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Milí studentští kolegové, vážení čtenáři. Víte-
jte u prvního čísla e-fektu, které bylo pro vás 
tento akademický rok připraveno. Najdete 
v něm jak články týkající se tématu sto ko-
run, tak aktuality z půdy FEKT a VUT nebo jen 
prosté zajímavosti ze studentského života. 
Upozornit bych chtěl hlavně na dva články. 
Prvním z nich je rozhovor s Jitkou, „Jakou 
Jitkou?“, ptáte se? Vězte, že za tímto jmé-
nem se skrývá osoba žijící společně se svým 
manželem pod mostkem na cestě ze zastávky 
Červinkova na ulici Technickou. Přes tento 
most projdou denně možná tisíce studentů 
a mohou nahlížet do jejich kuchyně, ložnice 

a obyváku zároveň. A druhým článkem vyvolávajícím značný 
ohlas v redakci je Český výlet v Rumunsku, který i mě osobně 
dost inspiroval a uvažuji, že ho podniknu taky.
Nezbývá než popřát hodně štěstí a hlavně pohody ve škole 
i mimo ni.

Tomáš Mejzlík



e-fektbook

Michal Holbay
Pred par minutami som sa zobudil pravdepodobne z komy....
To se mi líbí · Přidat komentář · 19 říjen v 15:47

Hlavní stránka  Profil ÚčetVyhledávání

Co se vám honí hlavou?

Vybrané příspěvky  Hlavní příspěvky - Nejnovější

Lubomír Friml
Na VUT Majálese měli na FP pátého elementu plno :-D

Reklama - Fakulta podnikatelská
VUT v Brně 
www.youtube.com

Režie: Jan Mikota Efekty: Jan Šlégr 
Hudba: Tereza Bulisová Hrají: Lenka 
Křížová

22 říjen v 12:11 · To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet

Tomáš Mejzlík
Wikipedia: “Já vím všechno!”
Google: “Najdu všechno!”
Facebook: “Já znám všechny.”
Internet: “Beze mě, jste v prdeli.”
Elektřina: “A tak se uklidníme jo?!”
Uhlí a Uran se na sebe podívají a pak propuknou 
v hysterický smích.
To se mi líbí · Přidat komentář · 20 říjen v 13:14

FEKT na facebooku

Byla, nebyla, a teď zase je. Dříve 
byl na Facebooku oficiální kanál 
ve formě „uživatele“, za tím 
uživatelem se skrýval bývalý 
zaměstnanec FEKTu bakalář Jiří 
Wagner. Proděkan pro vnější 
vztahy docent Háze rozhodl 
o zrušení tohoto virtuálního 
uživatele a nechal vzniknout 
„fanouškovské stránce“, která 
se nyní skrývá pod názvem 
FEKT VUT Brno. Stránku bude 
nadále spravovat proděkan pro 
vnější vztahy.  Jediný oficiální 
prezentační kanál na Facebooku 
se nyní nachází na adrese 
facebook.com/FEKTVUT.

Nepropásněte žádnou akci

Stává se vám, že příjdete o svou 
oblíbenou akci?
Chcete vždy vědět, co pro vás 
SPS pořádá?
Přidejte na stránku Studenti pro 
studenty a už se nikdy nestane 
že nebudete někde, kde byste být 
měli ;)
www.facebook.com/spsfekt.

x

x
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Toto se líbí všem.

Michal Holbay Co tím myslíš?
Včera v 12:48 · To se mi líbí

Lubomír Friml Návštěvníci Majálesu chodili na WC do 
budovy Fakulty podnikatelské a ty se ucpaly... Pátý 
element tekl po schodech až do -2.NP :-D
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Napište komentář...

Toto se líbí všem.

Lubomír Friml BTBIO párty? :-D
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Napište komentář...
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e-fekt zprávy

Obor 2010/11 2011/12 +/–

B-AMT 144 134 –10

B-MET 48 100 +52

B-EST 150 94 –56

B-SEE 145 155 +10

B-TLI 215 179 –36

Celkem 702 662 –40
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CEITEC zahajuje svoji 
činnost
Megavýzkumné  brněnské centrum za 52 miliónů 
stokorun oficiálně zahájilo svoji činnost. Stalo se 
tak na slavnostní konferenci 26. 9. 2011. Dotaci 
na stavbu a nákup vybavení Středoevropského 
technologického institutu – CEITEC schválila 
Evropská komise letos v červnu a v plném provozu 
by ho mělo začít využívat 800 vědeckých pracovníku 
a asi 1200 studentů v roce 2014. Výstavba objektů 
včetně nákupu pozemkův kampusu Bohunice 
a areálu Pod Palackého vrchem (PPV) vyjdou celkem 
na 15 miliónů stokorun. Nejdražší položkou za 
27 miliónů stokorun mají být vědecké přístroje.

Pod Palackého vrchem 
se začne stavět
V rámci budování CEITECu mají vzniknout čtyři nové 
areály v lokalitě PPV. Stavba se dotkne i studentů 
ubytovaných ve zdejších kolejích nebo navštěvujících 
budovu Kolejní 2, ale neměla by je omezit. Nejprve 
by měla být vybudována komunikace, která spojí 
silnici u zastávky Technologický park s cestou před 
blokem A03. Zahájení stavby plánované na podzim 
2011 bylo odsunuto až na zimní období.

Zavře nám CESA Terč?
Centrum sportovních aktivit 
VUT v Brně potřebuje vyklidit 
areály z Fitcentra Veveří 
a ředitelka CESA doktorka 
Lepková navrhuje vypovědět 
nájemní smlouvu oblíbenému 
klubu Terč k 30. 6. 2012. Do 
prostorů ve Fitcentru Machina, 
který má vysokoškolský klub 
nyní v pronájmu by se pak měly 
přesunout učebny a cvičebny 
z Veveří.  O celé záležitosti se však bude ještě 
hlasovat v Senátu VUT. O dalším vývoji vás budeme 
informovat.

KAM: Ubytování do 
uvolněných lůžek
Nedostali jste koleje a máte o ně zájem? Na webu 
kam.vutbr.cz je vyvěšen dokument s informacemi 
o obsazování uvolněných lůžek včetně obrázkového 
návodu. Od 3. 10. do 21. 12. 2011 tak můžete podat 
žádost o ubytování ještě jednou.

O „mikro“ je zájem
Oproti loňskému roku se letos zapsalo do první-
ho ročníku bakalářských oborů programu EEKR-B 
o 40 studentů méně. Největší úbytek zájmu zaží-
vá „sdělovačka“. Zapsáno ji má místo loňských 150, 
pouze 94 letošních prváků. Naopak mikroelektro-
niku si zapsala rovná stovka studentů, oproti loň-
ským 48.



Lucia Spišiaková
Lucia byla zvolena do 
senátu FEKT už vloni 
v doplňovacích volbách 
na jeden rok. Letos chce 
pokračovat ve snaze zlepšit 
studentský život především 
zefektivněním komunikace 
mezi studenty a vedením. 
Vidí to, jako nejlepší způsob 
řešení problémů. Mimo 
senátu FEKT působí Lucia 
také v senátu celého VUT 
jako zástupce za studenty 
FEKTu a prosazování zájmů 
studentů naší fakulty na 
celouniverzitní úrovni bere 
jako další ze svých priorit.
Lucia studuje třetí ročník biomedicíny a aktivně 
působí ve spolku Studenti pro studenty.
Kontakt: xspisi01@stud.feec.vutbr.cz

Lubomír Friml
Lubomír se snaží ve spolku Studenti pro studenty 
o zkvalitňování studentského života už šestým 
rokem a do Studenské komory Akademického 
senátu FEKT jde s důvodu 
rozšíření možností na 
zlepšování situace pro stu-
denty na fakultě. Je bývalý 
šéfredaktor, současný grafik 
a sazeč časopisu e-fekt, 
hlavní pořadatel Hudby 
z FEKTu 2011 a vedoucí 
celého SPS.
Lubomír je v druhém 
ročníku navazujícího 

e-fekt zprávy Zástupci studentů 
v senátu FEKT

Ve dnech 10–12. 10 2011 proběhly volby 
do Akademického senátu FEKT na období let 
2011–2014. Do sedmičlenné Studentské komory 
AS FEKT byli zvoleni: Lucia Spišiaková, Lubomír 
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MSDNAA už zase funguje
Přechod na nový systém se ne úplně povedl provozo-
vatelům serveru, na kterém si můžou studenti FEK-
Tu pořídit vybrané programy Microsoft zcela zdar-
ma. Nejvíc se to bohužel dotklo právě nás studentů, 
protože to prostě dva měsíce nefungovalo.Nyní už je 
všechno v pořádku a k softwaru se dostanete pomo-
cí portálu msdnaa.feec.vutbr.cz.

Služba perFEKT assistance 
u prváků boduje
Aktivita spolku Studenti pro studenty (kteří pro Tebe 
vydávají i tento časopis) zaměřená především na pr-
váky, kteří si teprve zvykají na svůj pobyt na vysoké 
škole potažmo v Brně, je mezi studenty vítána. Díky 
nápomocným dobrovolníkům mají studenti možnost 
lépe poznat fakultu, své spolužáky, město Brno a ra-
dosti i nástrahy vysokoškolského života. Necelá čty-
řicítka „svěřenců“ z řad prváků letos již absolvovala 
noční poznávací výlet v centru města, debatu o škole 
v příjemné hospůdce, odreagování při bowlingu, či u 
deskových her v poklidné čajovně. Další akce se při-
pravují. Přidej se i Ty ;-). Více se dozvíš na
facebook.com/groups/perfekt.assistance.



Zuzka je studentkou třetího ročníku bakalářského 
studia, obor Biomedicínská technika a bioinforma-
tika.
Kontakt:  xmoldr01@stud.feec.vutbr.cz

Tomáš Mejzlík
Tomáš se chce v senátu 
zasadit o zlepšení ko-
munikace mezi vedením 
fakulty a studenty, 
aby se studenti včas 
dozvídali o důležitých 
rozhodnutích a mohli 
je případně změnit. 
K tomu mu má pomoci 
časopis e-fekt, kde je 
aktuálně šéfredaktorem.
Tomáš je ve třetím 
ročníku bakalářského 
programu Silnoproudá 
elektrotechnika a elek-
troenergetika a aktivně 
působí ve spolku 
Studenti pro studenty. Pochází z Vysočiny a jeho 
oblíbenými sporty jsou hokej, florbal a squash.
Kontakt:  xmejzl04@stud.feec.vutbr.cz

Petr Jarchovský
Petr chce v Akademickém senátu především 
sdělovat a prosazovat názory studentů.
Studuje druhý ročník bakalářského programu 
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 
a aktivně působí ve spolku Studenti pro studenty. 
Pochází z Jaroměře nedaleko Hradce Králové, kde 
také studoval osmileté gymnázium. Má rád kolek-
tivní sporty jako jsou florbal a hokej.
Kontakt: xjarch00@stud.feec.vutbr.cz

Tomáš Mejzlík

magisterského studia, obor Kybernetika, automa-
tizace a měření.  Na FEKT se dostal, protože ho už 
od mala zajímá elektrotechnika a po průmyslovce 
v Lanškrouně pro něj naše fakulta byla jasnou 
volbou.
Kontakt: xfriml00@stud.feec.vutbr.cz

Tomáš Szöllősi
Tomáš chce v senátu FEKTu dokončit rozdělanou 
práci, kterou začal 
už před několika 
roky. Už má za 
sebou jedno volební 
období a působil 
i jako předseda 
Studentské komory 
akademického senátu 
FEKT. Rád by pomohl 
studentům se víc 
začlenit do dění na 
fakultě.
Tomáš studuje druhý 
ročník magisterského 
programu Biomedicínské a ekologické inženýrství.
Kontakt: xszoll01@stud.feec.vutbr.cz

Zuzana Moldříková
Zuzana ráda pomáhá lidem řešit jejich problémy 
a v tomto duchu 
chce pokračovat ve 
Studentské komoře 
akademického 
senátu.  Má v plánu 
kolem sebe šířit dění 
na fakultě a dostat 
ho tak k co nejvíce 
studentům.

Friml, Tomáš Szöllősi, Zuzana Moldříková, 
Tomáš Mejzlík a Petr Jarchovský za bakalářské/
magisterské studenty a Ing. Martin Zukal za 
studenty doktorských programů. Těchto sedm 
studentů FEKTu nás bude zastupovat. Na 
následujících řádcích si o nich můžeš přečíst,  
abys věděl(a) na koho se můžeš kdykoliv obrátit 
s problémem nebo připomínkou. 
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druhá verze většiny státovek, včetně československé 
stokoruny, tiskla v New Yorku v American Bank Note 
Company (ABNCo), stejně jako československá tisíci-
koruna v první emisi. Autor výtvarného návrhu je ne-
známý, protože jej dělala tiskárna sama. Zda k tomu 
měla podklady, a jaké, se nám nepodařilo zjistit. Nic-
méně na této verzi státovky se objevuje datum 14. 
ledna 1920.

V roce 1926 zahájila svou činnost Národní banka 
Československá, která převzala úlohu ministerstva fi-
nancí v záležitosti vydávání národní měny. K výrobě 
bankovek přistoupila okamžitě, ale k výměně dochá-
zelo postupně od nejnižších hodnot. Nová stokoruna 

První Československá stokoruna

Vítězka numismatické soutěže

Stokoruna tištěná v Americe 

Stokoruna a trocha historie
Sto korun – to je téma tohohle čísla. Když se 
řekne stovka, vybaví se asi každému z nás malý 
zelený papírek, z jehož lícové strany na nás kouká 
Karel IV. Ano řeč je o stokoruně – bankovce, 
kterou v peněžence najde snad každý (s výjimkou 
chronických platičů kartami).

Když jsme se roku 1918 trhli od rakousko-uherské 
monarchie, potřebovali jsme vlastní měnu. V Rakou-
sech se tehdy používalo platidlo nazývané koruna 
a tak jsme přemýšleli nad novými názvy. V té době 
jsme ještě neměli národní banku, a tak se činilo mi-
nisterstvo financí v čele s ministrem Aloisem Raší-
nem. Jedna z diskutovaných variant byla měna jmé-
nem sokol, která by se dále členila na káňata. To se 
naštěstí neprosadilo a nám tak zůstala koruna.

Dne 26. února 1919 byly uzavřeny hranice mladého 
československého státu, rakouské koruny na 
našem území byly okolkovány a během několika 
měsíců vyměněny za nově vznikající měnu. První 
stokorunová československá státovka byla vydána do 
oběhu 7. července 1919. Výtvarná podoba pochází 
z dílny Alfonse Muchy a byla tištěna knihtiskem 
v českých tiskárnách. 
První vydání státovek bylo dost hektické a šlo pře-
devším o kvantitu a rychlou výměnu kolkovaných ra-
kouských korun. Proto nebylo na stokoruně mnoho 
ochranných prvků, a tak se začaly objevovat padělky 
ve více než hojné míře. Také proto se připravila vel-
mi rychle druhá emise bankovek. Naše tiskárny neu-
možňovaly příliš mnoho ochranných prvků, a tak se 

Rakousko-uherská stokoruna s kolkem 
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se tak objevila až roku 1931. Navrhoval ji Maxmili-
án Švabinský a vyobrazil na ní našeho prvního česko-
slovenského prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. 
V době své funkčnosti pobuřovala bankovka mno-
ho lidí pro nahé postavy na ní vyobrazené, přesto je 
spolu s tisícikorunou z této emise považována za nej-
hezčí bankovku meziválečné doby. 
Koncem třicátých let se uvažovalo o vydání další emi-
se bankovek. Plány ale padly spolu s Českosloven-
skem v březnu 1939. Dosavadní měna byla okolková-
na a postupně nahrazována protektorátními dvojja-
zyčnými korunami (s českým a německým nápisem). 
Bankovky byly tištěny v Tiskárně bankovek Národ-
ní banky pro Čechy a Moravu v Praze. Protektorát-
ní stokoruna nese letopočet 1940 a na lícní straně je 
panorama s Karlovým mostem a Pražským hradem. 
Na našem území se ale díky připojení Sudet k Ně-
mecku, Těšínska k Polsku a dalších částí jako jižní Slo-
vensko k Maďarsku, pohybovaly začátkem války ne-
jen československé koruny, ale i říšské marky a v po-
hraničí ještě polské zloté a maďarské pengö.

Během války začala naše exilová vláda připravovat 
nové státovky, které by mohla vydat do oběhu hned 
po válce. Přípravy začaly již v roce 1941 a probíhaly 
výhradně ve Velké Británii, ve třech anglických 
tiskárnách. Protože nikdo nevěděl, kdy válka skončí, 
na této sérii bankovek nenajdete letopočet. Před 
jejich vydáním se objevila ale ještě jedna stokoruna. 
Nejednalo se o bankovky ani státovky, jednalo se 
o korunové poukázky, které platily od roku 1944 do 
října 1945. Tyto poukázky byly určeny pro vojenské 
jednotky a československé úřady na osvobozeném 
území. Koncem války bylo možné na našem území 
narazit na protektorátní a slovenské koruny, 
korunové poukázky, říšské marky, maďarské pengö 
a dokonce vojenské marky spojeneckých armád. 
V říjnu roku 1945 byly přivezeny státovky vytvářené 
v Británii z Londýna do Prahy. Jejich oficiální platnost 
se datuje na listopadu téhož roku.

Další peněžní a měnová reforma se objevuje roku 
1953. Příprava této reformy byla utajovaná. Na pří-
pravě nové emise se podílel především Sovětský 
svaz. Bankovky se tiskly ofsetem v moskevském zá-
vodě Goznak (později i ve Státní tiskárně cenin v Pra-
ze), jejich technická i výtvarná úroveň byla velmi níz-
ká.

S rokem 1960 se začaly vydávat bankovky větší 
technické kvality. Z této nejednotné série pochází 
nejúspěšnější stokoruna v naší historii – stokoruna 
vzoru 1961 se stala velmi oblíbenou a platila celých 
třicet let.

Koncem 80. let 20. století padlo rozhodnutí 
o sjednocení vzhledu tím způsobem, že nebude 
vypisována soutěž na jednotlivé bankovky, jako tomu 
bylo doposud, ale celou emisi bude mít na starosti 
jeden autor. Dále bylo rozhodnuto o tom, že bankovky 
budou vydávány do oběhu postupně s ročním 
odstupem. Zářivě zelená stokoruna s tváří Klementa 
Gottwalda z dílny slovenského výtvarníka Albína 
Brunovského se tak dočkala vydání 1. října 1989. 
Moc slávy si ale neužila, protože již v listopadu 
přišla sametová revoluce a s ní i pád komunismu. Do 
našich peněženek se tak vrátila oblíbená stokoruna 
vzoru 1961, které ještě neskončila platnost.

Stokoruna s nejdelší platností

Stokoruna tištěná v Británii 
Stokoruna s nejkratší dobou platnosti 
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Počátkem 90. let 20. století se začala připravovat 
nová emise, podle předchozích rozhodnutí, tj. jeden 
autor pro všechny bankovky vydávané postupně. Ví-
tězný návrh pochází od Oldřicha Kulhánka tak, jak ho 
známe dnes. Protože v roce 1993 se federace rozdě-
lila na dva samostatné státy, emise bankovek se mu-
sela uspíšit a tak se první stokoruny tiskly v britské 
tiskárně Thomas De La Rue. Byla to pravděpodobně 
právě časová tíseň, která způsobila, že v sérii A této 
stokoruny se objevily tiskařské chyby, které se staly 
doslova hitem pro sběratele. Bankovky s chybou se 
stahovaly z oběhu a byly nahrazovány sérií Z. Od té 
doby se naše stokoruna výrazně nezměnila, přibylo 
pouze pár ochranných prvků na dalších sériích.
Stokorun tedy prošlo naší historií více než dost. V nu-
mismatické soutěži o nejhezčí stokorunu, vyhrála 
bankovka Maxe Švabinského z roku 1931, na které 
byl vyobrazen náš první prezident T. G. Masaryk.

Zajímavosti:
Koncem 1. světové války, před rozdělením Rakousko-
Uherska se zadlužení státu podle webu www.
penize.cz pohybovalo kolem 101 miliard tehdejších 
rakouských korun.
První papírová platidla byla označena státovkami 
proto, že měnu vydával Bankovní úřad ministerstva 
financí nikoli banky (Národní banka Československa 
vznikla až v roce 1926).
Na státovkách se objevuje podpis ministra financí, 
kdežto na bankovkách je podpis guvernéra, poklad-
níka nebo jiného představitele emisní banky. 
První emise bankovek byla provizorní. Devět nomi-
nálů se tisklo ve čtyřech českých firmách, jedné ra-
kouské a jedné americké.

Zdroj informací: www.penize.cz, coins.blog.cz.

Hanka Mlatecová

Poslední dosud platící stokoruna

1 6 8 9
8 9 1 3 5

4 2
3 1 6 2

6 9 1 4 7

1 6 8 5

5 2 1 4

4 7 2
1 5 7 6 4

8
4 7 2

8 3 4 1 2
5 8 2 7

3 8 2 9
4 7 1

Sudoku

Ob
kr

es
li 

si
 s

ám
  

 
Le

hk
á 

 
 

 
Le

hk
á

10 *



Soutěž
V minulém čísle jsme se vás ptali, 
co si o nás myslíte. Dívka nám ne-
napsala žádná a chlapec jen jeden, 
takže nebylo těžké vybrat vítěze 
pro obě kategorie. Stal se jím Petr 
Vybíral. A o co, že jsme to soutě-
žili? Výherce dostane pánský Pár-
tykit basic, který obsahuje: Kon-
dom, lubrikační gel, vodku, kartá-
ček na zuby, cigaretu, zápalky, jíz-
denku na MHD, Vyprošťovák (roz-
pustný ve vodě), kapesníčky a drs-
ňácké tetování. Gratulujeme!
Slíbili jsme také zveřejnění vítěz-
ného mailu. Tady je:

SPS je výborná skupina, kde nalez-
nu veškeré dění okolo fakulty. 
E-fekt je výborný “časopis”, u kte-
rého se vždy zabořím, následně 
pobavím a někdy se dozvím i uži-
tečné věci.
a doufám, že tahle soutěž nebyla 
aprílovej kousek 
S pozdravením Petr Vybíral

Dnes soutěžíme o studentské tričko 
FEKTu. Otázka zní:
Jak se jmenuje dívka, která je nejen 
ve SK AS FEKT, ale i SK AS VUT? 
Odpovědi posílejte do 30. 11. 2011 
na soutez@sps-fekt.cz. Ze 
správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce.

Hudba 
z FEKTu
Dne 28. 9. 2011 se konal čtvrtý ročník hudeb-
ního festivalu Hudba z FEKTu a již potřetí 
pod širým nebem areálu Kolejí pod Palack-
ého vrchem. Oproti předešlému ročníku 
počasí festivalu přálo, bylo slunečno, a tak 
se od samého začátku před hlavní stage 
i na přilehlých travnatých plochách schá-
zelo velké množství posluchačů. Během 
odpoledne, kdy vystupovaly soutěžní 
kapely, se pod pódiem vystřídaly stovky 
fanoušků jednotlivých kapel, večer při vys-
toupení hostujících kapel to byly přibližně 
dva tisíce.

Akci by nebylo možné zrealizovat bez je-
jích partnerů, kteří byli prezentování 
jak vizuálně, tak slovem moderátorů. 
Záštitu nad akcí převzal primátor statu-
tárního města Brna Bc. Roman Onderka, 
MBA a děkanka Fakulty elektrotechniky 
komunikačních technologií VUT v Brně prof. 
Ing. Jarmila Dědková, CSc.

Tímto bychom chtěli poděkovat hlavním 
partnerům akce, kterými jsou: VŠK Terč o.s., 
ABB, s.r.o., Statutární město Brno, AV Gui-
tars, ČEZ, a.s., Pizzabar Těsně vedle, Kytary.
cz, GNT, s.r.o., Synerga, a.s., ON Semicon-
ductor Czech Republic, s.r.o., Rengl, s.r.o.

Lubomír Friml
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Ahoj Míšo, něco nám o sobě řekni. Kde 
bydlíš, co jsi studovala, co studuješ, čím bys 
chtěla být, jaké máš koníčky a umíš jezdit 
na koni?

Ahoj, tak jsem z Děčína, kde jsem chodila 
na gympl. Momentálně studuju Biomedicín-
skou techniku a bioinformatiku. Aktuálně 
bych chtěla být úspěšnou absolventkou 
FEKTu, vše ostatní je až za tím… A co se týče 
koníčků a koní tak nejradši skejtuju, plavu 
a na koni umím jezdit jen se svým přítelem 
(:D).

Tématem tohohle čísla je Sto korun. Co ty 
by sis koupila, kdybych ti je tady z fleku 
dal?

No ještě bych si řekla o pár těch stokorun 
a pak bych zapřemýšlela, ale určitě bych si 
nekoupila nic, co bych potřebovala…

A co bys prodala, kdybys rychle musela za-
platit 100 kaček?

Boty nebo oblečení.

Dokázala by ses obléci za 100 Kč? 
Nakupuješ v sekáčích nebo jen značkovky?

Nedokázala… Jsem rozmazlená, naštěstí 
mě ale rozmazlují firmy, za které jezdím. To 
si přijedu do skladu, kde mám svou krabici 
a nic neřeším… Ale sem tam si koupím něco 
i sama.

Kolik jsi schopná utratit za oblečení?

Třeba i všechno co mám. Když se mi něco 
líbí, tak to prostě chci.

Vaříš si sama, nebo tě menza uspokojuje? 
Jaké je tvé oblíbené jídlo? Máš ráda rizoto?

Dívka e-fektu
Michaela Ďuranová
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Do menzy občas zajdu, vařej tam dobře, ale 
většinou nejím ty jídla, co tam zrovna maj. 
Takže doma. Moje oblíbené jídlo je čokoláda 
(to je taky jídlo přece) a rizoto sním jen, když 
tam není vařená zelenina.

Co bys doporučila prvákům, kteří nastou-
pili na Biomedicínu? Co si mají dát a co ne?

Asi nějaký hodně silný drogy nebo těžítko na 
zadek, aby se nezvedl ze židle, když se bu-
dou muset učit. Ale po zimním semestru to 
přejde a pak už si budou užívat jako každej 
jinej :) 

Ví se o tobě, že jsi vášnivá skejtborďačka, 
jak ses k prknu dostala? Jaká je tvoje 
nejoblíbenější překážka?

To mi bylo 14 a líbil se mi jeden kluk, co 
skejtoval, párkrát mi půjčil skejt a bylo. Re-
spektive hned první týden sem si přetrhla 
kolenní vazy, ale zkoušela jsem to znova 
a znova až se mi líbilo spíš to skejtování. 
Tak jsem k 15. narozkám dostala svůj první 
skejt  a od té doby je to moje láska, i když 
to někdy dost bolí. Momentálně jsem po 
úraze a ještě do toho začíná zima a to je 
pro skejťáka utrpení prostě… Nejoblíbenější 
překážka je pro mě pyramida, kde se můžu 
snažit jezdit technický triky a taky rail, kde si 
tu hubu rozbiju fakt vždycky, o to větší mám 
radost, když ne.

Kdybys byla kůň, jakou překážku bys měla 
ráda na Velké Pardubické?

Já jsem to ani v životě neviděla, koním moc 
nefandím… Ale určitě by se mi líbilo být ve 
finále vítězem.

A když už jsme u toho, jakým zvířetem bys 
chtěla být, kdybys mohla a proč?

Medvěd. Ten celou zimu spí :)

Děkujeme za rozhovor.
Lubomír Jelínek
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Co si koupíš za sto korun?
Na Facebookové stránce Stu-
denti pro studenty probíhala 
anketa s názvem: „Co bys udě-
lal/a, kdybys dostal/a 100 Kč 
a musel/a se jí hned zbavit/
utratit?“. Tady je vyhodnocení.

39 % dotázaných studentů by 
utratilo stokorunu za čtyři piva. 
Naprosto stejné procento by sto 
korun vydalo na jídlo. Na třetím 
místě se umístila odpověď „Krab-
ka, sirky, pivo“, ke které se přiklo-
nilo 11 % zúčastněných. Mezi od-
pověďmi zazněla ještě Pizza na 
Slevomatu, koupě nafty a benzi-
nu a pět rumů. Ankety se zúčast-
nilo 44 studentů.
 

Příběh ze života…
Ale na otázku, co je člověk schopen udělat pro 100 
korun už naše anketa neodpovídá. To tam u nás je 
jeden a ten by pro stokorunu udělal nemožné. Je 
to místní blázen, který prodává svou hrdost za pár 
drobných. Hodně lidí jej podezírá, že mu o peníze ani 
nejde, jde jen o to, že rád baví. Rád baví lidi kolem. 
Rád baví sebe.

Viděla jsem ho už v různých situacích. Zpívání li-
dových písní spojené s lidovým tancem na veřejnos-
ti, to je to nejmenší. Za pár příhozů na jeho kontíč-
ko jednou přislíbil rekognoskaci místní kanalizace. Za 
pouhou stokorunu se tento člověk spustil pod po-
klop kanálu. Seběhlo se několik lidí a s velkou vervou 
jej v činu podporovali. Skandování jej v představe-
ní natolik podpořilo, že změnil původní plán spustit 
se dolů a stejným poklopem vylézt nahoru na poně-

kud propracovanější taktiku. S velkým odhodláním 
se vydal podzemním korytem kupředu. Po pár me-
trech se ozvalo žalostné sténání z podzemí. Náš prů-
zkumník zřejmě nepočítal se zúžením otvoru a zasekl 
se v tunelu nemoha dopředu, nemoha zpět. Po chvil-
ce rozmýšlení začal jeden z přihlížejících jednat. Přes 
nesouhlas davu, zvedl telefon a přivolal hasiče. Po 
několika planých pokusech už vytahovali odvážlivce 
z  útrob kanalizace. 

Za obrovského potlesku se podivín ocitl opět 
pevně nohama na zemi a hlavou v oblacích. Bylo 
mu evidentně úplně jedno, že minul několikanásob-
ně více peněz za vzniklé škody. Tento člověk se rado-
val z potlesku, popularity, své stokoruny a vizi, že se 
o něm bude ještě dlouho povídat…

Monika Nevřelová
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Rozhovor s Jitkou
žijící pod mostem
Jsou dva, manželé, žijí v Brně pod mostem. V létě v zimě, 
v dešti, zkrátka pořád. Velká matrace je jejich veškerým 
komfortem. Spousty dek a peřin je chrání před zimou. 
O koho jde? Možná je znáte pod názvem bezďáci pod 
mostem u FSI. Možná je potkáváte každý den několikrát 
při putováním mezi Červinkovou a školou.

Dobrý večer.
Dobrý.

Máte chvíli čas n krátký rozhovor?
Jo,určitě, budu jen ráda.

Spousta studentů o vás a vašem manželovi debatu-
je a v zimních měsících se i obávají, jestli vám není 
zima a zda vám nehrozí, že byste zde umrzli.
No, ne není nám tu zima. Máme víc peřin a přikrývek 
a pod nimi je nám celkem teplo.

Kolik let už tady takhle bydlíte?
Hm, už asi tři roky.

Jak se dívám, máte to tady celkem hezky zařízené. 
Nikdy jste nepřemýšleli nad tím, že byste si to tu 
nějak vylepšili? Například dát něco na boky aby 
vám sem nefoukalo…
Ani ne. Nám se to takhle líbí, protože máme pěkný 
výhled.

Máte asi hodně volného času, že? Jak ho trávíte? 
Nějaké záliby?
Nemám.

Párkrát jsem si všiml, když jsem šel kolem, že luštíte 
křížovky. 
Ráda luštím křížovky, když jsou nějaké.

Když půjdu kolem a budu mít u sebe nějakou 
křížovku, určitě vám jí zanesu.
Klidně, budu jen ráda. 

Jak byste utratila 100 Kč, kdybyste je dostala nebo 
někde našla?
Na jídlo.

Je mi blbé se na to ptát, ale jak jste se vlastně ocitli 
v takovéhle situaci?
Přišla jsem o byt soudní cestou. 

Co byste si momentálně nejvíce přála?
Mít kde normálně bydlet. Stačil by mi byt i někde na 
ubytovně.

Dekuji za rozhovor a přeji vám, ať se odsud co 
nejdříve dostanete.
Já děkuji. Ráda jsem si popovídala. Přeji vám úspěšné 
studium.

Nemálo lidí ze SPS se po přečtení tohoto 
rozhovoru dojalo a rozhodli jsme se proto připravit 
pokladničku, do které by mohl kdokoliv hodit 
nějaké drobné pro Jitku a jejího manžela, který 
zrovna nebyl u rozhovoru přítomný. Nejprve jsme 
se jich zeptali, jestli by to uvítali a po obdržení 
souhlasné odpovědi, jsme naznali, že nejlepší 
bude umístit kasičku nad jejich střechu na zábradlí. 
Informovat o ní budou plakáty v jejím okolí.

Juraj Jakubík
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Mando Diao – Velká neznámá?

Mando Diao je indie-rock’n’roll-bluesrocková kapela 
z Borlänge ze Švédska. Vznikla v roce 1995 a její 
stávající členové jsou Gustaf Norén (zpěv, kytara), 
Björn Dixgård (zpěv, kytara), Carl-Johan Fogelklou 
(baskytara), Mats Björke (klavír, klávesy) a Samuel 
Giers (bicí), který v současné době kapelu opouští/
opustil. Název Mando Diao prý vznikl tak, že se 
Björnu ve snu zjevil jakýsi muž, který na něj zvolal 
Mando Diao!, což ve švédštině může znamenat 
klidně něco velmi vtipného, ovšem v češtině se to 
akorát špatně vyslovuje. Jako svůj největší zdroj 
inspirace uvádějí všem velmi dobře známé „The 
Beatles“. Vzhledem k tomu, že vznikli už v roce 
1995, jedná se o poměrně dlouho fungující kapelu, 
která se neustále vyvíjí hudebně i textově. Naštěstí 
zpívají anglicky, což je pro českého posluchače určitě 
srozumitelnější než švédština. V roce 2002 vydali 
své první oficiální album u EMI s názvem „Bring 'Em 
In“. Jejich první velký hit byla píseň „Sheepdog“. 
V roce 2006 vydali DVD s názvem „Down In The 
Past“. Jejich poslední album „Give Me Fire“ bylo 
vydáno na začátku roku 2009. U tohoto posledního 
alba se trochu pozastavím. Přebal tohoto alba 

určitě každému připomene právě první desky od 
již zmiňovaných Beatles. Z alba jde poměrně dobře 
cítit vyzrálost, nápaditost a obrovská různorodost 
kapely. Jednotlivé písně jsou od sebe dobře 
rozlišitelné, nesplývají v jednu a každá je obdařena 
poměrně dobrými texty. Největším hitem z tohoto 
alba je bezesporu píseň „Dance With Somebody“., 
ovšem další skvělou písní je například „Gloria“, 
která se tváří téměř jako popová píseň ovšem 
s velmi výraznými bicími, baskytarou a v neposlední 
řadě perfektním zpěvem. Kdybyste si chtěli toto 
album poslechnout, najdete ho samozřejmě 
zdarma na www.grooveshark.com (pro ty, kdo 
neznají grooveshark, je to něco jako youtube.com, 
ale s mp3 a najdete tu úplně všechno). Mando 
Diao poměrně pravidelně vystupuje na největším 
německém rockovém festivalu „Rock Am Ring“. Je 
to patrně nejbližší místo, kam si je můžete tu a tam 
zajet poslechnout. Je až s podivem, že v České 
republice respektive na Slovensku o této kapele 
ví jen „hrstka“ lidí. Přitom publikum by si tu určitě 
velmi rychle našla a tento článek k tomu snad 
dopomůže.

Ondřej Běťák16 *



Rytířská krčma
Středověkou krčmu na České zná asi vět-
šina z vás. Nachází se v centru Brna a za 
nehorázné ceny vám obsluha v pseu-
dohistorických, spíše však hysterických 
kostýmech nabízí v podstatě standard-
ní služby, které jsou občas vyplněny ně-
jakou tou šou stejně pochybné kvality. 
Pro zahraniční turisty dobré, pro normál-
ního člověka maximálně jednou až dva-
krát. Nedávno jsem však narazil na hos-
podu s podobným názvem, ale odlišným 
konceptem. A stála za to.

Krčma se nachází kousek od Moraváku 
v ulici Lidická a jak už to v Brně bývá (as-
poň tedy v centru), je umístěna ve sklep-
ních prostorech. Jako první člověka zara-
zí její velikost, tedy spíše malost. Celkem 
6 stolů, ke kterým se vejde maximálně 
30–35 hostů není mnoho, o to však je to 
příjemnější. Zvláště tehdy, pokud jdete se 
středně velkou partou někam slavit, mů-
žete si lokál rezervovat celý pro sebe. Re-
zervaci bych doporučoval při každé ná-
vštěvě, přeci jen je velmi pravděpodobné, 
že na „blind“ si zde nesednete.

Obsluha je stejně jako ve všech podob-
ných zařízeních oblečená do historizující-
ho oblečení, které naštěstí není tak zmrše-
né, jak je obvyklé, a celkovou atmosféru 
tolik neruší. Výzdoba je v zásadě velmi de-
centní, sem tam pověšená nějaká zbraň, 
nebo plech vyklepaný do něčeho, čemu 
by se dala říkat helma. Jako celek atmo-
sféra působí kompaktně a vlastně velmi 
příjemně (obzvláště, když se zhasne a jste 
jen při světle svíček).

Chování obsluhy je na výbornou, prak-
ticky se nestane, že byste neměli co pít. 
Pivo je čepované na nebo dokonce nad 
míru. Nám se navíc stalo, že jsme vytáhli 
s dovolením kytary a za naše umělecké vý-
kony jsme byli oceněni medovinou zadar-
mo. Dostávám se k tomu, co vás určitě za-
jímá, a to je jídlo a pití. Jídelní lístek není 

bůhví jak bohatý. Skládá se hlavně z masa, případně chuťo-
vek k pivu. Přílohy nehledejte, postačí čerstvý chléb (kde bys-
te taky ve středověku vzali bramobory, rýži a podobně). Vel-
mi příznivá je ovšem cena. Nejdražší jídlo, což je 300gramový 
flák masa stojí rovnou stovku. Prostě paráda. Pivo točí svijan-
ské, jak klasickou 11°, tak i kvasnicovou 13° a dokonce i ne-
alkoholické. Speciálem je pivo smíchané s medovinou (těm, 
co nejsou zvyklý, doporučuji pít opatrně, hrozně „bourá“). 
Krčma má evidentně smlouvu s čejkovickými sklepy, protože 
víno mají jedině od nich. Je příjemné, že lahvinka vás vyjde 
na 140 korun. A nesmíme zapomenout ani na dobrou medo-
vinu, jejíž původ jsem si bohužel nezapamatoval.

Jediné, co by některé útlocitné povahy mohlo trochu 
pohoršit, je společný záchod (jedna mušle a jedna kabinka), ale 
po pár pivech je to stejně jedno. Celkově hodnotím Rytířskou 
krčmu jako jednu z nej hospod v Brně, kde jsem zatím byl. Na 
nic si nehraje a za příjemnou cenu si tu vychutnáte téměř vše, 
co dostanete o několik set metrů dál s pořádnou přirážkou. 
A navíc bez otravných představení. Rozhodně doporučuji! 
Nahlédněte na web http://rytirskakrcma.cz.

Hodnocení: 9/10
Výběr z jídelního a nápojového lístku:
Jagelonec (utopenec) – 40 Kč,
Žižkovo oko (nákladaný hermelín) – 50 Kč,
2 ks tousty (více druhů) – 40 Kč,
Svačinka potulného mnicha (klobása) – 40 Kč,
Kovařův oběd (uzená krkovička + obloha) – 80 Kč,
Z Joštova stolu (grilovaná šunka + obloha) – 80 Kč,
Svinibrodská žranice (pečené koleno + obloha) – 100 g/9 Kč,
Flák masa (300 g vepřového s kostí + obloha) – 100 Kč,
Kofola – 25 Kč,
Rytíř (Svijany 11°s medovinou) – 40 Kč,
Svijanský Máz 11° – 25 Kč,
Svijanský Kvasničák 13° – 25 Kč,
Medovina (různé druhy) – 40 Kč.

Petr Bílek
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České prázdniny v Rumunsku
Vo co gou??
Někteří z vás možná zaznamenali, že i v Rumunsku 
má český národ své zastoupení. Jde o malou oblast – 
Český Banát, na hranici mezi Rumunskem a Srbskem, 
na úplném konci Karpat. Krajané si sem připluli po 
Dunaji už na začátku 19. století, na pozvání místního 
podnikavce, který zde potřeboval vytěžit dřevo. Míst-
ní krajinu jim popsal jako úrodnou a ideální pro život, 
Češi se tedy sbalili a vydali se na několikaměsíční 
pouť po Dunaji. Když však přijeli na místo, zjistili, že 
slibovaná půda je celá zarostlá lesy a tak si ji museli 
nejdříve vydobýt, což v lese není nic jednoduchého. 
Nicméně se jim práce podařila a založili několik vesn-
ic. A právě ty přetrvaly až dodnes. 

Unikátnost těchto vesnic je způsobena jejich 
dřívější izolací od okolního světa, pokud se tam 
tedy vypravíte, uvidíte, jak se u nás žilo před sto 
lety. Největší počet obyvatel – několik tisíc – jich 
tu žilo mezi válkami, nyní se počet obyvatel počítá 
ve stovkách. Důvodem je několik vln odchodů „za 
lepším“ zpátky do Čech nebo do Rumunska.

A právě proto, že mladí z Banátu odcházejí, 
zůstává hodně starších lidí, kteří mají často problém 
zvládnout fyzicky náročnou práci na polích, která je 
živí. Z toho důvodu se organizují HelpCampy, v rámci 
kterých skupinky nadšenců vyrážejí do Banátu (už 
ne po Dunaji :-) a těmto lidem pomáhají. Tento rok 
byly uspořádány dva běhy, jeden v červnu, kde se 
pomáhalo se senem, a jeden v září, kde se pomáhalo 
s vykopáváním a přebíráním brambor. Já jsem se 
zúčastnil červnového běhu.

Vše, co jsem pro to musel udělat, bylo napsat 
zhruba dva e-maily, a už jsem mohl vyrazit. Celkem 
se sešla skupinka 16 lidí z celé ČR.

Cesta
Za zprostředkování se neplatí nic, „jenom“ se 
tam musíte nějak dostat. Na výběr je několik 
možností, přičemž záleží jen na vás, jakou úroveň 
dobrodružnosti zvolíte. Ti nejméně odvážní se 
můžou domluvit a vyrazit autobusem, který je na-
bere v Brně a doveze až přímo na místo (při skupině 
nad 6 lidí vyjde jízdné cca na 2500 Kč).Další varian-
tou, už o poznání komplikovanější, je cesta vlakem, 
kde musíte absolvovat několik přestupů (pokud je 
vše bez komplikací, pro skupinku tří lidí cca 2100 Kč 
na osobu). Největší dobrodruzi jedou stopem.

Já a ještě 7 dalších lidí, jsme zvolili druhou var-
riantu – vyrazili jsme vlakem. Ideální cesta měla 
probíhat takto – nasednout v Brně na vlak, přestup 
v Budapešti, vlakem do Aradu, přestup na vlak do 
Temešváru a odtud už jenom autobusem do Nové 
Moldavy, odkud je to na místo, co by kamenem 
dohodil a zbytek došel. My jsme si však, samozřejmě 
posíleni alkoholem a asi podvědomou touhou poznat 
z Rumunska co nejvíce, udělali ještě 300km dlouhý 
neplánovaný výlet do Devy, když jsme v Aradu 
nevystoupili. Na druhou stranu, jak se říká, společně 
zážitky stmelují a tak jsme si už během cesty vytvořili 
výbornou partu. 

Co tam?
Po příjezdu na místo jsme se ubytovali. Jako 
přístřešek nám sloužila místní škola, kde jsme spali 
na zemi v jedné ze tříd. Součástí byla kuchyňka 
s vařičem, záchody a umyvadlo. Sprchu byste však 
hledali marně. Protože ale bylo nádherné počasí, 
většina z nás spala venku, pod velkým altánem. 
Sprchování probíhalo, resp. neprobíhalo v potůčku, 
který je plněný krásnou, čistou a hlavně šíleně stud-
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České prázdniny v Rumunsku

enou vodou přímo z pramene v jeskyni :-), nebo pod 
5km vzdáleným malým vodopádem.

První večer jsme si stanovili režim, jakým budou 
naše dny a práce organizovány. Rozdělili jsme se 
do rodin, které se přihlásily o pomoc a šli jsme spát 
(čti do hospody). V banátských hospodách se pije 
normálně pivko, točí se do čtyřek (0,4l) a je vcelku 
dobré. Chuťově je s některými našimi pivy srovnatel-
né, v přepočtu stojí asi 18Kč.

Od piva zpět k práci, ta se skládala především 
ze svážení sena do stodol, sečení a obracení sena 
a štípání dříví. Začíná se ráno, kolem 7. hodiny 
a práce může trvat třeba až do stmívání. Můžu však 
říct, že nejde o šichtu, kde odpočítáváte každou 
minutu (aspoň já to tak u většiny prací mám), ale 
o práci, ze které budete mít radost! Navíc, pokud 
chcete, můžete si vyzkoušet většinu prací, ke kterým 
se u nás nedostanete. Takže jsem si vyzkoušel řízení 
povozu taženého koňmi, jejich strojení, nebo třeba 
dojení (nedala mi, kráva! :-). Navíc vidíte, že ti lidé 
jsou vám opravdu vděční. A to za to stojí. 

Rodina, u které pracujete, se o vás zpravidla post-
ará, co se týče jídla. A že to s jídlem umí! Ochutnáte 
tak jejich tradiční jídla, hlavně čevabčiči na tisíc 
způsobů, plněné papriky, domácí klobásky a chle-
ba a spoustu dalších. Hlavně se nenechte zaskočit 
konzumací alkoholu, místní pijí opravdu ve velkém, 

každá rodina má zásoby slivovice, které by nám 
vydržely na několik let. Tam však dostanete ke sní-
dani prvního panáka, na pole se bere dvoulitrovka 
a pít přestanete až u večeře s posledním panákem. 
Naštěstí se slivovice nepřepaluje dvakrát, jak je u nás 
obvyklé, ale jenom jednou, takže „voltáž“ se pohy-
buje kolem 25%. Ale věřte, že i to stačí :-)

Několik praktických informací: jídlo si s sebou 
brát nemusíte, pouze něco na cestu, ve vesnicích 
jsou obchody, kde si základní potraviny pořídíte, 
navíc vás přes den živí rodina. V Rumunsku je měna 
LEI (1LEI=asi 6Kč), ale ve vesnici berou i české ko-
runy a eura, takže s měnou není problém. A ještě 
poznámka, dívky se nemusí bát, že by pro ně byla 
práce příliš fyzicky náročná, v naší skupině byla také 
polovina dívek.

Kontakt
Pokud vás HelpCamp zaujal a chcete se dozvědět 
více, podívejte se na stránku www.banat.cz, nebo se 
proklikejte na HelpCampBanát v nabídce HelpCampů 
na www.hedvabnastezka.cz. Pokud byste se chtěli 
přihlásit na příští ročníky, organizátorem je Martin 
Koudelka, kontakt na něj najdete na výše zmíněných 
webech. Takže neváhejte a za rok v Banátu ahoj!

Petr Doležal, student VUT
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Studentské vaření

Tentokrát se v tipech na to, jak si levně, jednoduše 
a přitom chutně uvařit, budeme věnovat rizotu. Prv-
ní verze je typicky česká, která nemá s opravdovým 
rizotem, jak ho znají třeba Italové, prakticky nic spo-
lečného. Výhodou je rychlá příprava a nízká cena 
(kotel jídla za stovku). Jako druhé rizoto si uvaříme 
to pravé italské, jehož cena se také pohybuje kolem 
stovky, ovšem za jednu porci.

Studentské rizoto 
s masovou směsí
Co je k tomu potřeba:
480 g rýže ve varných sáčcích, 3 středně velké cibule, 
400 g masová konzerva (lunchmeat), 200 g sýra Ei-
dam, kostka bujónu, kečup, olej, sůl, pepř, paprika 
sladká.

Jak to ukuchtit:
Rýži ve varných sáčcích uvařte dle návodu a nechte 
okapat. Najemno nakrájenou cibuli osmažte na oleji 
a přidejte pokrájené maso z konzervy, dle chuti os-
olte, opepřete a poprašte sladkou mletou paprikou. 
Směs důkladně míchejte. Asi po 5 minutách přilijte 
trochu vody a můžete přihodit i kostku bujónu. 
Počkejte, než se bujón rozpustí. Nakonec přidejte 
trochu kečupu a část nastrouhaného Eidamu. Nyní už 
nezbývá, než smíchat směs s uvařenou rýží a můžete 
podávat. Zbytkem strouhaného sýra posypte rizoto 
na talíři.

Místo masa z konzervy můžete použít také zele-
ninu, např. papriku, rajčata, cuketu, lilek apod. Je 
možné přidat i trochu česneku.

Rozpis cen surovin:
Rýže ve varných sáčcích 4× 120 g – 30 Kč,
Cibule 350 g – 6 Kč,
Luncheonmeat 400 g – 40 Kč,
Sýr Eidam 200 g – 25 Kč
Olej (řepkový) – 4 Kč (40 Kč*),
Kostka bujónu – 4 Kč (24 Kč*),
Paprika sladká – 4 Kč (16 Kč*),
Pepř – 3 Kč (15 Kč*),
Sůl – 2 Kč (20 Kč*).
Množství: 8–10 porcí,
Cena: 118 Kč (216 Kč*),

Hodnocení: 76 %, 10 hodnotících.

* Cena v závorce je za celé balení, které byste museli 
koupit, pokud danou surovinu vůbec nemáte, je zah-
rnuta i do výsledné ceny v závorce.

Italské rizoto s kuřecím 
masem
Co je k tomu potřeba:
500 g rýže Arborio, 2 středně velké cibule, 400 g 
chlazené kuřecí maso (stehno nebo prsa), 200 g Par-
mazánu, 800 ml kuřecího vývaru, 3 dcl bílého vína, 
80 g másla, panenský olivový olej, sůl, pepř.
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Jak to ukuchtit:
Nejprve si na pánvi opečte na kostky či nudličky na-
krájené kuřecí maso, které jste před tím osolili. Maso 
nejprve smažte zprudka na troše oleje s kouskem 
másla, aby se zatáhlo po všech stranách, a potom 
duste do měkka asi 10 minut.

Na olivovém oleji zpěňte najemno nakrájenou 
cibuli (pozor, nesmí ztmavnout). Přisypte rýži Arbo-
rio a za stálého míchání ji pražte cca 10 minut (rýže 
se praží proto, aby zrníčka popraskala, což zlepší 
jejich schopnost vstřebávat tekutinu). Poté rýži za-
lijte bílým vínem a nechte povařit, dokud se víno 
nevstřebá. Jakmile se víno vyvaří, podlévejte rýži po 
dávkách připraveným kuřecím vývarem. Vždy tak, 
aby byla rýže v celém objemu zalita vývarem, ale ne 
příliš. Nechejte zvolna povařit za občasného míchání. 
Toto opakujte 6–8 krát, dokud rýže nezměkne.

Jakmile je rýže měkká, přidejte k ní osmažené 
kuřecí kousky, přisypte nastrouhaný Parmazán, más-
lo a důkladně promíchejte, aby se vše spojilo. Rizoto 
by mělo mít částečně tekutou texturu, podle potřeby 
můžete přidat ještě trochu vývaru na zředění, 
případně více strouhaného Parmazánu na zahuštění. 
Nakonec můžete podle chuti přisolit (Parmazán je 
sám o sobě slaný, takže to většinou není potřeba).

Domácí vývar z kuřecího masa můžete vyrob-
it z celého kuřete. Odřežte si z něj 400 g masa 
potřebných do rizota a zbytek dejte do hrnce 
společně s 1 větší mrkví, 1 cibulí, 5 kuličkami celého 
pepře, 2 kuličkami nového koření a menším bob-
kovým listem. Osolte, zalijte studenou vodou 
a vařte na mírném plameni cca 2 hodiny. Výsledný 
vývar musí mít výraznou chuť.

Rozpis cen surovin:
Rýže Arborio (kulatozrnná) 500 g – 40 Kč,
Cibule 280 g – 5 Kč,
Kuře chlazené 1,2 kg – 90 Kč,
Sýr Parmazán 200 g – 150 Kč
Olivový olej (extra virgin) – 15 Kč (140 Kč*),
Bílé víno, jakostní 0,3 l – 60 Kč (150 Kč*),
Máslo tradiční 80 g – 17 Kč (26 Kč*),
Pepř – 2 Kč (15 Kč*),
Sůl – 2 Kč (20 Kč*).
Množství: 6–8 porcí,
Cena: 381 Kč (636 Kč*),

Hodnocení: 78 %, 7 hodnotících.

* Cena v závorce je za celé balení, které byste museli 
koupit, pokud danou surovinu vůbec nemáte, je zah-
rnuta i do výsledné ceny v závorce.

Jiří Piškula

Italské rizoto
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Asociální stipendium (de-fekt)
Podle posledních informací dojde v nejbližší 
době k úpravě Stipendijního řádu VUT v Brně 
ze dne 11. 5. 2009. Podle předběžných návrhů 
by k stipendiu prospěchovému, mimořádnému, 
doktorskému, ubytovacímu a sociálnímu měl 
přibýt článek o stipendiu asociálním.

Vedení VUT si je vědomo, že nejen na Fakultě 
informačních technologií se vyskytují jedinci, 
kteří ne zrovna dobře zapadají do společenstva 
akademické obce VUT. Jedná se lidově řečeno o 
asociály. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost 
nedělá dobré jméno naší univerzitě, rozhodli 
se papaláši na Antonínské jednat. K řešení pro-
blému přizvali tým odborníků z Východního 
Německa, který měl za úkol analyzovat situaci 
a navrhnout adekvátní řešení. Závěrečnou 
zprávu dostala naše redakce k nahlédnutí, 
proto se vám pokusíme v krátkosti výsledky 
bádání shrnout.

Dle předběžné analýzy byly z podrobnějšího 
bádání vyřazeny Fakulta architektury a Fakulta 
výtvarných umění. Tyto fakulty podle zprávy 
prý stejně nikdo nezná, tak není potřeba se 
jimi zabývat. Předběžná analýza také vyřadila 
Fakultu podnikatelskou, která se odborníkům 
údajně „nevešla do tabulek“. Problematiku 
Fakulty podnikatelské řeší zvláštní komise 
složená z bulharských a maďarských odborníků 
na problematiku tzv. šampónů.

V úvodu zprávy jsou jednotliví studenti ro-
zebíráni ze všech možných pohledů, z čehož 
vyplynuly závěry, že bude nutné pro každou 
fakultu vytvořit specifický „Program pro so-
cializaci asociálních studentů“. Jedno mají ale 
asociální studenti všech fakult společně a to 
výše zmiňované asociální stipendium. Bude 
dosahovat výše 100 Kč měsíčně a je určené 
pro sociální aktivity postižených studentů, 
především pro pravidelnou návštěvu hospody. 
Výše stipendia není závratná, ale dle průzkumů 
stačí jít jednou za měsíc na 4 piva do Terče, aby 
se prestiž VUT zvýšila.

Jak jsme již uvedli, krom těchto stipendií 
byly vypracovány pro studenty jednotlivých 
fakult speciální programy pro převýchovu. 
Nyní si ve stručnosti probereme základní body 
výcvikových programů.

Fakulta architektury
a Fakulta výtvarných umění
Vyřazeny z výzkumu pro jejich nezajímavost a pochyb 
o tom, že skutečně existují.

Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií
Zásadním problémem této skupiny je, že zde existují 
pouze dva druhy studentů. Studenti sociálně silní a ab-
solutní asociálové. V případě druhé skupiny budou nasa-
zeny semináře se staršími studenty, kteří budou mladším 
předávat své zkušenosti, jinak řečeno naučí je chlastat 
a nejen čumět do skript nebo počítače.

Fakulta chemická
V případě této fakulty půjde především o výcvik čichových 
smyslů. Příčina odmítání těchto studentů veřejností totiž 
ve většině případů tkví v chemickém odéru, který se oko-
lo těchto studentů v 99 % případů vyskytuje.

Fakulta informačních 
technologií
Největší svazek závěrečné zprávy je právě o těchto stu-
dentech. Problém v podstatě není docela úplně vyřešen, 
protože jako jedinou pomoc asociálním studentům FIT 
vidí odborníci v odebrání PC, což se ovšem vylučuje s 
požadavky na studium této fakulty. V závěru je tedy 
doporučení ke změně výukových pomůcek. Od příštího 
roku by se tedy měly opět začít ve výuce používat děrovací 
štítky. „Je to sice krok zpět, ale studentům prospěje, že 
na děrnoštítkových strojích nebude možné hrát World of 
Warcraft.“ Píše ve zprávě PaedDr. Heinrich von Loch.
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Fakulta stavební
Vzhledem k tomu, že studenti 
na této fakultě na tom nejsou až 
tak špatně a řadí se do průměru, 
nebudou zde změny tak radikální. 
Studenti budou pouze navštěvovat 
kurz „Míchané nápoje“, aby se 
naučili dělat i jiný beton, než se 
učili doposud ve škole, a chlastat 
něco jiného, než jen pivo.

Fakulta strojního 
inženýrství
Studenti této fakulty jsou na tom 
podobně, jako studenti fakulty 
stavební. Seminář pro strojaře je 
bude především učit společensky 
přijatelným tématům pro konver-
zaci, protože když mluví o škole, 
skoro nikdo jim nerozumí, a proto 
se jich lidé nestrojaři straní.

Fakulta 
podnikatelská
Jak již bylo napsáno, touto skupi-
nou studentů se zabývá speciál-
ní komise. Ovšem vzhledem 
k vysoké koncentraci dívek na této 
fakultě je zajištěno přežití tohoto 
specifického druhu lidí. Je zde 
dokonce velká šance na křížení s 
jinými druhy, protože u studentů 
podnikatelky – mužů není jisté, 
zda jsou s dívkami sexuálně kom-
patibilní. Dívky proto budou mu-
set podstoupit seminář zaměřený 
na seznámení s chlapci z ostatních 
fakult.

A co vy? Jste asociálové? Pokud 
ano, neváhejte si podat přihlášku 
na asociální stipendium, kterou 
spolu s životopisem doneste na 
studijní oddělení vaší fakulty do 
listopadu tohoto roku. Na základě 
přihlášek budou studenti zváni 
na přijímací pohovory, kde se 
odhalí případné pokusy o zneužití 
stipendia.

Kalendář akcí SPS
Pá 16. 9. 2011 – Imatrikulace
Přibližně šest stovek studentů se zúčastnilo slavnostního aktu přijetí 
na vysokou školu v Aule na Technické 10.

Pá 16. 9. 2011 – Startpárty
Na poimatrikulační Startpárty dorazili mnozí prváci do Terče a přišli se 
pobvait a dozvědět něco o studiu od samotných studentů.

St 28. 9. 2011 – Hudba z FEKTu 2011
Největší akce SPS s rozpočtem přibližně 150 000 Kč se postarala 
o půldenní hudební kulisu v areálu Pod Palackého vrchem a umožnila 
amatérským kapelám z FEKTu předvést se před početným publikem. 
Studentská kapela SIdeEffect získala od návštěvníků nejvíce hlasů 
a stala se tak vítězem Hudby z FEKTu 2011. Večerní vystoupení pro-
fesionálních kapel VEES a Toxique si přišlo poslechnout asi dva tisíce 
diváků.

Út 11. 10. 2011 – Burza skript
Skripta jsou typickou jednorázovou učební pomůckou vysokoškoláků 
a koupit či prodat papírové učebnice přišla za odpoledne asi padesát-
ka studentů.

St 19. 10. 2011 – BTBIO párty
Zaplněný Terč s nebývale velkou účastí něžného pohlaví – to byla 
BTBIO párty.

? ?. ?. 2011 – Drakiáda
Vítr, draci, Medlánecký kopec.

Út 1. 11. 2011 – Stezka odvahy
Strašidlo, kam se podíváš. Máš dost odvahy čelit jejich náročným 
úkolům?

Út 15. 11. 2011 – Martinská
Přijede i letos Martin na bílém koni?

Út 6. 12. 2011 – Turnaj králů
Šachový turnaj o titul ChessMaster FEKT 2011.

Sledujte náš web http://www.sps-fekt.cz.
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•	 praxe	v	hotelnictví	v	Itálii,		
Portugalsku	a	Španělsku

•	 práce	v	hotelnictví	a	gastronomii		

ve	Velké	Británii

•	 práce	na	farmách	v	Irsku,			

Norsku	a	na	Islandu

•	 až	na
	12	m
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•	 možnost	práce	ve	dvojicích•	 práce	v	hotelnictví,	restauracích,	
lyžařských	střediscích	a	zemědělství

•	 stáž	USA

•	 Work	and	Travel	USA

•	 práce	v	dětských	kempech	jako	vedoucí		

nebo	pomocná	síla	

800 100 300
www.studentagency.cz

prace@studentagency.cz

USA
ÁPR CEV

•	 ubytování	a	asistenční	služby		
ve	Velké	Británii	


