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Je pro tebe hudba vším?
Toužíš po úspěchu?
Hraješ v kapele nebo máš vlastní projekt?
Přihlaš se do soutěže Hudba z FEKTu!

http://sps-fekt.cz/hudba.
Přihlašování probíhá do 10. 4. 2011.
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kachny Míša a Kóša, Filip Kopca, Róbert Krajčír, Hanka Mlatecová, Monika Nevřelová, Jiří Piškula,
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e-ditorial
Myslíte si, že je v Brně nuda? Jeli
jste někdy autobusem? Jasně, že jeli…
Před pár dny jsem jel autobusem
číslo 44 z Poříčí na Skácelovu. Přisedl
si za mě cizí člověk. Muž po třicítce,
na první pohled ničím zajímavý.
Zajímavá byla ale jeho samomluva:
„Tak si v klidu sedíte a nejednou vám
někdo ze zadu něco vrazí do krku.“
Život v Brně není nudný. Je zajímavý
a rozmanitý, stačí se dívat kolem. Je
otázka, zda moje reakce „zůstanu
sedět, nebudu provokovat“ byla
zrovna ideální, ale jsem živ a zdráv
a mám teď o čem vyprávět. Těžko
říct, jestli to byl šok nebo blbost, ale
slyšet tím hlubokým, klidným hlasem:
„Tu rodinu jste tam nechali. Dole ve
sklepě. A ten barák už byl připravenej
k demolici... A pak to odbouchli“, je
prostě nezapomenutelné. Existuje
rádio, které by vysílalo rozhlasové
zpracování nějaké knihy? V Brněnské
MHD to máte na živo! „Vzrušuje vás
to? Mě ani ne.“ Skutečně, není to
vždy vzrušující, ale určitě zajímavé.

Brno je plné
zajímavých
okamžiků, vtipných
situací. Nejen
o nich, ale i o životě
v tom našem krásném
Brnisku je toto vydání
e-fektu. V klidu se
usaďte, podívejte se, zda
za vámi nesedí psychopat,
a užijte si další vydání
e-fektu, tentokrát na téma
„Život v Brně“.
Lubomír Friml

PS: V pátek 11. 2. 2011 jsem ve večerních hodinách našel v šalině
Evelínka, číslo 12 v přední části vozu knoflík o průměru 36 mm,
podle všeho z dámského kabátu. Pomozte mu najít majitele!
Ukažte tento obrázek všem kamarádům a známým a pokud ho
někdo pozná, nechť napíše na redakční mail efekt@sps-fekt.cz.
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e-fekt zprávy

Student EEICT 2011

Byl vyhlášen další ročník studentské soutěže
EEICT. Soutěžní příspěvky se zasílají do 4. 3. Samotná
soutěž proběhne 28. 4.
Bližší informace a harmonogram naleznete na
webu www.feec.vutbr.cz/EEICT.

Změna výuky jazyků

Z důvodu nedostatečné výše financí na tento
rok dochází v letním semestru ke změně vyučování
v některých kurzech jazyků. Více o této změně
a kterých předmětů se týká naleznete na webu
UJAZ www.ujaz.feec.vutbr.cz nebo v článku v tomto
vydání e-fektu.

Honeywell Initiative for
Science & Engineering

Na Vysokém učení technickém v Brně
(v prostorách Fakulty informačních technologií)
se v úterý 22. března odehraje světová premiéra
nového globálního projektu společnosti Honeywell
- „Honeywell Initiative for Science & Engineering“.
Cílem projektu je vytvořit partnerství
s 12 univerzitami po celém světě a zprostředkovat
studentům unikátní možnost diskutovat s lídry
společnosti Honeywell a špičkovými vědci
o tématech, která propojují jejich studijní obory,
moderní vědu a její aplikaci v praxi.
Na premiérové setkání se studenty VUT Brno
přijal pozvání držitel Nobelovy ceny za fyziku,
Douglas D. Osheroff, který bude mít 22. března na
FIT VUT dvě přednášky a diskuse se studenty.

Soutěž
Setkání
s vedením fakulty

V úterý 1. 3. od 18. hodin se uskuteční tradiční
Setkání s vedením fakulty v aule na Technické 10.
Prosíme všechny, kteří se chtějí na něco zeptat, mají
nějakou přípomínku, stížnost nebo přání ať dorazí.
Bude zde také vysvětlena situace ohledně změny
výuky jazyků!

Spanilé jízdy YPMG

V úterý 22. 2. v od 19. hodin přijede na naši
fakultu Spanilý tým, který je součástí Skupiny
mladých projektových manažerů při ACSA.
V zasedací místnosti na děkanátu budete moci
shlédnout prezentaci o projektovém řízení, zeptat se na
cokoliv, co vás bude zajímat a také budete mít možnost
vyzkoušet si metodu projektového řízení v praxi.
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Jaro klepe na dveře, sluníčko nám svítí čím dál častěji, je čas vyrazit na procházku. K tomu by se vám
mohl hodit cyklocomputer s vestavěnou GPS v hodnotě 2000 Kč. Únorové vydání časopisu je věnováno životu v Brně, na toto téma je i naše
soutěžní otázka:
Na jaké adrese se nachází
kulturní centrum Starý pivovar?
a) Božetěchova 1
b) Kolejní 2
c) Fiťácká 3
Pokud chcete vyhrát,
napište správnou odpověď do
20. 3. 2011 na soutez@sps-fekt.cz.
Výherci z minulého čísla:
Ondřej Smékal, Michal Giemza, Radek Jež.

e-fektbook
Hudba z FEKTu 2011

x

Přípravy na Hudbu z FEKTu jsou
v plném proudu, právě začalo
příhlašování kapel do soutěže.
Pokud byste chtěli předvést své
hudební dovednosti, mrkněte
na www.sps-fekt.cz/hudba.
Chcete být v obraze?

x

Pokud chcete vědět vždy čerstvé
informace o fakultě, přidejte si
do přátel FektVut V Brně.
www.facebook.com/FEKTVUT.
Nepropásněte žádnou akci

Vyhledávání

Hlavní stránka

Vybrané příspěvky

Účet

Hlavní příspěvky - Nejnovější

Co se vám honí hlavou?
Petr Bílek
V brzké době bude Akademický senát FEKT řešit jeden
zásadní problém, který se dotkne všech studentů na fakultě, a to
změnu počtu opravných termínů zkoušek.
Akademický senát VUT se konečně po třech letech sporů
usnesl na tom, že případné zrušení druhých opravných termínů
(tzn. třetí pokus) nebude nařízeno centrálně, ale jak jsme chtěli,
rozhodne si o tom každá fakulta sama. A než o tom začneme na
senátu jakkoli diskutovat, rádi bychom znali váš názor na tuto
problematiku, případně názor vašich spolužáků.
V zásadě se nabízí tyto tři možnosti:
1) Nechat stávající stav, který občas není ideální, protože
mezi jednotlivými termíny je málo času. Nicméně, toto asi je
preferováno studenty.
2) Úplně zrušit druhé opravné termíny, bude víc času, ale na
některé těžké zkoušky, nebo zkoušky, kde je zkoušející extrémně
náročný, také nevyhovující. Tohle by asi preferovali vyučující,
budou mít míň práce.
3) Něco mezi, např. tak, jak to mají na MU, kde je stanoven
určitý omezený počet třetích termínů za dobu celého studia
(klíč, počet atd. je na dohodě).
Co vy na to? Ke které variantě byste se přiklonili? Nebo
máte nějaký vlastní návrh? Pište svoje názory svým studentským
zástupcům na skas@feec.vutbr.cz.
Michal Holbay
The 50 Most Popular Women on
the Web puts Justin Bieber at # 7 Hartford Pop Culture | Examiner.com

x

www.examiner.com

Studenti

The 50 Most Popular Women on the Web As you
would expect.

pro

studenty

Profil

10 únor v 13:47 · To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet

Lubomír Friml
Stává se vám, že příjdete o svou
oblíbenou akci?
Chcete vždy vědět, co pro vás
SPS pořádá?
Přidejte se do skupiny SPS FEKT
a už se nikdy nestane že nebudete
někde, kde byste být měli ;)
www.sps-fekt.cz/facebook.

Na co všechno už dnes nenajdete reklamu :D
Hands

Commercial

(Jon

Lajoie)

www.youtube.com
A commercial for “hands” by Jon Lajoie.
www.jonlajoie.com
www.twitter.com/jonlajoiecomedy
10 únor v 13:47 · To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet
Studenti
pro

studenty
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Život v Brněnských kolejích

Nadávate na vaše bývanie? Niečo sa vám nepáči
a stále si myslíte aké by bolo fajn bývať niekde inde?
Žiadny strach, nemusíte žiarliť na svojho spolužiaka
len za to že dostal lepšie koleje. Každé bývanie má
svoje muchy a možno práve tento článok odhalí, že
to vaše je možno v skutočnosti lepšie! A ak aj nie, náš
malý prieskum vám poradí, kam sa môžete presťahovať tak, aby ostatní závideli práve vám. Tak komu
sa žije lepšie? Masaryčke? Technikom? Mendlovke?
Alebo vojakom? Práve preto pre vás e-fekt pripravil
prieskum najväčších internátov v Brne. Čítajte ďalej
a dozviete sa viac.
Vytipovaných študentov bývajúcich na kolejích
sme sa pýtali, ako sú spokojní so svojim bývaním.
Výsledkom je, že každý z nižšie uvedených bodov
v jednotlivých kategóriách ohodnotili stupnicou od
0 do 2, kde 0 znamená nedostatočné, 1 dostatočné
a 2 bezchybné. Samozrejme nechýba ani ich
komplexný názor. Ako to dopadlo? Nech sa páči...

•

•

Pohodlnosť bývania na koleji
• vybavenie izby (útulnosť, úložný priestor,
vek nábytku, opotrebovanie...),
• veľkosť izby,
• sociálne zariadenia,
• kuchynka a jej vybavenie,
• počet spolubývajúcich.
Prostredie
• vzdialenosť od centra,
• dojazd do školy,
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•
•

•

frekvencia MHD,
rušné prostredie (hluk z ulice, hluční
susedia, erasmáci...) / kľud,
• poriadok,
• zeleň a dojem z okolia koleje všeobecne.
Služby / voľný čas
• menza (vzdialenosť najbližšej),
• obchody (veľkosť, sortiment, ceny),
• iné služby (tlač, kopírovanie apod.),
• možnosti trávenia voľného času
(hospody, bary, disco... ),
• ihriská a možnosti športu v okolí.

Koleje Náměstí Míru

Náměstí Míru 4 (Masarykova Univerzita)

Za najväčšie pozitíva tejto koleje považujem to,
že je malinká a takmer každý sa pozná s každým.
Tiež tu nemáme nočnú službu, takže sú tu fajn
party. V blízkosti koleje je aj nádherný park. Na
izbách sme síce štyria, ale veľmi mi to neprekáža
a hlavne to zodpovedá cene. Za najväčšie negatívum
považujem spoločné toalety a sprchy - v tom zmysle,
že by bolo fajn, keby sú aspoň oddelené pre dievčatá
a chlapcov, ale to je aspoň riešené závesmi v každej
sprche. Celkovo ale môžem povedať, že by som ju
nemenila ani kvôli nim. :)
Katka, MU – Právnická fakulta
Hodnotenie:  59%

Tauferovy koleje

Purkyňovy koleje

Koleje by som ohodnotil skvele, aj keď občas
mi tu chýba nejaký ruch ako napríklad chodbovica,
a niekedy ho mám zas neúrekom, čo je pochopiteľné,
keď máte na izbe vo vedľajšej bunke Kazachov, ktorí
nie sú práve čistotní a ohľaduplní. Ale mať na kolejích
menzu je zas málo vídaný luxus, takže celkovo by
som to ohodnotil kladne. Koleje sú celkom fajn
situované, doprava frekventovaná, nie som síce
v centre, no ani v najširšom okolí Brna, dostupnosť
je teda dobrá, obchod neďaleko, takže v tom by
som problém nevidel. Možnosť na šport tu je hneď
pár metrov od kolejí, čo je pre športovcov ideálne
(ústav telesnej výchovy a športu Mendelky v areáli).
Izby sú formované ako dve bunky po 3 ľuďoch plus
kuchynka a sprcha, takže podľa môjho názoru je to
cenovo primerané, no na kolejích je možnosť vybrať
si aj z iných variánt.

S ubytováním jsem spokojen. Lehkým mínusem
je, že nemáme zdroj pitné vody na pokoji. Jelikož
je můj pokoj naproti kuchyňky, tak to mám jen
přes chodbičku, a v tom nevidím problém. Oceňuji
uklízečku, která každý den uklízí společná sociální
zařízení, a tak se o to nemusím starat. Pokoj je vybaven
novým nábytkem, který zvelebuje zdejší prostory.
S infrastrukturou jsem spokojen, časté odjezdy
tramvají, dosažitelnost centra do 20 minut, obchod
Malobrněnka s širokým sortimentem, zdravotnické
zázemí na kolejích, menza a copycentrum ve stejné
budově a fakulta pár minut od kolejí. Málem bych
zapomněl na zdejší klub Terč a tělocvičny v okolí. Co
více si přát…

Marek, MENDELU – Provozně ekonomická fakulta

Koleje pod Palackého
vrchem

Jana Babáka 3 (Mendelova Univerzita) Purkyňova 93 (VUT)

Hodnotenie: 69%

Koleje Mánesova

Mánesova 12c (Masarykova Univerzita)

Naše „Mánesky“ mi ako kolej vyhovujú, i keď
určite nie sú dokonalé. Mnohí by sa určite sťažovali
na veľkosť izby a vzdialenosť od centra Brna, ale
myslím, že 15 minút v šaline ešte nikoho nezabilo.
Tieto mínusy však nahrádza rodinná atmosféra,
ktorú sme si tu vytvorili, lebo všetko je o ľuďoch. A aj
keď budem do školy cestovať pol hodiny, Mánesky
by som nemenila ;)
Lucia, MU – Ekonomicko-správní fakulta
Hodnotenie: 69%

Koleje Kounicova

Martin, VUT – FEKT
Hodnotenie: 91%

Kolejní 2 (VUT)

Som spokojná s bývaním na kolejích PPV. Je tu
prakticky všetko čo človek potrebuje, samozrejme
záleží na požiadavkách jednotlivca. Za veľké
plus považujem 10-15 minútovú cestu do školy
a neuveriteľný kľud, ak teda vonku nekosia tri dni
vkuse. VŠK Terč má ideálnu vzdialenosť, tak ako aj
menza či pizzeria. Jediné, čo mi vadí, sú predražené
základné potraviny a občasný prístup niektorých
vrátnych.
Silvia, VUT – FSI
Hodnotenie: 81%

Listovy koleje

Kounicova 46/48 (VUT)

Na ubytovanie na Kounicovej sa nedá sťažovať,
nábytok je nový, izby pre dvoch celkom veľké.
Veľkou výhodou je aj pizzeria (menza) na prízemí,
umiestenie pomerne v centre a dobrá frekvencia
MHD. Tieto všetky fakty však vyvažuje cena, ktorá
je zariadeniu a umiestneniu koleji, oproti ostatným,
primeraná. Takže ak máte dostatočne veľa peňazí,
niet nad čím rozmýšľať ;)

Listovky jsou nejlepší koleje z pohledu
dojezdnosti, kamkoliv se dostanete za 7 minut,
pokud nepřestupujete, a většinou nepřestupujete,
takže paráda. Pokoje jsou tak akorát velké pro 2 lidi
a útulné s šikovnou věcí nejlépe popsatelnou jako
„Skříňový vstupní portál“. Dohromady s kulturním
klubem Alterna a barem A2 tvoří idealní koleje.
Bohužel, lidi jsou tu někdy takoví uzavření, ale
vše je o lidech a prostě hulení tady ještě nemá
vybudovanou tradici :)

Brian, MU – Lékařská fakulta

Petr K., VUT – FEKT

Hodnotenie: 84%

Hodnotenie: 77%

Kounicova 50 (Masarykova Univerzita)
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Koleje Komárov

Bratří Žůrků 5 (Masarykova Univerzita)

Internát dobre vybavený, pohodlný, relatívne
moderne zariadený. Mne však chýba balkón, vadí
mi vzdialenosť k centru, hluk od vlaku, ktorý nám
ide prakticky za chrbtami, k najbližšiemu väčšiemu
obchodu je to pol hodinka cesty, inak tu máme len
večierku a jeden bar/reštauráciu. Každopádne sa
nesťažujem, až na ten vlak je tu božský kľud, čo mne
sedí najviac.
Filip, MU – Fakulta informatiky
Hodnotenie:  63%

Koleje Mánesova
Mánesova 12 (VUT)

Mánesky jsou jediné koleje, které nemají
vrátnici, přesto je tu celkem klid (pokud FITákům
nerupne v kouli). Erasmáci už mají vlastní celé patro,
takže je od nich pokoj (pamatuju si, když jsme ještě
bydeli promíchaně, a párty každej den, vrcholem
byla vypálená kuchyňka. Od té doby je v ní kamera).
Je tu velká koncentrace FITáků, takže občas se dá
narazit na celkem pěkné exoty. Jinak pohoda, klídek,
obzvláště ty jednolůžkové pokoje jsou fajn, když si
chcete pozvat slečnu na noc :-)

Koleje Dobrovského

Dobrovského 27/C (Univerzita Obrany)

Najspokojnejší som bol so súkromím
a poriadkom ktorý vládol na koleji, predsalen je to
vojenská škola. Koleje sú situované blízko fakulty
a relatívne aj blízko centra, ale vybavenie nie je práve
najútulnejšie a z prostredia kolejí má človek dojem
ako z postapokalyptického filmu. Bol tam síce kľud,
ale rovnako ako okná prepúšťali zimu, prepúšťali
aj hluk, takže komu vadí hrmot električiek z ulice
má smolu. Negatívom je aj problém s návštevami,
keďže areál je vojenský, samozrejme slušne strážený,
a človek si môže so sebou zobrať iba jednu inú
osobu. Obchody sú celkom ďaleko, nejaké iné druhy
služieb sa tu čakať nedajú a športovo vyžiť sa síce
v obrovskom areáli dá (typu zabehám si okolo),
ale jedna posilňovňa pre 5 panelákov študentov je
trochu málo.
Andrej, UO – Fakulta vojenských technologií
Hodnotenie: 41%

Petr B., VUT – FEKT
Hodnotenie: 66%
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Por.

Koleje

Škola

1.

Purkyňova

VUT

Hodnocení Cena / noc*
91 %

86,00 Kč

Lôžka*
2

2.

Kounicova

MU

84 %

115,00 Kč

2

3.

Pod Palackého vrchem

VUT

81 %

90,00 Kč

3

4.

Listovy koleje

VUT

77 %

82,00 Kč

2

5.-6.

Mánesova

MU

69 %

82,00 Kč

2

5.-6.

Tauferovy koleje

MENDELU

69 %

75,00 Kč

3

7.

Mánesova

VUT

66 %

106,00 Kč

1

8.

Komárov

MU

63 %

82,00 Kč

3

9.

Náměstí Míru

MU

59 %

52,00 Kč

4

10.

Vinařská

MU

50 %

110,00 Kč

2

11.

Tvrdého

MU

44 %

69,00 Kč

3

12.

Dobrovského

UO

41 %

75,00 Kč

2

*kolejné bolo vyberané podľa toho, akých izieb je na danej koleji najviac.
Samozrejme na každej koleji je viacero druhov izieb s rôznymi cenami a počtom
lôžok.

Hodnocení jednotlivých kolejí
Průměrné hodnocení kolejí jednotlivých univerzit

Koleje Vinařská

Vinařská 5 (Masarykova Univerzita)

Ako študentovi informatiky mi tieto koleje
nevyhovovali. Dostupnosť MHD je síce dobrá, ale
dojazd do školy bol 25-40min, čo vôbec nebolo
ideálne. Pri koleji sa síce nachádza menza, ktorá
je ale otvorená iba v určitých obmedzených
hodinách a má obmedzený vyber nie moc
kvalitných, prevažne smažených jedál. Najbližší
obchod/trafika sa nachádza 2 zastávky šalinou,
čo je veľkou nevýhodou. Koleje sa nachádzajú
v obytnej vilovej oblasti, takže nemožno čakať
veľa zelene. Osobne by som odporúčal tieto
koleje iba študentom ekonomickej alebo
lekárskej fakulty MU, lebo v ostatných prípadoch
sú dostupnosť a ponúkané služby v okolí hrozné.
Čo sa ubytovania týka, veľkou výhodou je, že
izby sú iba 2-miestne a ponúkajú veľa priestoru
aj s balkónom, ale okrem toho nemám čo pekné
o Vinařkách povedať.

Kolej je v centre mesta, to je jej hlavná výhoda.
Vybavenie izieb je slabé, izby sú malé, ale na koleji
to „žije“ :)

Denis, MU – Fakulta Informatiky

Richard, MU – Ekonomicko-správní fakulta

Hodnotenie: 50%

Hodnotenie:  44%

Koleje Tvrdého

Tvrdého 5 (Masarykova Univerzita)

Róbert Krajčír
Studenti
pro

studenty
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Domluvíme se ve světě?
Finanční krize na Ústavu jazyků (UJAZ) se
značně promítla do rozvrhů studentů FEKT. Proč
k omezení došlo? Jaké budou následky? Odpovědi na tyto a další otázky nám poskytla vedoucí
ústavu jazyků PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.
Máme za sebou registraci vyučování do letního
semestru. Studenti si nemohli nevšimnout, že výuka některých jazyků již probíhá pouze jednou za
14 dní. Proč k tomuto omezení došlo?
Jednou za dva týdny probíhá výuka jen v předmětech XAN1 a XAN2 (angličtina) a ostatních cizích jazycích. Předměty angličtiny XAN3 a XAN4 se učí každý
týden jako dříve. Vše bylo podrobně oznámeno v aktualitách na webu fakulty i UJAZ.
Důvodem omezení je nedostatečný příděl financí, který je asi z 13 % zapříčiněn omezením dotace
na výuku z Ministerstva školství a dalšími téměř 20%
se na tomto omezení podílí současný způsob rozdělování financí na FEKT, v němž je UJAZ znevýhodněn
oproti ostatním ústavům, poněvadž nemá přístup ke
všem zdrojům rozpočtu, nicméně se považuje za samozřejmé, že se rovnocenně podílí na zálohování evropských projektů, kterých se sám nezúčastní.
Proč došlo k těmto změnám již před schválením
fakultního rozpočtu na rok 2011?
Omezení výuky je opravdu důsledkem téměř 30%
omezení mzdových prostředků UJAZ v roce 2010. Pro
rok 2011 se počítá s dalším snížením dotace Ministerstva školství na výuku. Přesný rozpočet na tento
rok budeme znát až koncem dubna a jistě nebude
vyšší než v roce 2010, proto je výuka omezená již na
jaře, protože musíme počítat s rozložením financí na
celý rok, musí tedy zbýt i na výuku v ZS 2011/12.
Můžete nám trochu popsat fungování UJAZ
v číslech? Kolik stál dřívější provoz, kolik by měl stát
po nastalých změnách a kolik je na něj vlastně přiřazeno financí v rámci fakultního rozpočtu?
Na rok 2010 jsme dostali asi o 30% méně na mzdy
a o 50% méně na provoz ve srovnání s rokem 2009.
To je téměř likvidační omezení rozpočtu. Přitom
snížení dotace na výuky z Ministerstva školství bylo
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jen kolem 13 %. Již vloni v červnu jsem proto podala
na senát FEKT návrh úpravy rozpočtových pravidel,
který by pro UJAZ byl spravedlivější. Dosud jsem
nedostala odpověď a do nových pravidel nebyly
moje návrhy začleněny. Na situaci, která má dopad
na množství výuky, opakovaně upozorňovala i naše
senátorka dr. Neuwirthová na senátu FEKT. Nicméně
stále pokračuje jednání s vedením fakulty. Na to,
abychom udrželi výuku v rozsahu roku 2009, bychom
unesli jen asi 10% snížení rozpočtu, ne více.
Proč tedy k nějakým omezením výuky nedošlo
již v minulém roce, kdy bylo ústavu jazyků přiděleno méně peněz?
Protože v minulém roce 2010 Ústav jazyků
dotoval výuku ze zisku svých kurzů CŽV (celoživotní
vzdělávání; pozn. redakce), které provozuje pro
platící frekventanty. Tam se ale zdroje vyčerpaly
a letos již nejsou. Kromě toho se na mzdách
a ostatních nákladech provozu ústavu podílely
prostředky z našeho evropského projektu. Ten ale
letos končí. To celkem bylo asi 20% financí, kterými
jsme hradili výuku z jiných zdrojů než z přiděleného
rozpočtu. Přesto všechno jsme rok 2010 skončili s asi
stotisícovým dluhem ve mzdových prostředcích,
který v prosinci uhradila fakulta. Je to ovšem
nesystémový krok a to na poslední chvíli.
Jaké další úsporné kroky byly na UJAZ zavedeny?
Další úsporné kroky vyplývají z přidělených peněz.
Je-li omezen příděl na mzdy, museli jsme snížit mzdy
a odešli někteří učitelé a také jsme omezili provoz,
tzn. nákup knih, dalších pomůcek, tvorba výukových
materiálů, omezení publikaci atd. Stávajícím učitelům jsme byli nuceni zvýšit úvazky při snížení mezd!
Můžete nám nezasvěceným nějak přiblížit to
podílení se na zálohování evropských projektů?
Jak víte, FEKT podala žádost o evropský projekt
CEITEC, na kterém už se začalo pracovat, ale dotace na něho ještě nebyla přidělena, takže se přípravy
na jeho zahájení financují z rozpočtu FEKT, tzn. snížením rozpočtu jednotlivých ústavů. V případě UJAZ
to byla v roce 2010 částka, která představovala mzdy

celého ústavu na více než dva měsíce. Toto omezení, bez zvážení jeho vlivu na jazykovou výuku, bylo
oznámeno v dubnu 2010. Tehdy už ovšem byla třetina našeho rozpočtu vyčerpána v původně plánované výši a dostali jsme se do mínusu. Takže se někde
chybějící prostředky musely ubrat nebo, bylo-li čím,
nahradit. V důsledku toho jsme v roce 2010 věnovali zisky z našich kurzů a projektů na podporu výuky, která je standardně hrazena dotací MŠMT. V roce
2011 však takové možnosti už nebudeme mít. Nicméně jsme během ledna podali přihlášky do dalších
tří projektů, abychom získali peníze mimo přidělený
rozpočet z FEKT. Ale ty dostaneme až v roce 2012,
takže napjatá situace trvá a nevyřeší se bez nových
pravidel přidělování rozpočtu, které by nediskriminovaly Ústav jazyků.
UJAZ FEKT zajišťoval výuku i pro FIT a FP. Jakým
způsobem tato spolupráce fungovala? Bude fungovat stejně i nadále nebo budou i zde upraveny formy výuky?
Pro FIT a FP učíme ve stávajícím rozsahu kurzy angličtiny, omezeny jsou stejně jen kurzy druhých cizích
jazyků. Výuka našeho ústavu pro FIT vyplývá z dohod
mezi fakultami FEKT a FIT.
Není pro FEKT tato spolupráce finančně nevýhodná? Jinak řečeno „nesponzorujeme“ výuku jazyků na cizích fakultách?
Na to jsem se ptala hned vloni v květnu vedení
naší fakulty, když jsme dostali výrazně omezený rozpočet. Bylo mi řečeno, že nikoliv, naopak výuka je
hrazená, takže přispívá k financování UJAZ.

Jak se změny dotknou magisterského programu, kde jsou povinné dva cizí jazyky? Podle úprav
je možné absolvovat kromě angličtiny další cizí jazyky, ovšem není to podmínka pro úspěšné absolvování studovaného oboru. Není to proti skladbě
daných oborů, které byly s touto podmínkou akreditovány?
Ti magistři, kteří započali svoje studium v roce
2010/11 a dříve mohou a musí dokončit studium za
stejných podmínek, jako je začali. Budou mít tedy výuku druhého cizího jazyka po zbývající dobu svého
studia. Jen forma výuky bude změněna, což je možné při stejné akreditaci. To znamená, že jazykové cvičení bude každý druhý týden a projekty a samostudium také každý druhý týden, ale předměty jsou zachovány až do konce akad. roku 2011/12.
Jak se změny projeví na výuce jiných jazyků, než
angličtina? Bude výuka probíhat i nadále?
Jak jsem již uvedla, druhé cizí jazyky se budou vyučovat pouze pro magistry, kteří začali svoje studium s povinnou zkouškou z druhého cizího jazyka. Pro
jiné skupiny studentů zatím, zřejmě pro příští dva
roky, další cizí jazyky nebudou vyučovány.
Za jakých podmínek bude výuka jiných jazyků,
než angličtina probíhat? Pokud bude placená, kolik bude stát?
Od akad. roku 2011/12 nabídneme výuku dalších
cizích jazyků v rámci CŽV. Přesné ceny zatím nevím,
pravděpodobně něco kolem dvou tisíc za semestr. Již
v tomto ZS vypisujeme kurzy angličtiny, které nejsou
obsaženy ve studijních plánech presenčního studia
v rámci CŽV. Jejich seznam a ceny jsou uvedeny na
webu UJAZ v aktualitách.
Studenti
pro

studenty
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Co si vy osobně myslíte o požadované úrovni
jazykových znalostí, obzvláště angličtiny, našich absolventů? Myslíte, že je pro praxi dostatečná?
Pokud studenti se zájmem a odpovědností studují a absolvují v bakalářském studiu XAN4 a v magisterském studiu další navazující kurz odborné angličtiny, tak myslím, že jejich jazykové vybavení není
špatné pro začátek jejich praxe. Ovšem rozdíl mezi
jednotlivci je značný. Kdo ale využije nabídky kurzů
a opravdu se do nich připravuje, tak by si měl s angličtinou poradit. Druhý cizí jazyk je ovšem taky potřeba v dnešním globalizovaném světě a tam se naše
nabídka omezuje jen na základy jazyka.
Myslíte, že studenti FEKTu přistupují ke svému
jazykovému vzdělání zodpovědně a mají o něj zájem nebo se jen snaží splnit to nutné k tomu, aby
získali titul?
To je velmi různé, tak jako jsou různí studenti naší
fakulty. Podle mých zkušeností asi jedna třetina přistupuje k jazykovému vzdělávání zodpovědně, jedna
třetina dosti průměrně a zbývající třetina spoléhá na
to, že nějak „proleze“.
Děkuji za Vaše odpovědi.
Lubomír Friml

Na situaci okolo současného stavu UJAZ
jsme se zeptali i dalších zaměstnanců ústavu.
Převážná část odpovědí byla, že dané osoby nejsou kompetentní na otázky odpovídat nebo že
jejich odpověď není relevantní vzhledem k tomu,
že brzo UJAZ opustí.
Co se týče finanční situace, tak bohužel nemám přístup k finančním tokům, ale mluví se
o tom, že velká část peněz se utápí ve stavbě další budovy. Možná by stálo za to zapátrat někde
u zdroje. Pro nás to znamená snižování úvazků,
pravděpodobné propouštění a samozřejmě redukce výuky. Týká se to zejména dalších cizích
jazyků (kromě angličtiny) a angličtiny pro mírně
pokročilé. Pro magisterské studium vzešla alternativa jménem „English for Life“, což je kombinace přednášek a seminářů. Nemám pocit, že by
to bylo zvlášť šťastné řešení. Možná se dá takto
vyučovat technickým předmětům, ale jazyku ne.
Výrazně se totiž potlačí to, co je ve výuce jazyků
nejpodstatnější - aktivní zapojení studenta, prostě spontánní používání.
Obecně vzato veškeré redukce vnímám jako
zásadní krok zpět a jenom pevně doufám, že
bude vůle tento stav zvrátit.
Agata Walek

Hezky česky
dle aktuálních pravidel
Jelikož se blíží doba, kdy budou mnozí z vás
finalizovat nejrůznější „literární“ díla, jenž by měla
výrazně přispět k úspěšnému zakončení studia na
FEKT, nebo alespoň zdárnému zvládnutí tohoto
ročníku, mohla by vám přijít vhod informace o tom,
kde brát inspiraci a hlavně jistotu o správném použití
českého jazyka.
Na internetu můžeme dnes najít opravdu kde co,
mnohdy je to jen nedůležitý balast, ovšem občas
se najde i věc nadmíru užitečná. Jednou z nich je
i Internetová jazyková příručka, kterou na adrese
http://prirucka.ujc.cas.cz provozuje ústav pro Jazyk
český Akademie věd ČR.
Příručka je rozdělena na dvě hlavní části –
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slovníkovou a výkladovou, podobně, jak to můžete
znát z tištěného vydání pravidel českého pravopisu
i se slovníkem. Elektronická verze příručky má však
mnoho předností. Kromě snadného vyhledávání
výrazů a množství konkrétních příkladů užití různých
slov a výrazů jsou to především další pomocné sekce,
jako např. poradna reagující na často opakované
dotazy uživatelů příručky.
On-line příručku zcela běžně využívá řada lidí
v nejrůznějších profesích. V nejexponovanějším
období loňského roku (listopad) server zaznamenal
580 000 přístupů, od spuštění slovníkové části
(14. 1. 2009) bylo zaznamenáno více než 10 milionů
přístupů.
Jirka Piškula

ClubWash :: Brno
(http://www.verybusy.cz)
Zkouškové je za námi, je na čase vylézt z děr
a tmavých zákoutí studentských pokojů a začít se opět
postupně socializovat. Pokud se chcete opět scházet
s lidmi jinak než virtuálně, je třeba vyprat prádlo…
Chcete-li zkusit něco jiného, než je „Laundry“ na
kolejích, můžete zajít například do brněnského podniku
ClubWash, který najdete na adrese Stará 27.
Možná by vás hned u vchodu mohlo zarazit, že se
na dveřích nachází zvonek. Ovšem vzhledem ke geografickému umístění podniku se není čemu divit. Po
vstupu vám může připadat prostor docela malý, na to
aby se mohl nazývat „Clubem“. Neklesejte na mysli.
Vzhledem k tomu, že objekt původně fungoval jako pekárna, najdete v zadní části podniku větší, než malý prostor jak pro posezení, tak pro různé kulturní akce, které
se zde pořádají. ClubWash je tedy multifunkčnější,
než většina multifunkčních zařízení podobného typu.
Kromě praní prádla zde najdete na programu i divadelní vystoupení, výstavy, pravidelný poker nebo třeba tzv.
pubkvíz, který je v angličtině. Vlastně spousta věcí zde
souvisí s angličtinou. Třeba pravidelná klientela. Jak
nám řekl barman, chodí sem spousta cizinců, protože
se tu nemusí bát objednat pivo anglicky.
Přímo naproti vstupním dveřím se nachází bar o velikosti pěti barových židlí. Nevím, zda to byl úmysl majitele, ale bar byl čerstvě natřený, o čemž jsme byli informováni až po ušpinění kolen barvou. Předpokládám ale,
že to není běžná praktika pro zvýšení návštěvnosti podniku a častější využívání praček umístěných v chodbě
za barem. Chodba vede jednak do již zmiňované zadní
části, a také na toaletu, která je velmi prostorná, ovšem
pro každé pohlaví pouze jedna. Pokud byste neviděli na
cestu, nebojte se zapnout ten obrovský spínač vlevo
nahoře. Nespustíte tím linku na výrobu pečiva, pouze
rozsvítíte 40W žárovku.
A nyní již k poskytovaným službám. Vyprání jedné
várky prádla vás vyjde na 90 Kč včetně pracího prášku
a aviváže, sušička vyjde na dalších 50 Kč. V ceně je
též skládání prádla. Bez problémů vám složí i trenky,
na ponožky ale nesáhnou (pozn. autora: já osobně
bych na cizí fusekle taky nešahal). Během doby praní
a sušení, která dělá dvě a půl hodiny, se můžete na
baru občerstvit. Pivo mají točené, lahvové i plechovkové, z jídla drobné pochutiny nebo hermelín, který si

nakládají sami. Bohužel, jeho kvality nemůžeme zhodnotit, protože v době naší návštěvy ještě nebyl uleželý.
Prostory clubu jsou kuřácké, ovšem i přes přítomnost
několika zapálených cigaret jsem si nevšiml nějakého
většího zamoření prostoru. K dispozici je zde zdarma
wi-fi.
Obecně by se dalo říct, že klub je docela undergroundový a to i doslova. Umístění clubu v ne příliš
vyhlášených uličkách brněnských je kompenzováno
příjemnou obsluhou a přijatelnými cenami.
Lubomír Friml

Výběr z nabídky:
Kozel 10°
Svijany 11°
Kofola
Hermelín
Chipsy
Rum, vodka, zelená,…
Download
Upload

		

25 Kč,
29 Kč,
25 Kč,
43 Kč,
25 Kč,
15/26 Kč

(http://rychlost.cz/)

633,92 kB/s
36,99 kB/s

http://laundrycaffebar.wordpress.com
ClubWash není v Brně jediný podnik nabízející
podobné služby. Na ulici Skřivanova 1 se nachází Laundry Caffe Bar. Do uzávěrky jsme však
neshromáždili dostatek špinavého prádla, abychom bar vyzkoušeli.
Studenti
pro
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Hoochie Coochie Band
pravé blues po Brněnsku

Jak jste si jistě všimli, téma tohoto e-fektu je
„Život v Brně“, tím pádem se nabízelo v kulturním
okénku zrecenzovat nějakou tu brněnskou kapelu.
A protože zrovna bylo v plném proudu zkouškové,
člověk často propadal všelijakým melancholiím
(angl. blues) a počasí bylo každým dnem horší
a horší, rozhodl jsem se navštívit koncert brněnské
bluesové
kapely Hoochie Coochie Band na
Leitnerce.
Zatímco jazz uslyšíte jednou za čas téměř
v každém menším městě, ryzího blues je jako
šafránu. Tuto mezeru naštěstí vyplňuje dost poctivě
Hoochie Coochie Band, který byl založen v roce
1995 a stávající členové jsou Jan Švihálek (kytara,
zpěv), Jakub Štěpanik (foukací harmonika), Pavel
Všiansky (kontrabas) a Dan Černý (bicí). Kapela
má v repertoáru několik vlastních písní a několik
převzatých. Je zajímavé, že rozdíly mezi nimi nejsou
vůbec markantní, tudíž kdyby Hoochie Coochie Band
existovali ve 30. letech 20. století v Americe, někde
u řeky Mississippi, pravděpodobně by se o nich malí
Američané učili v hudební výchově. To vše podtrhává
fakt, že Jan Švihálek má výborné skladatelské
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i interpretační schopnosti, vychází ze stylu zpěvu
Roberta Johnsona, Mississippi Fred Mcdowella,
Muddyho Waterse, Little Waltera a dalších, přitom si
ponechává charakteristický a osobitý projev. Osudy
amerických bluesmanů mapuje film Cadillac Records
z roku 2008, tudíž kdybyste měli zájem, určitě
doporučuji se na něj podívat.
Koncert na Leitnerce, která mimochodem slaví
již 20 let své existence, začínal zvolna a pomalejšími
písněmi. Po pár minutách se publikum začalo mírně
pohupovat do rytmu na židlích, po půl hodině se
někteří pohupovali tak, že nemohli dál sedět, vstali
a začali tančit. První velká hitovka, která rozproudila
krev v žilách publika byla „My Babe“ od Little
Waltera, která mimo jiné zazněla i ve filmu Cadillac
Records zmíněném výše. Následovala smršť dalších
vypalovaček a krátká pauza. Po ní se ovšem koncert
ještě daleko více rozjel, protože si kapela začala
zvát hosty nejprve z brněnského Urbandu (host na
housle a klarinet měl ještě zvláštní podivuhodný
elektronický
nástroj
zdánlivě
připomínající
klarinet, zvukově ovšem spíš připomínal generátor
náhodných tónů, bohužel název tohoto nástroje
jsem nikde nenašel) a poté i známého pražského
harmonikáře Karla Slavíka,
který s nimi odehrál několik
písní.
Koncert
končil
velice grandiózně, kapela
přidávala několik písní
a poté se všichni odebrali
do nejbližších hospod, kde
bylo ještě otevřeno. Přesně
tak, jak to má být.
Kapelu Hoochie Coochie
Band vřele doporučuji
všem, kdo mají rádi blues
i těm, kteří si chtějí zajít
na kapelu, kterou jen tak
někde neuslyší. Jejich
koncert je zábavný jak, co
do hudebního naplnění,
tak i vtipnosti, takže se
nemusíte bát, že byste se
u něj nudili.
Ondřej Běťák

Nejasná zpráva o konci
Nadpis
Starého pivovaru

Možná jste si toho všimli. A možná taky ne. V posledních měsících
roku 2010 se strhl boj o zachování kulturního centra VUT, Starého
pivovaru (SP). Je sice pravdou, že byl SP vzdálen stovky kroků od
epicentra VUT, Palačáku, ale i tak si k němu spousta studentů našla
cestu – na výstavy, koncerty, filmy, divadlo, nebo jednoduše na pivo.
Podobný nekuřácký kulturní komplex tak všestranného využití se
hledá jen obtížně, a podobně vstřícný přístup k tvůrčím lidem už asi
nikde jinde v Brně nenajdeme. Kdokoli měl nápad na uspořádání kulturní akce, byly mu prostory k dispozici. Tak jsem se do kolektivu lidí,
kteří věnovali mimo studium svůj volný čas kulturním akcím, dostal
i já se svými retro projekcemi starých filmů.
Střevy Starého pivovaru se však ke konci roku prodírala nejistota,
zaměstnanci obdrželi výpovědi a byli stručně informování, že činnost
SP ke dni 31. 12. 2010 končí. Připravovaly se poslední akce a plakáty,
probíhaly nekonečné debaty, jestli se vedení VUT spoléhá na to, že
se činnost SP v tichosti a bez protestů zastaví. Jestli se máme ozvat
a poukázat na jiné, podle nás nesmyslné investice, které byly možná
i nákladnější než dotování provozu SP. Nekomerční kultura se nikdy
neobešla bez dotací, proto mne osobně mnohdy mrzelo, když se po
letech fungování SP najednou nehovořilo o podpoře kultury na VUT,
ale o ztrátě v hospodaření kulturního centra. Prostory SP nelze využít
pro masové akce, nelze příliš šetřit ani na vytápění, protože topení
slouží zároveň k vysychání zdiva a historický objekt by jinak začal
velmi rychle plesnivět.
Investovala se spousta milionů, aby se centrum vůbec rozjelo
a nasbíralo návštěvníky. To nejhorší je nový klub rozjet – a když už
se zapsal do povědomí lidí, tak je opět to nejhorší jej zavřít – je to
jako vyhození miliónů korun předchozích investic do komína. Proto
jsme se rozhodli na tento problém upozornit a v posledních týdnech
činnosti SP jsme rozjeli petici, kterou k dnešnímu dni podepsalo
téměř 2000 lidí. Nechyběly i slovní komentáře a zastání učitelů univerzit z celé republiky. Svůj nesouhlas připojili i lidé z Domu umění
města Brna a o uzavření Starého pivovaru se zajímal také primátor
města Roman Onderka.
Snaha to nebyla marná, protože nás v lednu 2011 k několika jednáním přizval kvestor VUT v Brně Vladimír Kotek, se kterým se diskutovaly konkrétní kroky a plány, jak při zminimalizování nákladů ze
strany VUT kulturní činnost ve Starém pivovaru udržet. Do uzávěrky
e-fektu bohužel nebyl znám další postup v této věci, pokud se vše
bude vyvíjet dobře, bude záchranný plán představen na půdě akademického senátu. V tuto chvíli je tedy osud jediného kulturního
centra VUT stále nejasný.
Richard Vacula

11. 2. 2011
Vážení a milí, zdá se, že se VUT snaží
všemi způsoby kulturu nenápadně
pohřbít. Pan kvestor se na nás mile
usmívá a slibuje, bohužel, to je vše. Dokumenty, které mu leží na stole přes
dva týdny, vedení dodává po termínu,
nebo vůbec, a jednání o novém návrhu
obnovení Starého pivovaru se tím protahují a odkládají. Pivovar tak postupně
přichází o kontakty, které čtyři roky budoval. Doporučuji všem studentům VUT,
aby nenápadně vystudovali, moc se neptali a rozhodně se nesnažili nahlédnout
do vnitřní struktury VUT. Začínám mít
pocit, ze VUT funguje tam nahoře jako
mocenský předrevoluční aparát, a studenti jsou nepotřebné figurky, které do
toho rozhodně mluvit nemůžou. A běda,
pokud to zkusí.
Hana Plochová,
do 31.12.2010 zaměstnanec
Kolejí a menz - Starého pivovaru.
Studenti
pro
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Konference
studentských
časopisů
Dňa 3.12.2010 prebehla na Lesníckej a Drevárskej fakulte Mendelovej univerzity konferencia študentských časopisov. V skratke by malo ísť o porovnanie študentských výplodov z rôznych kútov Česka a následná výmena skúseností, problémov, rád,
či názorov. Hostiteľom bol Lef - časopis posluchačů
LDF MENDELU v Brně. Dekan tejto fakulty nás vrelo prijal priam dojímavým príhovorom o tom, ako by
mal časopis odrážať naozajstné myšlienky študentov
a nebáť sa v prípade potreby otvorene poukazovať
na problémy fakulty či spoločnosti. Vystríhal nás tiež

pred takzvaným vykrádaním (kradnutie myšlienok /
kopírovanie / recyklovanie starých nápadov) či už cudzích alebo aj vlastných časopisov.
Rozdiel medzi e-fektom a väčšinou zúčastnených
časopisov bol hlavne v spôsobe financovania. Kým
ostatní si musia na seba zarábať sami predajom, náš
časopis závisí na fakulte a do vašich rúk sa dostane
zadarmo. E-fekt si však ako jediný robí grafickú úpravu sám. Z môjho pohľadu však oproti ostatným trpí
nedostatkom článkov z rád študentov (rešerše / úvahy / reportáže / príbehy). To však môžete zmeniť najmä VY.
Odbočkou od časopisov, no rozhodne najzaujímavejšou časťou vzájomných prezentácii bol určite
ústav birológie, za ktorým stojí Dioné - Nezávislý studentský informační server Západočeské univerzity
v Plzni. Bir – Beer – Pivo prezrádza zameranie tohto
ústavu. Absolventi (titul DrB.) si prejdú predmetmi
ako „Birologie se zaměřením na plzeňské hospody“
či „Teoretická a aplikovaná birologie“. Viac informácii
o tomto recesistickom akademickom telese nájdete
na www.birologie.wz.cz.
Prešli sme sa tiež chodbami a učebňami fakulty, ktorá pôsobila ako múzem. Oproti našej sterilnej
Technickej 10 bola plná rastlín, máp, stoviek exponátov hmyzu, rastlín, zeme aj malej lesníckej techniky.
Malá účasť a slabá organizácia však spôsobili, že
konferencia vôbec neposlúžila svojmu pôvodnému
účelu, a čo sa týka tvorby časopisu, odišli sme s rovnakými vedomosťami, s akými sme prišli. Aj tak je
ale dobré, že sa podobné akcie vôbec konajú. Ktovie,
možno nabudúce kolegom pomôžeme.
Filip Kopca

Auto nebo autobus?
Většina studentů VŠ do školy dojíždí a ne každý má
vlastní auto. Na denním pořádku jsou pak starosti s dopravou. Veřejná doprava nejezdí tak, jak bychom si představovali, často je nacpaná a v poslední době celkem i drahá.
Proto se v posledních letech začíná rozmáhat spolujízda,
kdy jeden řidič nabídne místo ve svém autě ostatním, kteří
jedou stejným směrem.
Tento způsob dopravy se stává čím dál víc oblíbeným,
a to nejen mezi studenty VŠ. Je to ekonomicky výhodné
pro všechny strany, je to ekologické a v neposlední řadě to
má sociální dopady, protože se dají navázat nové kontakty.
Společně s rozmachem sociálních sítí začaly vznikat na
Facebooku skupiny, které spojují lidi, kteří místo v autě
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nabízejí nebo naopak místo hledají. Tito lidé
se mnohdy ani neznají, spojuje jen to, že jedou
strávit týden na kolej a do školy. Samozřejmě,
určitá rizika zde jsou, ale Facebook zase až tak
anonymní není, proto zatím nebyl zaznamenán

Rádio R

Hudba je všude okolo nás. Student FEKTu ji může
vnímat například přes předměty Elektroakustika či
Studiová a hudební elektronika, na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity zase přes předmět
č. 370. Ať už tak či onak, hudba je silné médium a SPS
se pokusil svůj cit pro hudbu přenést mezi ostatní studenty nejen v podobě malého open-air festivalu Hudba z FEKTu, ale i v podobě relací a pořadů v internetovém Rádiu R.
Rádio R je studentské rádio Masarykovy univerzity,
nekomerční, otevřené a dobrovolnické, s důrazem na
alternativní témata a hudbu. A jaká je spojitost mezi
naší fakultou (FEKT) a Rádiem R? Celé to začalo jednoho prosincového dne roku 2008, kdy se skupina
hudebních nadšenců a také studentů FEKT v čele s Ivanem Szönyim začala zajímat o vytvoření internetového studentského rádia. A proč také ne! Zkušenosti
s audio technikou již měli, navíc co je potřeba k rozjetí internetového rádia? Vysoká přenosová rychlost

žádný kriminální případ. Problém je, že těchto skupin
je moře a jedinou funkci, kterou poskytují, je nástěnka,
ve které se musí všichni zorientovat a zdlouhavě
hledat něco, co ho zajímá.
Logickou evolucí na internetu jsou pak
specializované servery, které se spolujízdě naplno
věnují. Jsou udělány jen pro účel nabídky a poptávky
spolujízdy a pro uživatele je pak velkým komfortem
zde místo nabídnout nebo naopak najít. Na českém
internetu byla před časem spuštěna nová služba pro
spolujízdu - projekt jizdomat.cz, který si dal za cíl
nabídnout spolujízdu co nejjednodušeji pro všechny
zájemce, ať ze strany řidičů nebo spolucestujících.
Web v sobě ukrývá celou řadu vylepšení, z nichž

Internetu byla tou dobou jistá, aparatura, pár kabelů,
počítače, mixážní pult a to vše měli k dispozici.
Bohužel, celý plán ztroskotal na platbách za autorská práva a licence za odvysílané songy. V březnu
2009, kdy už se zdálo, že je všechno ztraceno, vstupuje do hry nabídka na spolupráci od Rádia R, které
vzniká za podpory Evropských fondů na Katedře
žurnalistky FSS MUNI. Nabídka spočívala v technické pomoci a nabízela nám programový prostor
ve vysílání rádia. Díky této nabídce vznikla spolupráce mezi univerzitami, která trvá dodnes. Studenti
SPS vytvořili hned několik zajímavých rádiových
pořadů zabývajících se různými žánry hudby od
rocku a heavy metalu, přes příjemný pop, až k instrumentálním melodiím. Dnes máme v Rádiu-R již
pouze jeden pořad, který je moderován studenty
FEKT, jeho jméno je S-zone a zabývá se filmovou
a seriálovou hudbou. Více informací o pořadu a samotném rádiu najdete na adrese www.sps-fekt.cz/
radior nebo na oficiální stránce rádia www.radior.cz.
Veronika Bartoňová

nejdůležitější je napojení na sociální síť Facebook nemusíte si zde vytvářet uživatelské konto, stačí se
jedním kliknutím přihlásit přes svůj účet na Facebooku.
Pokud jste cestující a zrovna pro vás není žádná cesta,
stačí si svůj požadavek uložit do oblíbených jízd
a Jízdomat vás upozorní, až někdo vámi požadovanou
jízdu vloží. Jízdomat vás celkově upozorní na celou
řadu událostí, takže o nic nepřijdete.
Projekt jizdomat.cz má velké ambice a vzhledem
k zájmu internetových médií a fanoušků jistě i slibnou
budoucnost. Takže pokud se nechcete mačkat
v hromadné dopravě nebo máte volné místo v autě,
zkuste Jízdomat, určitě si jej oblíbíte!
Studenti
pro
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7 smrtelných hříchů

Pro některé peklo, pro jiné nebe na ho tváří. Kluci si sice
zemi… I tak se dá popsat zkušenost prvního spoustu věcí dokážou
semestru, bydlení se sedmi hříchy…
závidět, umí však svou
závistí dát najevo svůj
obdiv. Jsou schopni se
Jsem tu jediná, jediná něžného pohlaví. navzájem vynášet do
Pro mnohé z vás by to znamenalo, že moje oblak kvůli jejich chloujméno zabírá v koupelně největší část. Ob- bám. Všichni mají něco,
čas se ovšem moji Hříchové mění v něco ne- pro co jsou nedostižní,
pro co jim ostatní závitušeného…
Z kluků, co oplývají nedbalou elegancí, dí, co si nenechají vzít.
jsou najednou žíznivci. Žízní po kráse a do- Závist má sice veliký
konalosti. Následuje propracovaný rituál rozsah, ale v konečném
plný nejrůznějších zkrašlovacích procesů... důsledku působí stejně.
Když je dokonáno, dere se na povrch pýcha. Někoho ubíjí touhou, jiPýcha, většinou nevlastní mým spolubyd- nému dodává sebevělícím, pýcha pramenící z touhy se zalíbit. Pý- domí – potom se necha, která se úderem ranních hodin vytrácí. můžeme divit, že jsou
tak ješitní!

PÝCHA

LAKOTA

Už od nepaměti jsou všichni tvorové soutěživí. U nás lidí se tato vlastnost objevuje
nejvíce. Mí spolubydlící jsou ovšem „zdravě
soutěživí“. Dokážou „zdravě soutěžit“ v podstatě ve všem. Každý den je vlastně menší
soutěž...
Touží si pro sebe ukrást nejvíce vítězství,
o které se samozřejmě nehodlají dělit. Je to
snad jistý druh lakoty, ale ne ta hříšná lakota. Tahle lakota dokáže z mých Hříchů vydolovat to nejlepší. Ať už jde o večerní běhání centrem Brna, kdy se všichni snaží držet
tempo s vůdcem skupiny, nebo řešení úloh
dané problematiky, kde chce každý dospět
k výsledku jako první. Vzájemně se hecují
a snaží se obhájit a upevnit svou neporazitelnost, a právě díky tomu rozvíjí své schopnosti.

ZÁVIST

Každý v životě záviděl aspoň trochu. Závidíme si tolik podstatných i nepodstatných věcí. Zdrojů tohoto cítění je nesčetně.
„Doma“ si všímám, že si závidí auta, postavy, přítelkyně, tělesné proporce…
Závist je snad strůjcem všeho zla a rozhodně ji nechci omlouvat, ale má mno-
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ZLOBA

Pro milé slovo si k nám do bytu nechoďte! Za ta léta, co se
známe, jsme si vybudovali svůj vlastní systém přátelství, v němž
se snažíme navzájem systematicky ničit. Máme z nějakého důvodu posunutou hladinu hněvu. Denní zábavou je naplnit pomyslný pohár trpělivosti přátelským popichováním. Jen určíme
nejslabšího jedince (často mou osobu) a pustíme se do něj. Pak
pod palbou sedmi kulometů jen čekáme, kdy pohár přeteče.
Málokdy se dobereme cíle. Útoky dokážeme se stejnou razancí
a velice rychle vracet, takže se moc záchvatů nekoná.
Co ovšem nedokáže lidská bytost za několik hodin, zvládne
CoD, NFS nebo WoW během několika minut. Vulgarismy se nešetří a zloba proudí celým tělem. Vážně nechápu, proč je virtuální svět hněvnější než ten náš. Většinou je to u nás jediný moment, kdy se probouzí emoce.

CHTÍČ

V životě muže hraje chtíč podstatnou roli již od dětského
věku. Začíná to nevinně autíčky a letadélky, ale jakmile ovládne
mozek testosteron, probouzí se do nevídaných rozměrů a hluboce zasahuje do jejich běžné činnosti. Je všudypřítomný a reaguje i na sebemenší podněty. Ustele si v jejich mysli a je připraven drát se napovrch.
V dnešní době, kdy je největším požíračem času facebook,
se dá velice jednoduše zjistit, co chtíč vyvolává, ale také, co ho
utlumuje. Stačí pozorovat Hříchy, jak sedí před jednou obrazovkou a kritizují nebo přispívají do diskuze lascivními komentáři.

Tohle všechno sleduji jen z pohodlí „domova“, ale sami si dovedete představit, co se děje
na párty :)

OBŽERSTVÍ

Nebudeme si nic nalhávat.
Kluci dokážou denně spotřebovat spoustu jídla. Co by se ale
jiným zdálo jako obžerství, nám
přijde jako nezbytné doplnění
žaludku. S plným bříškem jde
všechno líp. Lépe se rozhoduje
a panuje skvělá nálada.
Nepochopitelné možná je,
že se potřebujeme rozhodovat prakticky pořád. Vrcholem
hříchu jsou naše „toustíkové
sedánky“ v nočních, až téměř
ranních hodinách. Tohle obžerství jde ruku v ruce se svou přívrženkyní leností…

LENOST

Častou příčinou hádek je
u nás věčně plný dřez. Protože
je naše studentská domácnost
docela početná, bývá tohle
malé místo v kuchyni věčně
zaplněné. A nikdo si nenajde
volnou chvíli, aby svou část
vyřídil. Hádáme se kvůli lenosti,
která je podle ostatních hříchů
sice nevinná, ale narušuje nám
soužití.
Zvláštní je, že nás lenost
přijde navštívit jen, když jsme
okolím nuceni k určitému
výkonu.
Najednou
jsme
schopni dělat cokoliv jiného,
než to, co by mělo být prvotní.
Většinou potřebujeme, aby
nám „sedlo jídlo“, někteří
cigaretku po obědě, jiní si
s plným žaludkem potřebují
zahrát FIFU. Důležité je, že
vyhraje tlak sedmi a nakonec je
všechno v pořádku.
Monika Nevřelová

Pokec se
Santou
K téme život v Brne neoddelitelne patria aj hospody do ktorých radi chodíme. Jednou z nich
unás na palačáku je Yacht. Kto
tam niekedy bol tak ten určite
pozná ikonu Yachtu a šampióna
detských sŕdc Santu. A my sme
sa rozhodli že vám jeho osobu
priblížime prostredníctvom tohto rozhovoru.
Máme na teba iba pár takých
otázok. Pokiaľ by sa ti nechcelo
odpovedať tak nemusíš.

No to je možné asi som bol ožratý...
Já nevím, no. Tak tady o mně (smiech) Tak jo...
každý ví, co jsem, kdo jsem, jak
Ale já jsem zhulenej... (smích)
žiju, nebo jak to vlastně mám.
Čo ťa baví tu v Yachte, že sem chodíš
No nás to práve zaujíma...
každý deň?
Každý o mně ví dost, to je taková psychologie. Něco na tom je Co mě baví? Že to je normální hospopravdy, něco ne, záleží pak, jak da. Že to je studentská hospoda, to
na to lidi zareagují. Protože nej- jsem věděl, už když jsem sem šel. Já
líp poznáš člověka, když s ním bydlím tady v těch zahradních domkecáš dlouho a vidíš, jak reaguje. kách, že jo...
Ako dlho tam bývaš?
Ako sa voláš?
Jirka.
Máš nejakú prezývku?
No, tady mi říkají Krakonoš...
A Vieš o tom že ťa volajú Santa?
Jó to taky. (smích)
Odkiaľ si?
No, já jsem od Krkonoš z Hradce Králové, proto mě říkají Krakonoš... Vždyť my jsme se spolu
už bavili tady...

No, rok, než mně vyhnali. To koupila
nějaká rodina z Bystrce, mě tam našli, nechali mi tam nejaký papírky, já
jsem odtud chodil ve čtyři v pět ráno
pryč. Já jsem tam nic neměl, pak přišli
i s děckama a našli mě tam a ten borec povídá: „Máš tři dny, aby ses vystěhoval, jinak ti to výházim.“ A já mu
říkám: „Fakt? Já ti to tady podpálím.“
(smích) Pak jsme se s tou paní dohodli, jestli bych nemohl spát u nich na zahradě, a ona řekla, že jo, tak jsem spával u nich na zahradě. A teďka bydlím
dole, tam jak jsou ty chatičky, jak jdeš
na šalinu.
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A neskúšal si aj ubytovňu niekde v meste?
Ale to jó, jenom ne vždy tam je místo. Přijedeš večer,
dostaneš najíst, můžeš se osprchovat, vyspat a ráno
tě zase vyhoděj ven.
A kde máš svojho psa?
No toho mi ukradli. Jinak by byl tady. Když jsem si vybíral peníze z bankomatu tak jsem ho měl s sebou
a když jsem se otočil tak už tam nebyl. Myslím, že to
byla jedna holka, protože jsem jí viděl s mým psem,
ale to jí nemám jak dokázat.
Kde pracuješ?
Nikde práce je pro blbce... To je pro soudruhy, já neměl rád soudruhy..
Ale niekede si pracoval nie?
Né, já mám špatnou minulost....
Si sa nepohodol zo súdruhmi?
To taky...
Akú hudbu počúvaš?
No teďka nic. Měl jsem dva mobily, ale jeden jsem si
teďka rozsekal a na tom druhém nic nepřehraju. Jinak poslouchám starou klasiku.
Takže 70siate 80siate roky?
Přesně tak.
Takže Led zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath...
Jo jo, přesně tohle. Nemusím operu, nemusím ty
vaše drhlovačky umtata umtata, to poslouchám jenom, když jsem zmaštenej. (smích)
Čo robíš ked niesi v Yachte máš nejaké záľuby chodíš na ryby alebo tak..?
Na ryby? Ty ses zbláznil? To můžeš doma s tátou chodit na ryby. (smích) Tady vyjedeš na ten stříbrňák, co
tady mají, na tu přehradu, tam nahodíš ty vole a voni
nahodí tebe ty vole. (smích)
Môžeme sa s tebou odfotiť?
Když mi vemete panáka tak klidně...
Tak ďakujeme za rozhovor.
Nemáte zač, kluci. Klidně se někdy stavte, pokecáme...
Michal Holbay, Ondřej Běťák
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Noční výlet
Stalo se vám někdy, že se ráno probudíte a přemýšlíte, co se včera dělo a jak večírek vlastně dopadl? Pro všechny, kteří vědí i nevědí, o čem je řeč,
uvádím jednu (teď už vtipnou) příhodu.
Je leden, zkoušky za námi, čas to oslavit.
Domlouvám se s kamarádem, a vyrážíme na pivko.
V Brně je hospod spousta a mám náladu poznávat
nová místa, proto jdeme po ulici a čekáme, která
„putyka“ nás osloví. Vzhledem k mrazivému počasí,
nejdeme dlouho a vyhrává maličká vinotéka. Vítá
nás přívětivé teplo, nábytek z ratanu a příjemná
obsluha. Dlouho se nerozmýšlíme a vybíráme
Veltlínské zelené a něco k zakousnutí. Klábosíme
o všem možném. Během večera vypijeme dva
džbánky vína, domlouváme se, že zaplatíme
a odcházíme. Přiznávám, že jsem opilá a vlastní
odchod z vinotéky si nevybavuji. Chytla jsem slinu,
a tak pokračujeme v krasojízdě nočním Brnem.
Zapadli jsme do baru, objednávám si „beton“,
kamarád už jen vodu. V baru je zakouřeno, dva
borci hrají kulečník, hraje nějaká hudba. Hoši
u kulečníku nechtějí, abych se k nim přidala a já
se vlastně ani nedivím. Odcházím na záchod,
a protože jsem už dost v náladě, tak mám tendenci
vybavovat se s kdekým. Tedy i se slečnou, co jsem
potkala právě na záchodě. Je sympatická a to se
musí zapít, odcházíme k baru, volám na kamaráda,
aby se k nám přidal, a objednávám panáky Bechera.
Kopnu ho do sebe a to je poslední, co si pamatuju.
Procitám, je mi hrozná zima, snažím se nastartovat mozek. Sedám si a uvědomuju si, že jsem na autobusové zastávce. Dochází mi, že jsem tam sama,
mám jen kabát a šálu. Ten den jsem ale s sebou
měla batoh s notebookem, peněženkou, mobilem
a dalšími věcmi. Přemýšlím, co se asi mohlo stát, že
mě kamarád nechal úplně samotnou bez věcí na
neznámém místě. Co hrozného jsem asi provedla –

on by mě takhle nikdy někde nenechal! Dívám se asi
milionkrát na hodinky, než se mi podaří zjistit, že jsou
tři ráno. Vstávám a jdu se podívat na jízdní řád, abych
zjistila, kde to jsem a jak se odsud dostanu. Pohledem na jízdní řád zjišťuju, že jsem ještě pořád dost
opilá – nemůžu vůbec nic přečíst.
Drkotám zuby a vracím se zpátky na lavičku. Jak se
dostat z neznámého místa, bez peněz, bez šalinkarty, bez dokladů? Jak zjistit co se stalo bez mobilu? Téměř propadám panice, když se konečně po víc než
půl hodině objeví autobus. Bez váhání nastupuji a je
mi jedno, kam to jede, jsem vděčná za trochu toho
tepla vevnitř a jsem moc ráda, že už nemusím být
sama na oné neznámé zastávce. Autobus se rozjíždí
a já usínám. Když se znovu probudím, zrovna hlásí:
„příští stanice Bílovice nad Svitavou, železniční stanice, konečná zastávka“. Cože? No do háje! Hehe, to
budu muset vážně vystoupit. Přecházím na druhou
stranu silnice, čekat až pojede něco zpátky. Tentokrát jsem už úplně střízlivá! Koukám na hodinky, jsou
4.20. Autobus jede za 20 minut. Pročítám si zastávky
na jízdním řádu a žádná mi nic neříká :( Do Brna mě
to snad doveze. Čekám. Začínají se scházet lidi – jedou do práce – vtipné, kdyby tak věděli…
Sakra! Došlo mi, že mimo Brno se do autobusu
nastupuje jen předními dveřmi a cestující by měl
ukázat řidiči jízdenku. Co když ji bude chtít vidět?
Žádnou nemám, nemám ani peníze, abych si mohla
nějakou koupit! To jsem to teda vymňoukla. No co,
prostě to zkusím, nesmím nastupovat ani první, ani
poslední, musím se tvářit sebejistě, ale ne zas moc.
Podívat se na řidiče, ale jen zběžně, uff – vyšlo to!
Nechtěl po mě jízdenku, sedím v autobuse a jedu směr
Brno. Pozorně poslouchám všechno, co hlásí: „zóna
215“. Jedeme dost dlouho, když konečně zahlásí
zónu 100. V duchu jásám, jsem zachráněna, to je už
určitě Brno. Dokonce i jméno zastávky jsem už někdy
slyšela – Obřany. K mé velké radosti právě kolem

projíždí šalina, koukám na číslo a jásám podruhé, je
to 4, ta mě doveze na hlavní nádraží. Vystupuju tedy
hned na další zastávce Maloměřický most, vracím
se ke kolejím a hledám nejbližší zastávku. Čekám
jen chvilku, cestou přemýšlím, jestli mám jet domů
se pořádně vyspat nebo ke kamarádovi, zjistit, co
se stalo a jestli má moje věci. Jsem ale kus debila!
Musím k němu, vždyť nemám ani klíče od bytu!
Na hlaváku přesedám na 12 a jedu na koleje. Když
vcházím dovnitř, usmívám se na vrátnou a přeju
jí dobrý den, je už půl šesté. Vyjdu do příslušného
patra, zastavím se přede dveřmi a s obavou zaklepu.
Bylo to tak slabě, abych nevzbudila spolubydlícího,
že to snad ani nebylo zaklepání.
Poslouchám a vypadá to, že je někdo vzhůru, slyším kroky a někdo jde ke dveřím. Je to můj kamarád a je moc rád, že mě vidí živou a zdravou, i když
na kost promrzlou. Obětí se neubráním, zjišťuju, že
má všechny moje věci. Vypráví mi jeho část příběhu. Po odchodu z baru jsme šli na rozjezd, po pár zastávkách se mi udělalo nevolno a tak jsme vystoupili. Šla jsem za roh a jeho zatím poslala napřed, že
ho doženu. Když ušel tři zastávky pěšky a čekal na
mě tak dlouho, že už jel další rozjezd, přišlo mu to
divné. Kouknul do rozjezdu, jestli tam nejsem a šel
mě hledat. Prošel několik zastávek kolem, koukal
i do přilehlých barů, ale nikde mě nenašel. Úplně vysílený se rozhodl jít domů. Buď si mě nevšiml a byla
jsem v tom rozjezdu a jsem tedy dávno doma. Nebo
jsem se šla ohřát do baru a pojedu dalším rozjezdem,
a nebo jsem ho šla hledat k němu domů.
A to je vlastně konec příběhu. Měla jsem víc štěstí než rozumu, takže se mi nic nestalo, dokonce
jsem ani nebyla nemocná. Závěrem se snad jen ještě omluvím kamarádovi za to, co si musel se mnou
(beze mě) prožít a vám poradím, když se chcete opít,
mějte někoho, kdo vás odvede domů nebo se neopíjejte tolik, jako já.
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De-fekt De-fekt Student FSI
S kým se bydlí
na kolejích

aneb než bydlet s FIŤákem,
to být radši bezďákem

Velmi podobné jako student naší fakulty. Jen místo
elektrosoučástek se budete brodit nejrůznějšími modely,
výkresy, kusy plechu a sem tam na vás vypadne součástka
motoru. Pokud odhrnete hromadu zátek v koupelně, narazíte na důmyslné chlazení lahváčů, které váš spolubydlící
postavil v hodinách konstruování. Ale budete se muset
obejít bez vany (sprchového koutu, v nouzovém případě
umyvadla). Nicméně za stále vychlazeného lahváče to stojí.

Student(ka) FP

!!!Upozornění!!! Před čtením tohoto článku čtěte pozorně
následující doporučení: Tento článek je extrémně dráždivý.
Není genderově vyvážen, nepodporuje ekologickou,
sociální, multikulturní a politickou korektnost. Článek není
vhodný pro děti a mládež do 14 let, osoby bez nadhledu
a smyslu pro studentský humor. Přestože stojí článek za
ho..., nedoporučujeme ho používat místo toaletního papíru.
V případě potíží po přečtení, důkladně vypláchněte oči
vlažnou vodou a zavolejte lékařskou pomoc!
Koleje. Magické to místo, kde se mnozí z vás poprvé
osamostatnili od maminčiny sukně. Místo, kde jste
poprvé spálili čaj, zvraceli do umyvadla, nebo se probudili
a nevěděli jste, kde jste, ani kdo leží vedle vás. Zároveň
místo, kde mnozí přebývají mezi časem studia (spaním
na přednáškách, nechápáním v laboratoři, opisováním
na cvikách, říkejte si tomu, jak chcete) a sezením v kulturním zařízení libovolné cenové skupiny. A pokud nebydlíte za těžké peníze nebo ze známosti na jednolůžkovém
pokoji, musíte se sžít se svým spolubydlícím (kategorie TA
spolubydlící se defaultně neuvažuje, výjimky jsou uvedeny v článku). Jak takové spolubydlení vypadá, se dozvíte
z následujících řádků. Spolubydlící jsou rozděleni podle
fakult, protože každý student daného ústavu má svá specifika. Netvrdíme, že v článku je popsáno standardní a typické
chování, spíše jsme vycházeli ze svých zkušeností. Omlouváme se studentům fakult architektury, stavební a výtvarných umění. Bohužel (bohudík) s nimi nemáme zkušenosti.

Student FEKTu

Začneme s našimi téměř bratry. Soužití dvou a více
FEKŤáků s sebou přináší spoustu zajímavých situací.
Pokud si sednete, je to pohoda. Pokud ne, tak se může
stát, že se budete brodit krabicemi od elektrosoučástek,
elektrosoučástkami, vrácenými protokoly, krabicemi od
pizzy a jiným haraburdím. Samozřejmostí je zabrání jedné z vašich poliček prázdnými lahváči. I přes tato drobná
nedopatření si můžete být vzájemně užiteční, zvláště pokud
studujete stejný obor a pijete stejnou značku alkoholu.
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Zde jsme původně chtěli rozlišit mezi rozdílem bydlet se
studentem FP a bydlet s přítelkyní z FP. Po menším výzkumu
jsme došli k názoru, že je to vlastně jedno. Vesměs budete
všude narážet na různé kosmetické přípravky, jejichž hlavní
výskyt bude pravděpodobně lokalizován v koupelně. Místo
na svůj kartáček a mýdlo nehledejte, prostě nebude. Pokud
se dotážete, zda by se splubydlící (přítelkyně) mohl kus
odsunout, budete spražen pohledem, který jasně říká, že
ani náhodou, protože všechny ty krémíky, mastičky a gelíky
jsou přece životně důležité. Hledejme však pozitiva, svůj
pokoj poznáte i po vydatné konzumaci, kdy budete vidět
číslo třikrát. Bude totiž smrdět jak parfumerie.

Studentka FCH

V tomto případě předpokládáme vaši přítelkyni (nejsou
zkušenosti se spolubydlení s chemikem). První, na co si musíte zvyknout, je určitý chemický smrádek, který se line z jejího
pláště a oblečení (dá se na to zvyknout, pokud neučí organiku).
Dále pravděpodobně budete muset část stolu nebo police uvolnit pro destilační kolonu (netýká se doktorandů, ti už ji mají
v kanclu), což ovšem vůbec nevadí. Na polici v koupelně byste
místo na kartáček najít měli, tedy pokud zde zrovna nevzniká
nějaký pokus v Petriho misce. Převažují však klady, jako výše
zmíněná destilační kolona, případně plná lednice, pokud je vaše
vyvolená studentkou potravinářství (na složení se neptejte).

Student FITu

To nejhorší na konec. Bydlení s FIŤákem je téměř vždy peklo.
Jako první se připravte na totální bordel naprosto všeho. Od
oblečení, přes obaly od čehokoli, až po zbytky jídla. V lednici se
vám s největší pravděpodobností líhne nějaká zajímavá forma
života z týden starého závinu od jeho babičky (doporučujeme
zavolat přítelkyni nebo kamarádku chemičku, vědí, jak tyto
věci zlikvidovat při minimální kontaminaci sebe i okolí). Další
zajímavou vlastností je jeho denní režim. Pravděpodobně totiž
nespí. Když se vzbudíte, sedí u počítače, když přijdete ze školy,
sedí u počítače, když se vrátíte z hospody, sedí u počítače,
stejně jako když jdete spát a jeho dva velké monitory vám
osvětlují celý pokoj. Pokud ho přijde navštívit jeho stejně
založený kamarád, radši prchněte, protože poslouchat debatu
informatiků nejde vydržet příliš dlouho. Jedinou světlou vlastností je to, že za vás udělá veškeré projekty do programování,
nad kterými byste jinak strávili pět krát více času než on.
Závěr z tohoto článku? Žádný nehledejte. Bydlení na koleji
je zkušenost, za kterou budete vždy rádi, ale poté, co odtamtud vypadnete, už se nebudete chtít vrátit zpátky.
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• První multidotykový 3D All-in-One počítač na světě
• Nejnovější a nejrychlejší herní notebooky
• Stylové multimediální notebooky
• Špičkové PC komponenty
• Soutěž o super ceny
• Energeťák pro všechny ZDARMA
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PŘIJĎ A VYHRAJ:
• Základní deska MSI P67A-GD55
pro nejnovější procesory Intel
• DVB-T tunery MSI Digivox Slim HD
• a hromada dalších cen

Košice

Potvrď účast na Facebooku MSI a vyhraj
hlavní cenu každé zastávky MSI Roadshow.
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30. 3. – Brno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
FEKT – Kolejní 4, Brno
učebna E110
Čas: 10:00 - 16:00
Přednáška s losováním cen: 14:00-15:00
Co vás čeká
•
První multidotykový 3D All-in-One počítač
•
Nejnovější a nejrychlejší herní notebooky
•
Stylové multimediální notebooky
•
Špičkové PC komponenty
•
Energeťák pro všechny ZDARMA!
•
Soutěž o super ceny

