hodně mladých lidí, a když je to baví a zajímá je 
dobrovolnická práce, je pro ně program „Rok jinak“ 
ten pravý.  

Prečo ste sa rozhodli podporiť projekt Junior 
Achievement?

Začnu u sebe. Mně osobně hodně naplňuje 
práce s mladými lidmi a dělám s nimi strašně ráda. 
Začalo to asi před čtyřmi lety.  Ve Vodafone máme 
takový program, kdy si zaměstnanec muže zvolit 
dobrovolnickou organizaci a pro tu jít pracovat jeden 
den v roce, přičemž to má normálně zaplacené. 
A já jsem tenkrát uvažovala, že bych udělala nějaký 
marketingový kurz právě pro studenty. A shodou 
okolností zrovna tenkrát Junior Achievement zažádal 
poprvé o spolupráci, no a správní rada to schválila. 
Minulý rok se mi podařilo zapojit do toho i druhou 
kolegyni, která je stejný nadšenec pro práci mladými 
lidmi jako jsem já.

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Lucia Spišiaková

Junior Achievement je medzinárodná 
vzdelávacia nezisková organizácia. Česká 
kancelária JA bola založená Tomášom Baťou 
v roku 1992. Jej poslaním je poskytovať 
mladým ľuďom praktické ekonomické 
a finančné vzdelanie a zlepšiť aj ich 
pripravenosť pre vstup na trh práce. Junior 
Achievement ponúka výukové programy 
základným, stredným, vyšším odborným 
a vysokým školám.

Viac na www.jacr.cz.

30. března sa v IO Kolejní 4 konala súťaž ING.race, 
na ktorú prišlo SPS ukázať, že na našej fakulte nie sú 
len samí chlapi s IQ 160, ale aj krásne a inteligentné 
slečny. SPS si pre Vás pripravilo menšiu výstavu 
so všetkými fotkami slečien, ktoré sa stali dívkou 
e-fektu, rôzne propagačné materiály a ako bonus 
jednu živú dívku eFektu - Hanku. V priebehu dňa sa 
objavili dve,  jemne De-fektné dívky ktoré sa nechali  
zvečniť do nášho bulvárneho plátku. Po fotení dostali 
dievčatá do rúk letáky a pustili sa do ohurovania 
okoloidúcich. Ich reakcie boli nečakané; zopár ľudí 
sa usmievalo a neverili svojim očiam, no väčšina  sa 
im oblúkom vyhýbala a my doteraz nevieme prečo...  
Po akcii sa dievčatá vyparili nevedno kam a ostala po 
nich len (ne?)príjemná spomienka.   

Slovo záverom: kto tieto slečny nevidel, môže 
ľutovať. Ten, kto ich videl, už ľutuje.

Ak sa chceš stať dívkou e-fektu, tak sa pozri na 
http://sps-fekt.cz/divka a dozvieš sa viac.

Michal Holbay

Dívky de-fektu
na ING.race

O Nadácii Vodafone viac na 
www.nadacevodafone.cz.

Studenti

pro

studenty * 9



OPEN AIR
FESTIVÁLEK
Aneb Terč slAví 20 leT
18. 05. 2010
Areál kolejí PPv
(konečná linek 12, 13 - kr. Pole)

od 15.00
ZAhrAjí:
bobři
nATurAl 95
RuFuS

TleskAč
(sTArT 20.30)

doProvodný ProgrAm:
skákAcí boTy 7legue - exhibice
scooTer exhibice
AuToTrenAžér - souTěž o nej jeZdce

koZel 10°  20 kč
rAdegAsT 12° 25 kč

VSTuP ZDARMA

www.BRNKacka.net



Prázdniny? SUPER! 
Aneb proč si přibalit do báglu i ochranu před ná-

kazami – očkování.

A proč? Protože právě vy, mladí studující lidé, 
jste k nákazám velmi vnímaví a také často nejvíce 
ohroženi žloutenkami – ať už A či B, nebo klíšťovkou, 
meningokokovými onemocněními. Zcela speciální 
skupinou jsou mladí cestovatelé.

Vezměme příklad klíšťové encefalitidy. Nakažená 
klíšťata se objevují na celém území Evropy, u nás 
nejvíce na jižní Moravě a v jižních Čechách. Po 
přisátí nakaženého klíštěte dochází k přenosu 
původců onemocnění – lymské boreliózy a klíšťové 
encefalitidy. Lymskou boreliózu lze účinně léčit 
antibiotiky. Při nákaze klíšťovkou se objevují vysoké 
horečky, silné bolesti hlavy, neschopnost soustředit 
se, „tuhne“ šíje.  Vzácně dochází také k částečným 
obrnám. I po překonání infekce může mnoho z obtíží 
přetrvávat – nesoustředěnost, bolesti hlavy, závratě, 
třes rukou, občas také ochrnutí různých částí těla. 
Ale existuje specifická ochrana – očkování.

A žloutenka? Žloutenka typu B je 100× nakažli-
vější než HIV. Přenáší se například při nechráněném 
sexuálním styku, dále krevní cestou – pozor jakouko-
liv (!) – používání společné manikury, holení, zubní-
ho kartáčku. V ČR je 1 % tzv. bezpříznakových bacilo-
nosičů, v tropech je jich až 20 %. Virus napadá játra 
a může to vést až k jejich celkovému selhání, což má 
za následek smrt. Léčba je velmi dlouhá, nákladná 
a nepříjemná. Následky pak přetrvávají obvykle celý 
život – dieta, snížení nebo vyloučení tělesné zátěže, 
někdy dochází dokonce k cirhóze jater.

Se žloutenkou typu A se setkáte prakticky všude. 
K nákaze dochází tzv.perorálně – podáním jídla 
špinavýma (nemytýma) rukama, led v nápoji apod. 
Virus také napadá jaterní tkáň, nemocný je velmi 
unavený, má horečku, nechutenství. Po uzdravení 
pokračuje velmi přísná dieta, bez tělesné zátěže, 
vyloučení alkoholu. A to vše až na dobu dvou let.

A ochrana? Opět očkování.
Takže rada lékaře na léto: zkuste letos zodpověd-

ně zvážit možná rizika nákazy a přibalit si na prázdni-
ny ochranu před infekcemi – očkování. Stojí to za to.

MUDr. Magdalena Syková,
protiepidemické oddělení KHS JmK Brno.

Žiješ „naplno“?

Plánuješ vyjet za studiem 
do zahraničí?

Chystáš se na prázdniny?

Super !

A OČKOVAL
SES ?

Žloutenka, meningitida, klíštovka jsou

TADY

Břišní tyfus, žlutá zimnice, vzteklina, 
dětská obrna a další jsou    

TAM

Více na www.medicoprevent.cz

sekce  JSEM STUDENT
Aspo ̌n   si to přečti – pak se rozhodni.

dico Preven_inzerat_74x210_02.indd   1 27.4.2010   15:00:16



Dívka e-fektu Zuzka Bohatcová
Někteří by si e-fekt nedokázali představit bez dív-

ky e-fektu, někteří ho čtou jen kvůli dívce efektu... 
Ať už pátříte k jakékoliv skupině, připravili jsme pro 
vás další krásnou dívku studující FEKT – Zuzanu Bo-
hatcovou a krátký rozhovor s ní.

Ahoj Zuzko, dovol mi začít obligátní otázkou: 
Jak to bylo s tvým přihlášením do Dívky EFEKTu? Byl 
to tvůj nápad, nebo ti s ním někdo pomohl? 

Nápad, abych se přihlásila, prohodilo asi jen tak 
z legrace, osazenstvo kanceláře E 330, když jsme si 
prohlíželi fotky holek ve vestibulu na Kolejní. Dala 
jsem na ně a zkusila to :-) Tímto bych chtěla pozdra-
vit J. S. a V. H. (smích)

Jaký obor a v kolikátém ročníku studuješ? Z jaké 
střední školy jsi sem na FEKT přišla?

Studuji třetí ročník Biomedicínské techniky a bio-
informatiky a na FEKT jsem přišla z osmiletého gym-
názia v Boskovicích.

Jsme rádi, že sis na náš časopis udělala čas i těs-
ně před zkouškami.  Jak je vůbec prožíváš? Jsi ner-
vák, nebo kliďas? Jaký je tvůj recept na naučení se 
co nejvíce látky za co nejméně času?

Mám spoustu aktivit, kterým se věnuji víc než 
škole, takže učení vždycky doháním na poslední chví-
li. Většinou před zkouškou stihnu dvakrát přečíst 
skripta a jde se na věc. Ráno nejsem schopná se na-
snídat a trpím nevolností. Naštěstí na zkoušky vět-
šinou jezdím s kolegou z ročníku autem. Celou ces-
tu neuvěřitelnou rychlostí listuji materiály a snažím 
se zopakovat základy. Těsně před zkouškou už bývám 
smířená s tím, že to nějak dopadne. Můj recept na 
předzkouškové nervy je spousta sladkostí.
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Jaké jsou tvoje oblíbené sporty? Kam bys nejra-
ději jela na dovolenou?

Na základce a gymnáziu jsem hrála basketball 
a za školu jsem dělala atletiku. V současné době se 
sportu věnuji pouze rekreačně. V zimě jezdím na 
snowboard a lyžovat do Alp, bruslit na rybník. Ráda 
plavu, běhám, občas si pinknu volejbal nebo tenis. 
O víkendu jsme byli lézt na horolezeckých stěnách 
a další víkend poprvé pojedu na rafty. 

Na dovolenou každoročně jezdím za teplem 
k moři. Nejraději do Španělska, ale kdybych nemuse-
la řešit finance, letěla bych za exotikou. 

Sponzorem dívky
e-fektu je

Co plánuješ studovat po dokončení bakalářské-
ho studia. Měla bys nějaké návrhy, jak zlepšit vý-
uku?

Pokud se mi podaří udělat státnice, chtěla bych 
pokračovat v navazujícím magisterském studiu stej-
ného oboru. Buď tady v Brně, nebo v Kladně. Bude 
záležet na výsledcích přijímacího řízení. Návrhy na 
to, jak zlepšit výuku, asi nemám. Většinou semestr 
uteče tak rychle, že se ani nestihnu rozkoukat.

Téma květnového vydání je Lásky čas. Kdy ses 
ty poprvé zamilovala?

Poprvé jsem se zamilovala ve třinácti letech. Byla 
to velká láska, která skončila velkým zklamáním. Těž-
ce jsem nesla, že mě má první láska opustila po třech 
měsících se slovy: „Už mě to s Tebou nebaví!“ Ten-
krát se mi zhroutil svět a zastávala jsem názor, že už 
nikdy s nikým chodit nebudu. Nečekaně pak násle-
dovalo pubertální střídání nápadníků, díky kterým 
jsem si uvědomila, jakého partnera nechci.

Studenti
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Jak víš, ke své kartě ISIC můžeš získat roční 
cestovní pojištění od společnosti Uniqa za 
studentské ceny. Takže pokud vyrážíš někam do 
světa, pojistíš se už za 200 Kč.

Ale teď je tu ještě další bomba. Na 
www.chytrepalice.cz si nově můžeš zřídit 
i dlouhodobé a pracovní cestovní pojištění. 
Jestli jedeš do USA na Work & Travel nebo třeba 
sbírat jablka do Itálie, rozhodně tuhle nabídku 
ocheckuj.

Na studentskou cenu budeš mít navíc nárok 
i bez karty ISIC. To pokud letos končíš školu, 
nebo už třeba nestuduješ vůbec.

Chystáš se ven z Česka? Nezapomeň se pojistit!

Vzpomeneš si ještě na svou první pusu?
První opravdovou pusu jsem dostala někdy ve 

třetí třídě. S dotyčným jsem měla jedno nevydařené 
rande. Několik let jsme se neviděli.

V současné době jsi zamilovaná?
V současné době žiju s tou svou první láskou 

a jsme spolu šest let.

Jak lásku prožíváš? Slavíte nějak První máj?
S přítelem trávím veškerý volný čas a je pro mě 

na prvním místě. Máme spoustu zážitků a ještě víc 
plánů.

Každoročně pálíme čarodějnice na chatě s par-
tou kamarádů. Letos jsme vyrazili na Baldovec, což 
je sportovní a relaxační středisko kousek od Sloupu. 

Pusa pod rozkvetlým stromem je na prvního 
máje naprostou samozřejmostí.

Lubomír Jelínek
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Queer lidé
na FEKTu

Láska může mít mnoho podob, o některých se 
mluví více, o některých méně. Právě proto jsme si 
pro vás připravili rozhovory s těmi, kteří to mají tak 
trochu jinak. Řeč je o homosexuálech. První z nich 
je zaměstnanec FEKTu, kterého mnoho z vás možná 
dobře zná, další je bývalá studentka FEKT a současný 
student, kterým jsme položili totožné otázky.

Zaměstnanec FEKT
Kedy ste si po prvýkrát uvedomili, že ste iný ako 

vaši vrstovníci?
Někdy v pubertě, ale kolik mi bylo, to si nevzpo-

menu.

Vie o tom vaša rodina, priatelia..?
Nejbližší rodina o tom ví, mí dobří přátelé taky.

Bolo to pre nich tažké prijať a kedy sa to dozve-
deli?

To bylo v době mého studia na vysoké škole, no 
a nebyl to pro ně velký problém, čemuž jsem rád.

Vedia o tom vaši kolegovia?
Je jich několik, kteří to vědí, ale v práci takové 

věci neřešíme. Já sám o tom nikomu nevykládám, 
kdo to ví, ten to ví. Prostě je to tak.

Je potrebné to tajiť?
Osobně si nemyslím, že je nutné to tajit, na dru-

hou stranu si nejsem jist, zda česká společnost vnímá 
obecně menšiny bez předsudků. Myslím, že se stále 
lze nadít i nějakých negativních reakcí.

Stretli ste sa s ňou niekedy?
Já osobně naštěstí ne. Je to asi tím, že se pohy-

buji převážně ve společnosti inteligentních lidí. Ale 
samozřejmě vím o případech, že se negativní reak-
ce objevují.

Keby ste mohli zmeniť svoju orientáciu, chceli 
by ste to? Prečo?

To je stejné, jestli bych se chtěl narodit někde jin-
de a někdy jindy a proč. Beru to prostě takové, jaké 
to je. Člověk by se měl snažit měnit věci, které může 
změnit a vyrovnat se s těmi, které jsou prostě dány.

Myslíte si, že vo vysokoškolskom prostredí je 
väčšia koncentrácia gayov a lesbičiek? Je to pre nich 
lepšie prostredie?

Ne, to si nemyslím. Je to asi stejné jako jinde. Vý-
hodou vysokoškolského prostředí je možná to, že je 
zde přece jen méně předsudků a člověk je posuzován 
podle jiných kritérií, než je orientace, rasa a tak dále. 
Souvisí to zjevně s inteligencí lidí. Inteligentní člověk 
nebývá zakomplexovaný a lépe přijímá odlišnosti.

Spomínali ste, že spoločnosť v ČR nevníma ho-
mosexuálov ešte úplne normálne. Správa sa k nim 
horšie ako vo svete?

Myslím si, že naše společnost v tomto směru 
udělala velký pokrok za poslední desetiletí a určitě 
jsme na tom lépe, než většina postkomunistických 
zemí. Stále však přetrvávají některé averze vůči mi-
noritám, vypadá to však, že se postupně utlumují.

Keď sa pozriete do minulosti a porovnáte ju so 
súčasnosťou, máju dnes inak orientovaní študenti 
jednoduchšiu pozíciu prejaviť sa, ako ste mali vy?

Samozřejmě, to souvisí se zmíněným vývojem 
postoje celé společnosti. To se samozřejmě odrazí 
i v akademickém prostředí, kde však i dříve byla tole-
rance na vyšší úrovni než jinde.

Prejavovali sa?
Řekl bych, že zásadnější obrat nastal s pádem ko-

munismu. Předtím problematika jakýchkoliv men-
šin nebyla oficiálně vůbec komunikována. S pádem 
komunismu se uvolnil i prostor pro projevení mino-
rit, vznikly kluby, seznamky. S příchodem internetu 
se otevřely možnosti seznamování, také vznikla celá 
řada skupin pro lidi s odlišnou orientací.

Kedy ste sa prvýkrát zamiloval a do koho?
No, to si nechám pro sebe. (smích)

Poznáte na fakulte medzi kolegami alebo štu-
dentmi ďalších homosexuálov a ak áno, stretáva-
te sa s nimi?

Několik jich znám. Pokud se setkáváme, tak pou-
ze pracovně.

Majú tí iní študenti aj iné študijné výsledky?
Ne, to s tím přece vůbec nesouvisí. Nemyslím, že 

sexuální orientace ovlivňuje inteligenci jedince nebo 
jeho schopnost učení. To jako, že by měli mít odliš-
ný mozek? (smích)
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Pridali ste niekedy nejaký ten bod študentovi, 
lebo sa vám páčil?

Tak to vůbec ne, takhle to nerozlišuji. Beru ob-
jektivně to, co mám hodnotit a neuvažuji, jestli je mi 
sympatický nebo ne – to by bylo nefér. Spíš se znažím 
rozpoznat, zda student dělá chyby kvůli trémě nebo 
to prostě neumí a tomu přizpůsobím hodnocení.

Máte nejakú obľúbenú osobnosť o ktorej je 
známe, že je gay/lesba?

Já opravdu nehledím na orientaci, takže nechci 
teď v paměti hledat významné osobnosti v dějinách 
a vyzvedávat je proto, že byli gayové. Kvůli tomu se 
přece nestali významnými, ne? Tyto starosti pře-
nechme bulváru.

Studenti FEKT
Co studuješ?
L: Studovala jsem Biomedicíncké inženýrství na 

FEKT VUT.
G: FEKT.

Kdy jsi přišel/přišla na to, že jsi gay/lesba? Vedl k 
tomu nějaký impuls, díky kterému sis to uvědomil/a?

L: Prostě jsem se zamilovala a bylo to. Dlouho mi tr-
valo, než jsem přišla na to, že opravdu zamilovaná jsem 
a pak jsem čekala, co na to řekne objekt mého zájmu 
a ten dost dlouho neříkal nic.

G: Svoju inakosť som si uvedomil v ranej puberte, 
ale samotné akceptovanie sebou samým, tvz. vnútorný 
comming out, mi trval niekoľko rokov.

 Impulzy tam myslím netreba. Rovnako, ako sa 
niekomu začnú páčiť dievčatá, tak mne sa začali páčiť 
chlapci.

Kdy a jak jsi řekl/a ostatním, že jsi gay/lesba? 
Komu jsi to řekl/a?

L: No, přivedla jsem svoji ženu s sebou už na střed-
ní škole na bečku a řekla: tak tohle je moje žena. Ří-
kám to všem.

G: Po prvýkrát som o tom, že sa  mi páčia chalani asi 
viac ako heterosexualóm,  povedal jednému chalano-
vi s rovnakým osudom cez internet asi keď som mal 15 
rokov. A to bol ten prelom. Keď som si uvedomil, že na 
internete je nás veľa, tak ma postupne opúštal strach 
o tom hovoriť, aspoň s gaymi. Bolo to ale obdobie, keď 
som ešte mal pochybnosti o správnosti veci, keďže som 
bol vychovaný v katolíckej rodine. To celú vec pre mňa 
viac sťažovalo. Komplikovalo to aj malé mesto, kde sa 

každý pozná. Ale časom som začal stretávať svoje prvé 
lásky, aj keď v utajení. Nakoniec sa o tom dozvedela 
časť mojej rodiny. Na verejnosť som sa s tým odvážil 
vyjsť viac až tu na výške, pretože si myslím, že by mi to 
mohlo značne skomplikovať situáciu v rodine aj medzi 
priateľmi z môjho rodného mesta. 

Bylo pro tebe těžké to říct? Bylo pro ostatní těžké 
to přijmout? V čem?

L: Někdy je to těžké, záleží na tom, jak se lidé cítí 
uvnitř. Zda se již někdy setkali s nějakou negativní reakcí 
a zda třeba mají strach. Já strach nemám, ale znám dost 
lidi, kteří ano. A mám teorii, že okolí se s tím vyrovnává 
lépe, když je s tím ten člověk uvnitř srovnaný.

G: Na verejnosti nevystupujem ako nejaký iný, ne-
zoznamujem sa spôsobom, “ahoj, ja som Peťo, gay”. 
Poviem to len ak to nejako vychádza zo situácie a iba 
osobám, ktorým dôverujem. Predsalen som si  ešte na 
tak otvorený život nezvykol. 

Ľudia niekedy bývajú prekvapení, inokedy ani nie. 
Ale nevšimol som si nejaké problémy. Možno je to prá-
ve preto, že najprv ľudí zoznámim so mnou a oni si po-
tom uvedomia, že nie som tak hrozný. Nakoniec sa to 
berie ako sranda, alebo sa to nerieši.

Setkal/a ses ve škole s nějakým negativním posto-
jem okolí vůči tobě, kvůli tvé sexuální orientaci?

L: Ano kdosi řekl nějakou poznámku o buzerantech 
a o tom, že chtějí registrované partnerství, a tak jsem 
tomu dotyčnému řekla, že jestli mu to nevadí, tak mlu-
ví o mě a ať mi to řekne do očí, a on zmlkl. Člověk není 
vždy připravený na takovou reakci. 

G: Na strednej to o mne nevedeli, ale často boli na 
túto tému zbytočne nevhodné poznámky. A na výške 
zatiaľ nie.

Myslíš si, že je mezi vysokoškoláky vice gayů/le-
seb, než je průměr ve společnosti? Pokud ano, proč 
tomu tak je podle tebe?

L: To si nemyslím.
G: Homosexuáli sú rovnakí ako ostatní ľudia aj 

v otázke IQ a ďaľších oblastí, ktoré predurčujú človeka 
ísť študovať. Všeobecne je dnes na výške viac ľudí ako 
v minulosti, čo aj priamo súvisí s  vyšším počtom gayov 
a lesbičiek vo vysokoškolskom prostredí. Takže je mož-
né, že je ich tu viac. To, či to spôsobuje ich inakosť, je 
myslím komplexnejší psychologický problém a na jeho 
vyriešenie by sme sa museli pozrieť na otázky čo vlast-
ne homosexualitu spôsobuje, a na to, pokiaľ viem, do-
dnes nemáme istú odpoveď. 
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Jaký si myslíš, že je vůbec postoj veřejnosti k ho-
mosexuálům? Vidíš nějaký rozdíl mezi názory ve vyso-
koškolské komunitě a ostatní veřejností?

L: Myslím si, že vysokoškoláci jsou obecně tolerant-
nější skupinou vůči čemukoliv jinému, a tudíž podle mě 
také tolerantnější k homosexuálům. Jinak, postoj veřej-
nosti si myslím, že je spíše lhostejný. Takže dokud se ně-
kde nebavíme o dětech, nikoho neurazíme. 

G: Verejnosť sa dá ovplyvňovať masovo. Napríklad 
médiami, školami či cirkvami a spoločenstvami. A čím 
je menej vzdelaná, tým to ide jednoduchšie. Z tohto 
dôvodu by bolo treba konkretizovať oblasť, v ktorej sa 
verejnosť nachádza. Ak berieme tú našu, tak ľudia si na 
to pomaly zvykajú, alebo to neriešia. Samozrejme, kaž-
dý to berie inak a v každom druhu spoločnosti sa nájdu 
jedinci, ktorí vidia vec inak ako ostatní. Všeobecne pla-
tí, že vo väčších a viac vzdelaných miestach majú homo-
sexuáli jednoduchší život.

Uvítal/a bys, kdybys měl/a příležitost blíže se po-
znat s gay/lesbickou komunitou studující na VUT pří-
padně FEKT?

L: Já určitě ano, už na škole nestuduju...
G: Ja ich postupne spoznávam, a to prirodzeným 

spôsobom. Neviem, ako inak by sme sa mohli spoznať. 
Zakladať nejaké skupiny je myslím skôr na škodu, preto-
že nás to viac oddeľuje od tých ostatných a práve to ne-
chceme. Chceme, aby nás ľudia prijali a videli, že sme 
ako oni. Preto musíme žiť s nimi a nie separovane.

Máš nějakou oblíbenou osobnost, o které je zná-
mo, že je gay/lesba?

L: Martina Navrátilová, Aneta Langerová.
G: Nemám, bulvár veľmi nesledujem.

Kdy ses poprvé zamiloval/a a do koho?
L: Asi v 18 a bylo to do 15leté holky. Její rodiče do-

teď nevědí, že jsem s ní spala… Tehdy si mysleli, že je 
skvělé, že se s ní kamarádím a ona tudíž nedělá hlou-
posti.

G: Zamilovaný som bol mnohokrát, ale tak naozaj 
minulý rok a bol to chalan, s ktorým som sa zoznámil 
na nete.

Máš v současné době přítele/přítelkyni?
L: Ano mám.
G: Znova sa mi ešte nepodarilo zamilovať. Verím, 

že časom to príde znova. Toto je myslím rovnaké ako 
u heterákov.

Sex homosexuálně orientovaných párů je pro 
mnoho lidí stále tabu, asi není vhodné se tu ptát na 
detaily, ale plno lidí si třeba myslí, že v homosexuálním 
páru vždy zastává jedna osoba mužskou a druhá 
ženskou roli. Můžeš tento mýtus potvrdit či vyvrátit? 
Jak to chodí u vás?

L: Dělení roli je hloupost. Každopádně, když se ale 
člověk podívá na rodinu, má-li správně fungovat, je tře-
ba, aby každý dělal něco. Z toho pohledu taky rozezná-
váme věci, které dělá a muž a které žena. Aby jakáko-
liv rodina nebo vztah fungoval, každý dělá jiné věci a ty 
se vzájemně doplňují. Já například opravuji věci a žena 
vaří. Není to proto, že ona by je opravit nemohla, ale já 
jsem na to šikovnější a neumím vařit a taky se mi vždyc-
ky nechce. (smích)  Ale myju nádobí, takže z mého po-
hledu jsem skoro jako každý druhý spořádaný chlap ne? 
(smích) 

G: Existujú samozrejme rôzne podoby sexu. Mno-
ho z nich by na bielom plátne, na ktorom by boli osvie-
tené siluety postáv pripomínal sex medzi ženou a mu-
žom, ale pomenovanie ženskej roly môže byť trošku 
prenesené.

Kdybys mohl/a svou orientaci změnit, chtěl/a bys 
to? Proč?

L: Nikdy. Miluju ženy. Jsou daleko zajímavější než 
chlapi. Vůbec jim totiž nerozumím. 

G: To je pre mňa ťažká otázka. Neviem. Takéto po-
stavenie v mojom živote mi prinieslo dobré aj zlé veci. 
Čo prinesie budúcnosť, nedokážem odhadnúť. Žijem 
pre dnešok najlepšie ako viem.

Poslední otázka: jsi šťastný/á?
L: Jsem.
G: Áno.

Děkujeme za vaše odpovědi.
redakce
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Queer parade Brno 2010
Letos bude v Brně již podruhé probíhat Queer pa-

rade Brno. Zeptali jsme se na pár otázek Lucie Hany-
ášové, jedné ze zakladatelek skupiny „Holky a Brně“, 
webmastera a spolupořadatelky Queer parade Brno.

Co je vlastně Queer parade? Kdy, jak a proč 
vznikla?

Queer parade (gay pride, queer pride, duhový 
průvod) je akce na podporu práv LGBTIQ (Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transsexual/Transgendered, 
Intersexual, Queer, pozn. redakce) menšiny i jiných 
společensky znevýhodněných skupin. Je výzvou 
k toleranci. Navazuje na dlouholetou tradici pochodů 
tolerance, které se konají ve všech větších městech 
západní Evropy a v mnoha městech Evropy východní. 

Tradice duhových průvodů a jiných podobných 
akcí, které se konají během léta ve větších 
evropských i světových městech (Krakow, Varšava, 
Vídeň, Moskva, New York, Tallin), má kořeny v 70. 
letech v USA. Původně byl pochod připomenutím 
Stonewallských nepokojů, které v podstatě 
odstartovaly gay a lesbické hnutí (a které bylo 
součástí širšího proudu boje za lidská práva, práva 
žen atd.). Skupina gayů a leseb, kteří byli toho 
večera  obtěžováni policejní agresí, se vzbouřila. Tato 
pouliční bitka se stala zlomovým bodem v dějinách 
GL hnutí, protože započala novou strategii odporu 
proti utlačovatelskému systému. 

Výročí tzv. Stonewall riots, tedy Stonewallských 
nepokojů, se stalo příležitostí k připomenutí porušo-
vání lidských práv leseb, gayů a transgender lidí. 

Kdo stojí za vznikem této tradice v Brně? Co 
bylo impulzem k jejímu vzniku?

Za vznikem tradice v Brně stojí spojení skupin 
Holky v Brně a Kluci.info, kteří se za podpory dalších 
organizací rozhodli uspořádat Queer Parade, aby 
upozornili na některá témata a vyvolali veřejnou dis-
kuzi. Queer Parade je ve většině zemí Východní Ev-
ropy, více než oslavou, hlavně průvodem tolerance, 
který se snaží upozornit na problémy, které homose-
xuální lidé mají.

Queer parade bude tento rok v Brně již podru-
hé. Změnila se nějak po pořadatelské stránce? Vy-
víjí se nějak i její rozsah a program?

Samozřejmě, že Queer Parade se vyvíjí po všech 
stránkách. Máme profesionálnější tým, který má roz-
dělené úkoly, které plní. Především se zlepšuje pro-
pagace, hledání sponzorů a také spolupráce s ostat-
ními subjekty jako jsou jiné skupiny v jiných městech 
a nebo parades obecně a to je dobře.

Na co se můžeme letos těšit?
Těšit se můžete na průvod samotný, násled-

nou párty v Semilasse a samozřejmě na celé Teplé 
jaro, kdy nejbližší akcí je Mezinárodní den proti ho-
mofobii 17. května, kdy budeme pohřbívat homofo-
bii a nebo také proběhne Queer univerzitní den. 18. 
a 19. května na různých fakultách Masarykovy uni-
verzity a vybraných středních školách. Samozřejmě 
v rámci Teplého jara je třeba pro mimobrněnské zmí-
nit nejen lesbický festival v Praze eLnadruhou kona-
ný 13.–17. 5.

Jaká je návštěvnost Queer parade v Brně?
V roce 2008 jsou hrubé odhady na asi 500 lidí 

a letos čekáme daleko větší účast. Myslíme si, že by 
mohla přijít až tisícovka účastníků.

Jak je průvod přijímán veřejností?
Myslíme si, že kladně.

Zapojují se do průvodu i heterosexuálové?
Samozřejmě. Na propagaci a na všech akcích 

se zapojují naši přátelé a naše rodiny. Nechceme 
si dělat nějaký izolovaný průvod pro homosexuály, 
chceme, aby do průvodu přišli všichni lidé, kteří 
podporují toleranci a různorodost, a to nemusejí být 
jen homosexuálové. 

redakce

Všechny další informace najdete na webu 
www.queerparade.cz.
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Kulturní festival Teplé jaro byl neformálně 
zahájen už před měsícem diskotékou a karaoke 
party, kterou uváděla jedna z moderátorek pořadu 
Q – Barbara Hasci. Následovat bude ještě další 
předprůvodový program. Nejbližší akcí je oslava 
Mezinárodního dne proti homofobii, která se 
uskuteční 17. května. V tento den pohřbíme 
homofobii, která značí strach z neheterosexuálně 
orientovaných lidí, a v Denisových sadech oslavíme 
vypouštěním balónků svět bez předsudků. 

Vzápětí bude následovat Queer univerzitní den, 
který se uskuteční 18. a 19. května na různých fa-
kultách Masarykovy univerzity a vybraných střed-
ních školách. Cílem této akce je informovat studující 
o queer problematice. Součástí queer univerzitního 
dne budou informační stánky s materiály, duhovými 
vlajkami a plackami nebo také umělecké performan-
ce studentek a studentů Fakulty výtvarných umění.

Další důležitou součástí Teplého jara je série 
přednášek a panelových diskuzí na témata, která le-
tošní ročník spojují. Návštěvníci a návštěvnice se více 
dozvědí například o vztahu křesťanství a homosexu-
ální orientace, jaké to je vyrůstat se dvěma matkami, 
jak se žije s nenormativní sexuální orientací Romům 
nebo o životě transsexuálních lidí v naší společnos-
ti. Přesná data jednotlivých debat a seznam diskutu-
jících budou zveřejněny na internetových stránkách 
průvodu www.queerparade.cz.

Komu se nechce čekat na setkání queer lidí až 
do konce června, může si zajet na pochod také do 
Bratislavy, kde se duhový průvod koná už 22. Květ-
na, a načerpat tam atmosféru a inspiraci na originál-
ní kostým.

Hlavní částí celého queer festivalu je samotný 
průvod hrdosti, který se bude konat 26. června. Akce 
začne kolem jedné hodiny odpoledne na Náměstí 
svobody a bude pokračovat až do zhruba půl čtvrté, 
kdy by měl skončit průvod městem. Ten povede ko-
lem celého historického centra města. Tím ale den 
neskončí. Od osmi večer se účastníci znovu sejdou 
v brněnském Semilasse, kde pro ně bude připravena 
party například s kapelou Like She a Dj’s a dalším do-
provodným programem.

Program QP

pqE
perFEKT
a s s i s t a n c e

fun&study
S

perFEKT
assistance

Když jsem přišel do prváku, byl jsem docela ztra-
cen. Určitě to plno z vás poznalo také. Na první před-
nášku jsem přišel pozdě, kde si mám vyzvednout 
studentskou kartu, jsem netušil... Zorientovat se na 
nové půdě – akademické půdě, pro mě nebylo vůbec 
snadné. A nejen na ní. Hned druhý den v Brně mě la-
pil revizor. Nevěděl jsem, kam jít nakoupit, kam se jít 
zabavit…

Někdy v té době jsem si vzpomněl na ty super 
americké filmy, kde se na „High school“ o každého 
nováčka hned někdo postará. Říkal jsem si, jak by 
bylo fajn, kdyby něco takového fungovalo i u nás, ale 
bohužel… Až do teď…

Nyní, když už jsem nějaký ten rok v SPS, mě 
napadlo, že bychom se mohli alespoň pokusit něco 
takového zrealizovat. Proto vznikl projekt „perFEKT 
assistance“, který by měl nováčkům pomoci v 
začátcích. A nepůjde jen o pomoc na akademické 
půdě, ale také o pomoc zorientovat se v Brně. Proto 
má podtitul „fun&study“.

Konečně máme v SPS kapacity projekt zrealizo-
vat. Potřebujeme k tomu ale jednu věc. VÁS! Veš-
keré organizační záležitosti zvládneme levou zadní, 
zkušeností na to máme dost, ovšem prváků je hodně 
a nás je jen dvacet. Proto hledáme kolegy z řad star-
ších studentů, kteří by byli ochotni nováčkům nástup 
ulehčit. Poradit v začátcích, nastavit je tím správným 
směrem pro vstup nejen do vysokoškolského pro-
středí, ale i do džungle velkoměsta.

Náplní „práce“ bude několik. První bude rada se 
studijními záležitostmi, druhá pomoc při orientaci v 
Brně a třetí, poslední a nejdůležitější – zábava. Od 
národního divadla, přes filharmonii až po Livingsto-
ne nebo TwoFaces. Odměnou nám bude dobrý pocit 
a pěkné dárky od našich sponzorů.

Více informací najdete na http://sps-fekt.cz/assistance. 
Pokud se chcete přihlásit nebo na cokoliv zeptat, 
napište na assistance@sps-fekt.cz.

Lubomír Friml
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Romantická místa v Brně
K najromantickejším častiam každého vzťahu pa-

tria prechádzky. Práve preto som sa rozhodol vám 
predstaviť tri, možno menej známe, miesta v Brne na 
toto priam predurčené. Všetky z nich sa nachádzajú 
v prírode ešte v zóne 101.

Mariánské údolí
Zastávka: Mariánské údolí, spoj: 45

Je mnohými považované za jedno z najkrajších 
miest Brna a ja sa môžem k tomuto názoru len pri-
kloniť. 

Zastávka mestskej dopravy je situovaná priamo 
do “centra” prírody, preto vám po príchode stačí už 
len vystúpiť a vydať sa po ceste krás, ktoré sa nám 
tu ponúkajú. 

A nie je ich málo. Ani ja sám som ich zatiaľ ne-
spoznal všetky, a tak najlepšie spravíte, keď spozná-
te túto oblasť sami, najlepšie so svojou polovičkou. 
Určite prežijete krásne chvíle. Ak máte radi prechád-
zky lesom či popri vode, výstupy na pozostatky hra-
dov, chceli by ste objaviť jaskyne, kde žili naši dáv-
ni predkovia z dôb kamennej, alebo si len tak sadnúť 
do trávy a prežiť romantiku uprostred krásnej príro-
dy, je to pre vás ideálne miesto. Pre tých z vás, ktorí 
si romantiku predstavujú aktívnejšie, vezmite so se-
bou korčule (brusle) alebo bicykle, a vyskúšajte svoje 
sily na pripravených cyklotrasách, a to nie len umelé, 
ale aj priamo v teréne okolitých lesov. Navyše vám tu 
päť vodných nádrží v lete ponúka možnosť kúpania.

Vďaka všetkým týmto výhodám patrí Mariánske 
údolí k veľmi často navštevovaným lokalitám, ale pre 
jeho veľkú rozlohu si ľahko nájdete aj svoje vlastné 
miestečko, kde vás nikto nebude rušiť.

Zamilovaný hájek - 
Zamilec

Už jeho názov vám povie všetko. Zamilované 
páry sem chodia tráviť spoločné chvíle na lúke, pod 
naozaj romantickými stromami. Keď sa na ne pozri-
ete pri príchode, máte pocit, ako keby ste sa pozera-
li na obraz z plátna. 

Oblasť sa nachádza v Řečkoviciach a ideálne je, 
ak sa z hlavasu necháte dopraviť vlakom. Ak túto ob-
lasť Brna nepoznáte, je dobré si najprv pozrieť na 
mape, ako sa na tam dostanete.

Aj toto miesto sa 
nachádza v lese, ale iba 
časť jeho ciest možno 

označiť za vhodné na ničím nerušené prechádzky. 
Veľmi jednoducho sa tu totiž môže stať, že vám neja-
ký biker preletí nad hlavou.

Maloměřice a Obřany
Zastávka: Obřany, Babická, spoj: 4

Ako poslednú oblasť som sa rozhodol zaradiť 
miesto, ktoré vás po príchode asi tak veľmi nepre-
kvapí. Dostanete sa do obývanej zóny rozkladajúcej 
sa po oboch brehoch rieky Svitavy. Ale ak sa vybe-
riete po tejto rieke smerom na východ, začnete sa 
vzdiaľovať od civilizácie a približovať k prírode. A celý 
tento proces sa deje cestou popri rieke. Oblasť je 
v niektorých miestach mierne znečistená, ale nejed-
ná sa o nič, čo by mohlo výrazne zničit atmosféru. 
Pravá strana cesty rieky je primárne určená pre bi-
cykle a in-line, preto na prechádzku radšej voľte tú 
druhú. 

Ak sa po ceste rozhodnete vybočiť na turistickú 
cestičku, môžete objaviť pozostatky Obřanského hra-
du. Prevýšenie je však značné a tak sa zapoteniu ne-
vyhnete.

Rieka nevyviera nikde v blízkosti, takže sa buď po 
čase otočíte, alebo, ak narazíte na obývanú oblasť, 
môžete využiť spoje mestskej dopravy. Zastávky sa 
ale už nenachádzajú v zónach 100, 101.

A na záver...
Vybrať iba tri oblasti bolo náročné, pretože 

v Brne sú romantické miesta všade. Samozrejme ne-
vynechajte ani priehradu, kde sa po roku obnovila 
lodná doprava. 

Podstatné je, s kým objavujete krásy sveta, a tak 
neseďte doma a užite si máj, lásky čas.

 A ak by ste chceli ísť ďalej ako do 101-tky, aj oko-
lie Brna vám odhalí svoje krásy veľmi rýchlo. O tých 
možno niekedy nabudúce.

Rastislav Červenák

Zamilec
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The Baseballs
Když vezmete dnešní mírně podprůměrný až prů-

měrný pop, předěláte ho do Rock ‚n‘ Rollu a oživíte 
nesmrtelné Elvisovské (popř. Kájo-Gottovské) třepání 
nohama, vznikne z toho velice podařená a zábavná 
hudba, kterou hraje kapela jménem Baseballs.

The Baseballs vznikli v roce 2007 v Berlíně. Jsou 
tři (všichni zpívají a na nic nehrají) a zveřejňují pouze 
svá křestní jména – Sam, Digger a Basti. Poznali se 
v čajovém pokoji jednoho nejmenovaného cvičného 
berlínského bunkru podle stejné patky na vlasech 
(viz foto). A pak se i seznámili. A založili kapelu. Styl 
pojmenovali jako Voc ‚n‘ Roll, hlavně kvůli tomu, 
že zpívají a na nic nehrají. Dne 15. května 2009 
vydali své první album s názvem Strike!, které má 
pravděpodobně opět co dočinění s baseballem.

Toto album je složené pouze z předělávek zná-
mých popových nahrávek, nejčastěji mladších pěti 
let. Musím říct, že hned první píseň alba – Umbrella, 
je minimálně desetkrát lepším deštníkem než od Ri-
hanny. Tato píseň byla také jejich prvním hitem spo-
lu s další písní – Hot N Cold. Všechny písně na albu 
Strike! jsou velice dobře přepracované a je radost je 
poslouchat. Těžko říct, které písně jsou nejlepší, pro-
tože všechny jsou výborné. Ale i tak mě osobně nej-
více zaujaly, kromě dvou výše zmíněných, tyto: Don’t 
Cha, Let’s Get Loud a Hey There Delilah. Ještě si zde 

dovolím zmínit jednu písničku, která podlehla jejich 
předělání a sice Pokerface od Lady Gaga. Bohužel na 
albu Strike! není, ale na Youtube ji určitě bez problé-
mů najdete a opravdu to stojí za to.

Hlasově jsou tito tři pánové krásně vyrovnaní 
a spolu s výborným instrumentálním doprovodem 
tvoří opravdu povedenou kapelu, která výborně vy-
plnila velkou a do nedávné doby netušenou mezeru 
popové scény a ukázala, že autoři popové hudby to 
s námi nemyslí zle, pouze interpreti ano.

Ondřej Běťák
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De-fekt:
Jak jsem 
se poprvé 
zamiloval

Měl jsem čerstvě po maturitě, táhlo mi na krás-
ných pětačtyřicet let a kamarádi ze střední školy mi 
řekli, že už jsem dost starý na to, abych šel na vyso-
kou školu, tak jsem šel.

Celý nervózní jsem v osm ráno dospěchal na 
svou první přednášku z matematiky, když v tom jsem 
ji uviděl. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Láska na 
první pohled. Zamiloval jsem se do ženy.

Jakmile jsem se vzpamatoval z oslnění tímto 
bleskem, spatřil jsem na tabuli její zvučné jméno. 
Vybavily se mi dvě věci. Komik Burian a dámský 
časopis, který jsem čítával u babičky v kadibudce. 
Jakmile jsem dočetl její jméno, můj pohled zamířil 
na ni. Stála tam s křídou v ruce, oči jí zářily přes tlusté 
dioptrické brýle a na tabuli čmárala jakési zaklínadla. 
Později jsem se dozvěděl, že se jim říká integrály. Její 
ladné křivky tvořily dvojité „S“, při pohledu zepředu 
to byla spíš osmička, nebo čtverec. Vlasy měla 
vyčesané do krásného kudrnatého prošedivělého 
číra a její hlas zněl jako zkorodovaný klakson mé 
zánovní Škody 120.

Občas jsem trávil dlouhé chvíle, například na 
přednáškách z fyziky, přemýšlením, jaké by to bylo, 
kdybych právě teď byl na přednášce z matematiky. 
Pomyšlení na Onu krásnou a jedinou mi zkrátilo 
tuto tříhodinovou chvíli třeba i o dvě minuty. 
Jednou, u žluté limonády s mým kamarádem 
a spolužákem z hodin matematiky Pepíkem, který 
byl jen o pětadvacet let mladší než já, mi Pepík vnukl 

děsivou myšlenku. „Co když je zadaná? 
A není pro tebe moc stará?“ Pravda, byly 
to dvě myšlenky. První myšlenka mě velice 
trápila a neuměl jsem se jí zbavit. Ta druhá 
ani tak ne, protože já s Pepíkem jsme od 
sebe pětadvacet let a chodit spolu můžeme 
i na žlutou limonádu. Nicméně rozhodl 
jsem se, že se musím dozvědět, je-li zadaná. 
Celý semestr jsem pravidelně navštěvoval 
přednášky z matematiky a doufal, že se 
někdy odvážím ji oslovit. Nakonec k tomu 
přece jen došlo. Bylo to při příležitosti známé 
jako ústní zkouška. Řekla mi: „Pane kolego, 

6 2 4 9 8
1

4 7 5
3 7 8

4 5 1
2 1 3
7 1 4

9
3 5 8 2 7

SUDOKU

4 7
1 3 5 6

6 3
1 6 5
7 8 1 6

2 9 8
2 9

5 6 1 2
4 5

1 9 2 8 5 7
3 7 2

7 8 6 5 2
3 7 1

6
3

9 4 9
5 1 7 8 4

6 3 9
4 3 1 6 7 8

K
o

m
b

in
ov

a
n

é
 

 
   

 T
ěž

k
é 

 
 

 
 L

eh
k

é
D

e
-fe

k
t: Č

lá
n

k
y

 v
 té

to
 ru

b
rice jso

u
 n

a
p

ro
sto, a

le n
a

p
ro

sto
 sm

y
šlen

é
.

D
e-

fe
k

t:
 P

o
d

o
b

n
o

st
 j

m
en

, č
i 

p
o

st
av

 j
e

 n
a

p
ro

st
o

 n
á

h
o

d
n

á
.

22 *



Sakra! 
E14, tam se 

nevejdu!

vypočítejte mi tento integrál.“ a nakreslila něco na tabuli. 
Tehdy jsem pochopil, že integrálem myslí to zaklínadlo, 
které jsem viděl v den, kdy jsme se poprvé potkali. Přesně 
jsem si vybavil tu scénu, ale obraz byl trochu mlhavý. 
Začal jsem kreslit. Napřed jednu její ladnou křivku, která 
vypadala jako velké protáhlé „S“. Pak jsem namaloval 
jednu kudrlinku z jejího účesu, která připomínala malé 
psací písmenko „e“. Dále jsem chtěl křídou vyjet trochu 
výš, abych dokreslil její číro, ale zlomila se mi křída a vznikl 
z toho křížek, zdánlivě připomínající písmenko „x“. Byl 
jsem celý nervózní, že máme tolik času pro sebe, a přitom 
jsem nevěděl, co mám říct. Chtěl jsem tedy alespoň 
namalovat ten první moment, kdy jsme se uviděli, ale 
to se mi moc nedařilo. Nechtěl jsem se ale zastavovat, 
aby to nevypadalo, že si na ten moment nepamatuju, 
tak jsem kreslil dál. Snažil jsem se vystihnout její tvář, 
ale namaloval jsem pouze její líčko, připomínající spíš 
písmenko „d“, s ďolíčkem, na kterém jsem opět zlomil 
křídu, tentokrát už nadobro, a vzešel z toho ďolíček ve 
tvaru „x“. Celý zpocený a bez křídy jsem se otočil čelem 
k ní a čekal, co řekne na moji kresbu. „No výborně pane 
kolego, integrál z e na xtou je opravdu opět e na xtou, 
akorát bez toho integrálu, máte za E,“ řekla a usmála se. 
Nevěděl jsem sice, o čem mluví, ale líbil se mi její líbezný 
bezzubý úsměv a tak jsem se také usmál. Těsně před tím, 
než jsem ji chtěl konečně oslovit a někam pozvat, zazvonil 
její mobil, který měla položený na stole. Na displeji bylo 
velkým písmem napsané „MANŽEL“. Za nějakou dobu mi 
došlo, že to bude její manžel, byla zadaná...

Na první lásku se holt nezapomíná. I teď když mi je 
krásných osmdesát pět let, si na ni občas vzpomenu, jen 
pořád nevím, co je to ten integrál.

Komix
Ááá, objímka. 

Konečně jsem našel 
lásku!

Čáááu!
Rrr...

-LF-

Příloha e-fektu
pro vaše jarní dny ;-)
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Více informací na http://sps-fekt.cz/hudba

Hudba z FEKTu
qsad�ghvbm

28. 9. 2010 v areálu kolejí PPv
PerFekTní společnost,

výborná zábava,
skvělá hudba.

e-fekt


