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Editorial
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Ahoj přátelé, vítejte u posledního vydání e-fektu 
v letošním kalendářním roce. Čtete časopis, který 
připravili studenti FEKTu a je určený primárně 
vám, studentům FEKTu. Neprošel žádným filtrem 
„politické korektnosti“ a články v něm uvedené 
jsou dobrovolnou prací studentských redaktorů. 
Prosincové číslo je ve znamení Kontaktu. Najdete zde 
recenzi kanadské kapely Kontakt, dozvíte se něco 
o společenské hře Kontakt, v de-fektu se můžete 
dočíst a naučit jak jednat při prvním kontaktu 
s mimozemšťany a pro otrlejší z vás je určen Kontakt 
se záhrobím.
Máte-li nějaký dotaz, nápad, připomínku, chcete-li 
se podílet na tvorbě e-fektu, či cokoliv jiného, nevá-
hejte napsat: e-fekt@sps-fekt.cz.

S přáním příjemného přežití zápočťáku nebo 
předtermínů a příjemného prožití svátků vánočních

Tomáš Mejzlík, šéfredaktor.

efektbook   4
e-fekt zprávy   5
Univerzitní hokejový tým VUT porazil výběr Masary-
kovy univerzity, jednání v Bílém domě se tak trochu 
týkalo i VUT, KaM od nového roku „upravují ceny“ 
a hledá se jeden človíček zachycený na kamerách – 
poznáte ho?
Senát    7
MŠMT jedná v rozporu se zákonem při návrhu věc-
ného záměru zákona o vysokých školách, VUT bude 
odměňovat šikovné prváky a chystá se rekonstruk-
ce Technické 8.
Virtuálny kontakt  8
Dostali jsme se za oponu KolejNETu - sítě, která na-
vždy změnila život mnohým z nás ubytovaných na 
kolejích.
Kontakt so záhrobím  9
Říká vám něco jméno Leslie Flint? Že ne? Tak po dne-
šku asi bude MUHEHEHEHEHE.
Soutěž    10
Kalendář akcí SPS  10
Dívka e-fektu   11
Dívkou prosincového e-fektu se stala biomedička 
Radka. Uprostřed časopisu najdete mimo fotek i za-
jímavé informace o jejích zálibách, o škole a plánech 
do budoucna.

Škola pro zrakově postižené 14
Poněkud jinak než my elektrotechnici vnímají slovo 
kontakt nevidomí. Zeptali jsme se zaměstnance jed-
né ze škol pro zrakově postižené na několik otázek.
Hra “kontakt”   15
Společenská hra na dlouhé zimní večery, dlouhé let-
ní dny, do čajovny, do klidnější hospody, prostě kam-
koliv, kde se sejdou alespoň tři lidé.
Anketa    15
Světové kuchyně  16
Pokud vás mrzí absence klasické recenze hospo-
dy, tak vězte, že zde se dozvíte o zážitcích hned ze 
třech restaurací najednou. Vyzkoušeli jsme španěl-
skou Espanolu, japonskou KOISHI a italskou Piazzu-
Ristorante.
The Contact   19
Kanadská kapela hraje melodickou hudbu stylově 
zapadající mezi Foo Fighters a Radiohead. Skupina 
The Contact už vydala tři desky a i přes úspěchy 
u kritiků se jí nepodařilo dostat do podvědomí široké 
veřejnosti.
Studentské vaření  20
Jeden z nejdůležitějších požadavků studentů na jídlo 
je jeho nízká cena. Připravili jsme proto návod na ci-
bulačku, kterou si může udělat každý, kdo má hrnec 
a přístup k plotýnce, za pár kaček.
První kontakt   22
Pravděpodobně jste nepřehlédli videoupoutávku na 
prosincový e-fekt, která se šířila po internetu. Rozuz-
lení příběhu z upoutávky najdete právě zde.
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e-fektbook Hlavní stránka  Profil ÚčetVyhledávání

Co se vám honí hlavou?

Vybrané příspěvky  Hlavní příspěvky - Nejnovější

Lubomír Friml
Můj první kontakt s amatérským divadlem

Trable a strasti Ludušky konvičkové
www.suud.cz

Kostýmy Robert Vrba, Asistent režie: 
Magda Nováková, Scénář a režie: Robert 
Vrba, Obsazení Liduška Konvičková 
- Jitka Blahová, Babička Konvičková - 
Vlasta Jelínková, Eva Jandáková - Eliška 
Petulová, Martin Jandák - Michal Blaha, 
Naďa Jandáková - Magda Nováková, 
Simona Nejedlá - Katka Petrášková, 
Viktor Nejedlý - Robert Vrba, Jana 
Nejedlá - Marta Bařinová, Pošťačka - 
Eva Karásková, Luděk Srneček - Lubomír 

Friml,  Gynekolog - Marek Babinec, Slávek na zdi - Jaroslav Fibinger
30 prosinec ve 12:11 · To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet

Nepropásněte žádnou akci

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

FEKT na facebooku

I FEKT má facebook. Na adrese 
facebook.com/FEKTVUT 
se dozvíte věci z dění na fakultě 
a různé další důležité informace.

Turnaj králů

7. 12. 2011 od 18.00 se ve VŠK 
Terč uskuteční druhý ročník 
šachového turnaje nejen pro 
studenty FEKTu. Info najdete na
sps-fekt.cz/turnajkralu, 
registrace na
registrace@sps-fekt.cz

x

x
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Toto se líbí všem.

Lubomír Friml Jak se to stane? Lehce... Máte 
kamarádku, která vás seznámí se svým kamarádem, 
ten jednou přijde s tím, že kamarádka potřebuje 
komparz na natáčení filmu, tak tam jdete. Po čase se 
dozvíte, že hrají i divadlo, tak se jdete podívat na jejich 
představení, projevíte zájem o hraní a ejhle, v další hře 
máte štěk. A tak se ze mě stal Luděk Srneček.
Hra se jmenuje Trable a strasti Lidušky Konvičkové. 
Děj se odehrává v roce 1978, Liduška přijíždí ke své 
babičce, kde bude bydlet po dobu studia medicíny. 
Na tom by nebylo nic zvláštního. Zvláštní jsou 
sousedi… Komedie o jednom domě a jedné pavlači se 
třemi rodinami a rozdílnými pohledy na svět.
Premiéra bude 8. 12. 2011, repríza hned druhý den 
v bezbariérovém divadle Barka kousek od Slovaňáku. 
Takže hned u nosu.
A co vlastně ten Luděk? No, Eliška by mi neodpustila, 
kdybych nenapsal, že je to průbojný muž. Teda aspoň 
si to myslí… Víc neprozradím. Přijďte se podívat sami.
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Napište komentář...

x
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e-fekt zprávy
Nečas s Obamou 
o sdružení CENEN.
Český premiér navštívil Bílý dům a prezidenta USA 
Baracka Obamu. Jejich jednání mělo mnoho bodů 
a jedním z nich bylo i sdružení CENEN (Czech Nuclear 
Education Network), ve kterém má i své zastoupení 
Ústav elektroenergetiky naší fakulty. Těžko se dá 
předpokládat, že nad tímto bodem strávili víc než 
několik minut, ale tak aspoň se objevil v zápise 
jednání z Bílého domu. Třeba to do budoucna 
přinese nějaké ovoce v podobě zvýšení podpory 
českého jaderného inženýrství.

VUT přechází na 
rámcové smlouvy
Od května 2011 VUT a FEKT vybírá dodavatele služeb 
statků na základě Rámcových smluv. V praxi to zna-
menalo také změnu pro tisk tohoto časopisu, neboť 
i ten je financován z peněz FEKTu. Říjnové číslo tak 
poprvé vyšlo a bylo vytištěno podle Rámcové smlou-
vy o dodavateli tiskařských služeb. Zprvu se nám to 
zdálo trošku podivné, neboť od podepsání smlouvy 
až po dobu její platnosti nemůže FEKT fakturovat tisk 
u jiných firem, než těch, se kterými je uzavřena rám-
cová smlouva. Na tiskařské služby v ní jsou tři a v pra-
xi to znamená, že není možné tisknout u jiných do-
davatelů než u některého z těchto tří. Nicméně ceny 
jsou nasmlouvány předem a jsou dobré. Na každém 
čísle e-fektu tak ušetříme cca 10 % z nákladů na tisk.

Koleje 
a menzy 
zdražují

Od 1. ledna nového roku dojde k úpravě cen za 
ubytování ve všech kolejích VUT, KaM tak informovaly 
na svých webových stránkách. 4% zdražení má 
tentokrát na svědomí česká vláda, která rozhodla 
o zvýšení nižší sazby DPH z 10 na 14 %. Zvýšení 
cen se pohybuje od 4 do 6 Kč na noc, měsíčně to 
tedy znamená zdražení v rozmezí 120–180 Kč a za 

VUT hokejisté opět 
obhájili titul
Slušně zaplněná hala extraligové Komety Brno byla 
svědkem souboje univerzit. O titul a čest si to roz-
dali nejlepší hokejisté z Vysokého učení technického 
v Brně proti výběru Masarykovy univerzity. Rivalita 
byla cítit na sto honů a fanouškovské tábory si nic ne-
darovaly. Zvítězit dokázali „naši borci“ z VUT pomě-
rem 5:3. „Masárně“ nezbývá, než opět rok truchlit, 
a pak si přijít pro další porážku :).

Studentské organizace 
na jiných fakultách VUT 
začínají opět fungovat?
Není žádným tajemstvím, že na fakultách VUT moc 
studentské organizace nefungují. Jistě, každá má ze 
zákona Studentskou komoru Akademického sená-
tu, nicméně něco pro tudenty skutečně dělat, pořá-
dat zábavné či kulturní akce – to studentské senáty 
zpravidla nedělají, i když by samozřejmě také moh-
ly. Na VUT jsou v současnosti pouze dvě organizace, 
které dokáží vytvořit dobré akce pro stovky studen-
tů. Jsou jimi VŠK Terč a FEKŤáčtí Studenti pro studen-
ty. K životu se však opět probouzí Studentská unie 
Fakulty chemické, o což se postaral hlavně nadšený 
člověk vystupující na studentském fóru pod přezdív-
kou „ypsilonx“. Informuje studenty, aktivně se zajímá 
o dění a mohl by být tím správným strůjcem znovu-
obnovení funkčnosti SUFCH. Držíme palce a přejeme 
hodně zdaru.
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Pozor na 
osobní věci!

Možná jste zaslechli nebo si přečetli výstrahu o krá-
dežích na naší fakultě, případně viděli upozornění na 
osobu zachycenou kamerovým systémem. Proto při-
nášíme podrobnější informace k tomuto problému.

V tomto školním roce došlo ke dvěma nahlášeným 
krádežím.

24. 10. 2011 v šatně na 3.NP budovy na Technické 
10, kdy pachatel vykradl několik skříněk a odcizil mj. 
i digitální fotoaparát.

14. 11. 2011 v učebně T322 na Technické 8, kdy byl 
odcizen NB Acer TravelMate včetně externího HDD.

V souvislosti s oběma krádežemi upozorňujeme na 
osobu zachycenou kamerovým systémem. Pokud ji 
znáte nebo ji někde spatříte, informujte prosím ne-
prodleně správu budovy nebo přímo Policii České re-
publiky.

Za informace děkujeme
doc. Ing. Miloslavu Steinbauerovi, Ph.D.

celý akademický rok se ubytovaným v kolejích VUT 
prodraží cca o 1100–1600 peněz. Z parlamentu se 
ozývají hlasy, že by se v roce 2013 měla sjednotit 
sazba DPH na 17,5 nebo 18 %. Je tedy dost možné, 
že podobné zdražení ubytování v kolejích přijde za 
rok znovu.

Technický den na 
FEKTu
16. 12. 2012 bude na Fakultě elektrotechniky 
a komunikačních technologií Den otevřených dveří 
a zároveň Technický den. Středoškoláci budou moci 
navíc soutěžit o nejdelší ujetou dráhu vozítka na 
větrný nebo solární pohon, které si sami z dostupných 
dílu postaví. Vysokoškoláci možná ocení, že 
v rámci Technického dne se přijedou prezentovat 
elektrofirmy z celé republiky s nabídkami práce.

Další aktuality se můžete dozvědět z rubriky Se-
nát, kde jsou nejdůležitější zprávy z jednání senátů 
VUT a FEKT. 
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Senát
Novinky na celostátní 
úrovni
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce 
opět určovat středním školám, co by absolventi měli 
vědět. Po státních maturitách tak pravděpodobně 
přijde další pokus o celoplošný zásah do všech SŠ.
Na MŠMT se uvažuje o tom, že by studenti, kteří 
jsou zaměstnaní a v zaměstnání dostávají příspěvky 
na stravu např. v podobě stravenek, neměli dostávat 
i druhé příspěvky v podobě dotací na jídla do menz.
Studentská komora Rady vysokých škol (SKRVŠ) pro-
jednala návrh věcného záměru Zákona o vysokých 
školách a ve svém prohlášení především:
• Zásadně odmítá zavedení školného na veřej-

ných vysokých školách.
• Zásadně nesouhlasí s návrhem na omezení po-

čtu studentů v Akademických senátech vyso-
kých škol (dle aktuálně platného zákona musí 
studenti v senátu tvořit minimálně 1/3 a maxi-
málně 1/2 všech jeho členů).

SKRVŠ je celostátní orgán, který zastupuje studenty 
a studentky všech veřejných, státních i soukromých 
vysokých škol. Jedná na celostátní úrovni a předsta-
vuje partnera pro Českou konferenci rektorů, Radu 
vysokých škol, Parlament ČR, vládu ČR, ministerstva 
atd. Každá vysoká škola v ČR má právo vyslat do SK 
RVŠ jednoho delegáta a jednoho náhradníka.

MŠMT při návrhu věcného návrhu Zákona o vyso-
kých školách postupuje v rozporu se zákonem – je 
zavázáno projednávat důležité materiály týkající se 
vysokých škol s jejich reprezentanty (Radou vysokých 
škol) a to se v případě zmíněného návrhu nestalo. 
Rada vysokých škol tak vyzívá ministra Dobeše, aby 
zajistil prostor pro podrobné projednání.

Novinky na 
celouniverzitní úrovni
Vysoké učení technické v Brně bude odměňovat na-
dějné vysokoškoláky v prvním ročníku bakalářské-
ho studia na základě jejich výsledků ze SŠ. Do konce 
roku 2011 by mělo být mimořádným stipendiem od-
měněno celkem 115 studentů, v roce 2012 to bude 
500 studentů VUT.

Jedná se o prodeji/pronájmu pozemků VUT Vysoko-
školskému klubu Terč vedle Technické 14. Podle po-
sledních informací z Kolegia rektora by se na jeho 
místo měla nastěhovat školka pro zaměstnance.
VUT uvolní 50 miliónů korun na rozvojové projekty. 
Tyto projekty mají naplňovat Dlouhodobý záměr jed-
notlivých fakult.
Na VUT se mají zavádět nové ISO standardy, kte-
ré sjednotí veškerou dokumentaci, formuláře atd. 
všech fakult.

Novinky na
fakultní úrovni
FEKT jedná se studentskou organizací AIESEC o pro-
nájmu prostorů k jejich výuce. Výuka má probíhat 
formou konzultací s rodilými mluvčími, ve skupin-
kách do deseti lidí. Cena na jeden semestr má být 
přibližně 900 Kč.
Uvažuje se o změně kombinovaného studia na tzv. 
blokovou strukturu. Každé dva týdny by měli studen-
ti absolvovat jeden předmět, další dva týdny další 
atd. V zahraničí to tak funguje, ale studenti kombi-
novaného studia na FEKTu se staví spíš proti změně.
Diplomové práce mají být do budoucna za více kre-
ditů než doposud.
Do Technické 12 se přes letní prázdniny nastěhuje 
UREL a UTKO (z Purkyňovy). Především UTKO bude 
mít co dělat, aby vše stihlo, neboť má svoji vlastní 
datovou síť, která je logisticky náročná na přestěho-
vání.
Technická 14 má stát 30. 6. 2012. Jedná se o nená-
ročnou stavbu v hodnotě 100 miliónů, kde budou 
umístěny nové laboratoře pro výkonovou elektro-
techniku a energetiku.
Technická 8 vyžaduje rekonstrukci. V prostorách, kde 
sídlí UFYZ a UMAT se budou měnit okna, elektrické 
rozvody a vzduchotechnika. Náklady cca 70 miliónů 
korun.
Studenti informovali o špatných věšácích v učebnách 
a přednáškovkách, o špatných projektorech (hlavně 
v T010) a v mnoha případech o problémech s fixy při 
psaní na tabuli – bývají často vypsané a špatně se to 
pak luští.
Chystá se anketa o nejlepšího učitele.
Chystá se anketa o (nikoliv prospěchově) nejlepšího 
studenta.

Tomáš Mejzlík
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Život bez internetu si v dnešnom svete dokážu 
predstaviť maximálne tak osamelí muži zo súťaže 
Farmár hľadá ženu. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou 
nielen nášho voľného času, ale aj dôležitým 
pracovným nástrojom. Každému z Vás iste dobre 
padne, keď si na internete môžete vyhľadať 
informáciu, ktorú potrebuje, stiahnuť skriptá, staré 
písomky, film alebo dobrú muziku. Predstavil si ale 
niekto z Vás, čo za tým všetkým je? Viete ako je 
možné, že sa vôbec pripojíte, ako sa sieť spravuje 
a koľko roboty to dá ľuďom, čo sa o to starajú? Pokiaľ 
Vás zaujíma viacej než len to, v ktorom kúte izby 
máte prípojku, čítajte ďalej. E-fekt pre Vás pripravil 
reportáž o tom, ako to chodí v zákulisí KolejNETu.

KolejNET (KN) ako taký vznikol v podstate „na 
kolene“ a to vďaka bande nadšencov okolo pánov 
Hermana a Hansliana na Listovych kolejích niekedy 
okolo roku 1995, keď veľa z nás ešte len „ťahalo 
káčera“. Bolo to cca 90 počítačov pripojených na 
koaxiálnom kábli s kapacitou 10 Mbps. Žiadne 
servre, žiadny internet, len čisté zdieľanie dát. V roku 
1997 sa vedenie VUT rozhodlo na koleje zaviesť aj 
internet, čím vzniklo prvých 114 prípojok v 90 izbách 
Listoviek. Tak vznikol prvý naozajstný zárodok KN, 
vtedy ešte nazvaný ListNET, ktorý sa už len ďalej 
rozvíjal. Postupne pribúdali ďalšie projekty, ktoré 
priniesli napr.  vznik areálových serverov na každých 
kolejích (zabezpečujú služby DHCP a DNS – to, čo Vám 

pridelí internetovú IP adresu a to, čo preloží Vami 
zadanú web adresu v prehliadači na takúto IP-čku), 
prepojenie jednotlivých areálov logicky a neskôr aj 
fyzicky, vznik vnútorného informačného systému, 
elektronické podávanie žiadostí o ubytovanie (áno 
aj to vzniklo vďaka ľudom z KN) a hlavne študentmi 
toľko obľúbená kontrola odchádzajúcich dát (koľko 
z Vás už vďaka nej dostalo ban? :-)

Vďaka ochote správy KN, sme sa mohli aj pozrieť 
na lokálne „srdce“ KolejNETu, ktorým je v podstate 
serverovňa  umiestená v areáli Purkyňovych kolejí. 
Bežného človeka existencia takéhoto miesta moc 
netrápi, ale práve tadiaľto je vedené to fyzické, 
hmatateľné spojenie vášho počítača so svetom 
a denne tadeto prechádzajú terabajty informácii, 
ktoré ďalej putujú k poskytovateľovi služieb, ktorým 
je hlavne akademická sieť CESNET. V miestnosti 
zahltenej zvukom ventilátorov a o niečo väčšej ako 
klasická študentská izba, sa nachádza kompletné 
vybavenie potrebné na chod siete. Sú to hlavne 
prepínače, smerovače a servery uložené vo 
veľkých skriniach (tzv. rack-y). Takýchto miestností 
s technikou je v rámci kolejí VUT cca 40 a technika sa 
v nich ráta na stovky kusov (hlavne switch-e) a cena 
na desiatky miliónov. Dominujú prevažne sieťové 
zariadenia od spoločnosti HP, keďže nie sú tak drahé 
ako CISCO zariadenia a vo väčšine prípadov firma 
ponúka ich doživotnú záruku. Jednotlivé areály sú 

Virtuálny kontakt
(a.k.a v zákulisí KolejNETu)
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Kontakt so záhrobím
Smrť. Existuje všade okolo nás. Špeciálne obor BTBIO sa s ňou v ur-
čitej forme stretáva priamo na hodinách. Ostatní sa o nej učíme 
v bezpečnosti, aby sme vedeli, že elektrina môže byť cesta k nej.

Kontakt so smrťou je napriek tomu tajomný a plný otáznikov. Hlav-
ným míľnikom je otázka – existuje niečo aj za smrťou? Aby sme 
mohli získať jednoznačnú odpoveď,potrebujeme vedu. Ideálne 
exaktnú. 

Jednou z foriem, ako zistiť čo je na druhej strane, je kontakt s mé-
diom. Ako si ale môžeme overiť dôveryhodnosť danej osoby, kto-
rá tvrdí, že má dar komunikácie s mŕtvymi? A je vôbec možné, aby 
nejaké médium existovalo?

LeslieFlint (1911-1994) bol veľmi zaujímavým a presvedčivým 
médiom. Jeho jedinečnosť spočívala vo vyvolaní hlasu mŕtvych. A 
to aj bez toho, aby sa s mŕtvymi niekedy skontaktoval, alebo počul 
ich hlas. Potvrdili to dokonca stovky jeho klientov. Bol tak úspešný 
a tak šokujúci, že sa dostal až do Hollywoodu, kde sa spojil s Mari-
lynMonroe, ktorá cez neho hovorila a objasnila jej záhadnú smrť. 
To už ale nedalo ani vedcom z Cambridgeskejuniverzity v Anglicku 
a podrobili ho podrobným testom. Výsledky boli prinajmenšom 
zaujímavé.V laboratórnych podmienkach sa mu podarilo spojiť 
s mŕtvymi, tentoraz mal však už na tele senzory. Hlasy mŕtvych 
sa ozývali, senzory ale nezaznamenali žiadnu aktivitu hrtanu ani 
brucha. Zato citlivé kamery niečo zachytili. Nad jeho hlavou bol 
nejaký objekt, hmota, z ktorej ten hlas vychádzal. 

Čo takto ale zažiť spojenie so svojou vlastnou smrťou? Možno 
áno. Ide o klinickú smrť. Jej typický opis od ľudí, ktorí ju zažili, znie 
asi takto: duša prechádza tunelom, na konci ktorého je biele svetlo, 
ktoré predstavuje sudcu a vráti ich naspäť do života. Vysvetlenie 
ponúka jedna z mnohých teórií. Mozog nie je dostatočne prekrvený 
aprechádza do stavu, kde sa zobrazí čierny tunels bielym svetlom. 
Ide však stále iba o teóriu.

Existuje ešte mnoho ďalších skúseností ľudí s mŕtvymi. Sú to 
však vždy len tvrdenia jednotlivcov, možno menšej skupiny, ktoré 
salen ťažko dajú dokázať. Hlavne dnes pri technike, ktorá vytvorí 
ilúziu čohokoľvek. Vždy je však na všetkom kúsok pravdy. A pri toľ-
kých tvrdeniach o kontakte so životom zo záhrobia, čo bude tým 
kúskom pravdy?

Rastislav Červenák

pospájané do logického kruhu, 
ktorý má však pre prípad poruchy 
aj záložnú linku. Napríklad chrbticu 
siete (pre neznalých slovenčiny: 
páteř :-) tvoria 10 Gb stroje ako HP 
5406 alebo HP 2900, v samotných 
areáloch potom už 100 Mb HP 
2650, avšak priebežne prebieha 
generačná obmena za rýchlejšie HP 
4208 (1 Gb).

Spravovať sieť, ktorá dnes posky-
tuje už okolo 6500 užívateľských 
prípojok tiež nie je len tak. Správ-
cov je samozrejme viac a každý sa 
stará o niečo iné, no bežní smrteľ-
níci spravidla prichádzajú do sty-
ku iba s tými, ktorí majú na staros-
ti jednotlivé bloky. Prístup je zvy-
čajne na diaľku priamo z počítača 
správcu, ktorého denná rutina spo-
číva najmä v tom, že musí prečí-
tať hlásenia, ktoré mu automaticky 
mailom posielajú rôzne skripty mo-
nitorujúce činnosť siete počas celé-
ho dňa a kontrola logov, ktoré za-
znamenávajú udalosti na sieti. Stá-
va sa však, že na niektorom sieťo-
vom prvku odíde napríklad port a 
vtedy už treba ísť priamo do serve-
rovne, poškodený switch vymeniť a 
čo najrýchlejšie ho zaniesť do opra-
vy. Či je pracovný deň alebo víkend. 
Neuveriteľná záťaž na správcov 
je tiež na začiatku akademického 
roka, kedy sa veľa ľudí na prípojku 
prvý krát prihlasuje. Vyťaženosť 
človeka vtedy prudko stúpa, keď-
že sa vždy nájde niekto, komu nie-
čo nefunguje. Okrem toho sa naša 
kolejná sieť neustále vyvíja, takže 
tiež je na čom pracovať. V dnešnej 
dobe je aktuálna hlavne snaha o 
virtualizáciu serverov, a to hlavne z 
energetických príčin, no aj z dôvo-
du uľahčenia správy. Dúfajme teda, 
že KolejNET bude aj naďalej napre-
dovať tak ako doteraz, nakoniec, je 
tu len pre nás.

Róbert Krajčír
Studenti
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NadpisSoutěž
Na minulou soutěž odpovědělo správně 22 studen-
tů, z nichž jsme vylosovali šťastlivce Mariana Márika, 
který získává tričko SPS. Gratulujeme!

Vypočítejte odpor, který klade chlapík nahoře, když 
víte, že:
VOLT má rozměr 20.
AMP náboj 30*10^-6.
A pan VOLT dokáže protlačit panáčka s názvem AMP 
za čas 3.
Všechna čísla jsou v základních jednotkách sousta-
vy SI.
Odpovědi pište na e-mail: soutez@sps-fekt.cz  pou-
ze do 20. 12. 2012, hrajeme totiž o ohňostrojovou 
sestavu v hodnotě 1400 Kč, tak ať si ji stihnete užít 
ještě na Silvestra :). Ze správných odpovědí vylosuje-
me výherce speciální silvestrovské ceny a zveřejníme 
jeho jméno v příštím e-fektu.

10 *

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

Út 1. 11. 2011 – Stezka odvahy
Strašidlo kam se podíváš. I letos se našla třicítka 
soutěžících, kteří sebrali odvahu a zúčastnili se Stez-
ky odvahy.

Út 15. 11. 2011 – Martinská
Letos Martin na bílém koni nepřijel, tak jsme ho 
aspoň trochu zastali v Terči.

Út 7. 12. 2011 – Turnaj králů
Šachový turnaj o titul ChessMaster FEKT 2011

Po 13. 2. 2011 – Letní burza skript
Začne nový semestr, skripta se budou určitě hodit. 
Kde je sehnat nejlevněji? No na burze skript.

14. a 15. 2. Kapka krve
Ve spolupráci s bohunickou nemocnicí usnadníme 
studentům, kteří o to mají zájem, darovat krev.

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

St 28. 9. 2011 – Hudba z FEKTu
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 SIde Effect získala od návštěvníků 
nejvíce hlasů a stala se tak vítězem Hudby z FEKTu 
2011. Večerní vystoupení profesionálních kapel VEES 
a Toxique si přišlo poslechnout asi dva tisíce diváků.

Út 11. 10. 2011 – Zimní burza skript
Skripta jsou typickou jednorázovou učební pomůckou 
vysokoškoláků a koupit či prodat papírové učebnice 
přišla za odpoledne asi padesátka studentů.



Nadpis

Ahoj, startovní otázka: Do jakého ročníku a jakého 
oboru chodíš u nás na fakultě?
Jsem v prváku na magisterském na biomedicíně.

Ovlivnilo nějak tvůj život to, že jsi Bc.?
No maximálně mi to prodloužilo jméno. Ne, nijak mě 
to nezměnilo.

Kde bydlíš? 
Kousek od Brna.

A nedělá se ti blbě v autobuse? Ani když máváš na 
jiná auta?
Ne nedělá a na auta nemávám. Jen se na ně upře-
ně dívám :-)

Jak kontaktuješ učitele?
Většinou e-mailem.

Máš Facebook? Vyhovuje ti kontaktovat přátele po-
mocí FB?
Mám. Vyhovuje, protože se tam domlouvají akce, 
sdílejí fotky.

Jak tě napadlo jít na naši fakultu?
Chtěla jsem na nějakou školu, která se zabývá bio-
logií. No a Brno vyhrálo, protože tady mám přítele.

Jaký máš vztah ke sportům a obecně ke sportování? 
Sleduješ raději v telce nebo provozuješ?
Nejsem vášnivý sportovec ani ho příliš v TV nesledu-
ju, jezdím pouze na snowboardu a snažím se přinutit 
začít chodit na squash a zkusit kiting.

Studenti
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Dívka e-fektu
Radka Mezuláníková



Nadpis

Máš docela netradiční příjmení, znamená to něco 
konkrétního?
Mělo by pocházet z Itálie a vázat se k tkalcovství, ale 
víc o tom nevím.

Jaký předmět bys doporučila? Který volitelný tě 
nejvíc bavil?
Hodně mě bavila anatomie, fyziologie, klinická me-
dicína a biofyzika. Takže ty bych doporučila, z volitel-
ných předmětů jsem měla jen angličtinu a španělšti-
nu, které mě bavily oba.

Jak často jsi v kontaktu s přítelem? Kontaktujete se 
občas netradičně?
S přítelem jsem v kontaktu denně a nijak netradičně 
se nekontaktujeme.

Kde jsi byla v zahraničí nejdále a jaké místo se ti 
nejvíce líbilo?
Nejdále jsem byla v USA na Work&Travel 4 měsíce 
dvoje letní prázdniny po sobě a bylo to skvělý :) Nej-
víc se mi líbilo v San Franciscu, v Yosemity National 
parku a v Honolulu.

Jak tě bavilo focení a celková změna vizáže před 
ním? Reagoval někdo už na tvoje fotky?
Focení mě moc bavilo, a i když se mi prvně do toho 
vůbec nechtělo, tak to nakonec bylo super. Ohlasy na 
fotky byly pozitivní.

Máš už nějakou představu, co bys chtěla dělat po 
škole? Studovat další, zachraňovat velryby, nebo jít 
hned pracovat?
Po škole bych si chtěla najít práci v oboru, nejlépe 
někde v nemocnici, vydělávat si peníze na cestování 
a procestovat celý svět.

Lubomír Jelínek
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Škola pro zrakově postižené
Jaká je první věc, která vás napadne při vyslovení slo-
va „kontakt“? Pro nás elektrotechniky
je to asi jednoznačné. V případě nevidomých nebo 
zrakově postižených to je jeden z mála způsobů, jak 
vnímat okolní svět. Proto existují školy, jako je „Střed-
ní škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově 
postižené v Brně“.
Zeptali jsme se na pár informací jednoho ze zaměst-
nanců této školy.

Kdo jsou žáci vaší školy?
Spektrum žáků navštěvujících naši školu je velice roz-
manité. Pokud bychom se snažili o kategorizování, 
můžeme žáky rozdělit do skupin podle věku a typu 
postižení.

Jak napovídá samotný název zařízení, pro nejmen-
ší děti je zřízena mateřská škola, pro žáky ve věku od 
6 let je zde základní škola a pro ty nejstarší střední 
škola. Naše škola má za cíl vzdělávat primárně žáky 
s těžkým zrakovým postižením, tudíž osoby, jejichž 
stupeň zrakové vady se nachází v pásmu slabozra-
kosti až totální slepoty. V dnešní době se rodí spíše 
děti s vícenásobným postižením, v praxi to znamená, 
že ke zrakovému je přidruženo ještě nějaké další po-
stižení, např. mentální, tělesné, sluchové. Časté jsou 
i specifické poruchy učení, z těch známějších mohu 
zmínit dyslexii, dysgrafii či dyskalkulii, poruchy autis-
tického spektra a v neposlední řadě jsou to poruchy 
chování a pozornosti. 

Lidé se zrakovým postižením určitě potřebují speci-
ální přístup. V čem spočívá?
Speciální přístup spočívá především v individuální 
péči, která je u této cílové skupiny žáků nezbytnou. 
Bohužel ne vždy je možné se těchto zásad držet, 
vhledem k nízkému poměru pedagogických 
pracovníků k počtu žáků.

Jaké služby vaše škola nabízí?
Škála nabízených služeb je velice rozmanitá, vzhle-
dem k různorodým věkovým skupinám žáků, kteří 
naši školu navštěvují. Jelikož pracuji na pozici vycho-
vatele na internátě ZŠ, budu hovořit pouze za tento 
úsek. Máme pod záštitou provoz školní družiny, kte-

rá slouží žákům prvního stupně, školního klubu pro 
druhý stupeň a zajištění chodu internátu. Náplň prá-
ce školní družiny a školního klubu se dá rozdělit do 
dvou etap, dle časového rozmezí a rozdílné činnosti.
První z nich obnáší průpravu žáků na vyučování 
a tvorbu domácích úkolů. Začíná po skončení výuky 
a obědě dětí. Konec je stanoven na 15.30, kdy se 
žáci scházejí ve společné jídelně a mají přestávku 
na svačinu. V 16 hod. začíná druhá etapa školní 
družiny a školního klubu – zájmové kroužky, které 
se pyšní velkým zájmem nejen u dětí, ale i u jejich 
rodičů. Každým rokem se nabídka kroužků trochu 
obměňuje, ty nejoblíbenější však zůstávají. Pro tento 
školní rok jsme si připravili tyto kroužky: kroužek 
kondičního plavání, relaxačního plavání, stolních her, 
pohybových her, míčových her, taneční, divadelní, 
keramický, zpívánky a výtvarný kroužek s názvem 
„šikovné ručičky“. 

Činnost je ukončena v 17:30 hod., kdy žáci odchází 
domů sami nebo se svými rodiči a vychovatelé mají 
zodpovědnost pouze za děti, které jsou ubytované 
na internátě od pondělí do pátku. Večerní aktivita se 
nese v duchu příprav na další den, obstarání hygieny 
a odpočinku. Občas je pro žáky v tuto dobu připra-
ven mimořádný program – např. diskotéka, promítá-
ní filmu na velkém plátně, stezka odvahy, pyžamová 
párty nebo třeba návštěva Mikuláše, čerta a anděla, 
která se již blíží.

Kolik žáků vaší školu navštěvuje? Je o ní zájem?
I přesto, že počet dětí v populaci každoročně ubývá, 
naše škola si stále drží vysoké statistiky. Poslední do-
hledatelný údaj se nachází ve výroční zprávě ze škol-
ního roku 2009/2010, kdy mateřskou školu navštěvo-
valo 20, základní školu 170 a střední školu 200 žáků. 
Celkově se jedná o skoro 400 žáků z různých koutů 
republiky i z okolí Brna.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám i Vašim žákům, aby 
škrty ve školství neohrozily tak důležité instituce, 
jako je škola pro zrakově postižené.

Lubomír Friml

e fekkt je nejlepsi
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Hra „kontakt”
Hra kontakt je vhodná pre minimálne 3 hráčov a vie 
spríjemniť dlhé chvíle trávené vo vlaku, autobuse 
či aute. Je to v podstate akýsi upgrade klasického 
„hádaj, na čo myslím“, avšak trocha v tímovom 
prevedení. 

Princíp spočíva v tom, že prvý člověk - nazvime ho 
treba Myslitel´ - si pomyslí nejaké slovo (iba jedno!) 
a ostatným hráčom oznámi jeho prvé písmeno. Od-
haľovanie ďalších písmen a tým aj celého slova spo-
číva v tomto:  jeden z hádajúcich hráčov (dajme 
tomu Hráč 1) si vymyslí slovo začínajúce na už ozná-
mené písmená od Mysliteľa, ktoré však popíše ako-
koľvek, len nesmie povedať, čo to presne je.  Poki-
aľ má niekto z ostatných hádajúcich hráčov tušenie, 
že vie, na čo Hráč 1 myslí, zakričí: „Kontakt!“. Potom 
sa odpočítava 5 sekúnd, po ktorých obaja naraz (ale 
samozrejme pokiaľ si viacerí myslia, že vedia o čom, 
môžu aj oni, zvyšuje to pravdepodobnosť úspechu) 
vykríknu to, čo si mysleli. Ak sa zhodnú aspoň dva-
ja, Mysliteľ je povinný oznámiť ďalšie písmeno. Po-
čas spomínaných 5 sekúnd  má však  Mysliteľ čas na 
záchranu. Pokiaľ  dovtedy nahlas uhádne, čo Hráč 1 
myslel svojim popisom, odpočítavanie sa ruší a hrá-
či musia začať postup odznova.  Hra sa končí v mo-

mente, kedy niektorý z hráčov uhádne, na čo Mysli-
teľ myslel (samozrejme podobne ako pri hádaní sa to 
nesmie spýtať priamo). Tento hráč má právo stať sa 
Mysliteľom v nasledujúcom kole.
Príklad: Mysliteľ si myslí slovo „Introvert“. Oznámi 
ostaným prvé písmeno, ktorým je „I“. Hráčovi 
1 napadne slovo „Idiot“, avšak podľa pravidiel to 
nemôže naznačiť priamo. Preto sa opýta inak, napr.: 
„Si taký zabrzdený človek?“. Hráč 2 má dojem, že vie, 
na čo jeho kolega myslel, preto zakričí: „Kontakt!“ 
Odpočítavajú od 5. Dajme tomu že Mysliteľa zhodou 
okolností nenapadne nič, preto ostáva ticho, až kým 
obaja vykríknu: „Idiot.“ Mysliteľ teda musí oznámiť 
ďalšie písmeno, ktorým je „N“ (keby sa hráči ale 
nezhodnú, napríklad jeden zakričí „Idiot.“ a druhý 
„Imbecil.“, Mysliteľ nie je povinný oznámiť nič). 
V ďalšom kole napadne Hráča 2 slovo „Internet“ (už 
musí začínať na IN- ), preto povie: „Si taká svetová 
počítačová sieť?“. Hráč 1 zakričí „Kontakt!“, no 
v priebehu odpočítavania sa Mysliteľ zachráni vetou: 
„Nie, nie som internet.“, čím uhádol slovo Hráča 
2 a hráči teda musia začať odznova s iným mysleným 
slovom (začínajúcim na in-) . Takto pokračujú až kým 
sa niekto neopýta napr.: „Si taký mlčanlivý človek čo 
nemá rád spoločnosť a uzatvára sa do seba?“.

Róbert Krajčír

Anketa
Facebooková anketa tohoto čísla se nedočkala tak 
velkého zájmu, jako ta minulá, ovšem i tak přináší 
pár zajímavých výsledku.

Tentokrát jsme se ptali, co se vám jako první vybaví 
při přečtení slova „kontakt”. Na otázku odpovědělo 
závratných 10 lidí, z toho jeden dvakrát. Proto 
jsme se rozhodli, že vylosujeme jednoho, který 
od nás dostane malou pozornost. Vylosovali jsme 
Petra Koutka.

Teď již k vlastní anketě. Jsme rádi, že nejvíce hlasů 
dostala „elektrotechnika”, kterou uvedli čtyři osoby. 
Na druhém místě se se třemi hlasy umístili „sex” 
a „film”. Věříme, že filmem byl opravdu myšlen 
film Kontakt a ne nějaký jiný spojený se sexem. Na 
posledním místě se objevila „hra”, jejíž popis najdete 
i v tomto číslu e-fektu.

Zajímavé je, že jediný člověk, který uvedl dvě od-
povědi zvolil zároveň „sex” a „elektrotechnika”.
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Kontakt se světovými kuchyněmi
Studuješ v Brně a chceš okusit světové kuchyně za 
celkem slušný peníz? Nemusíš nikám lítat, nebo 
cestovat… Samotné Brno nabízí dost možností, jak 
ochutnat chutě celého světa.

Zhruba před rokem jsme s partou kamarádů 
debatovali o tom, jak bychom chtěli cestovat po 
světě, že je to skvělá „škola života“. Sice to zní trochu 
jako klišé, ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, 
jak je mi zbytek světa cizí. Dokázal bych možná 
z hlavy vyjmenovat pár hlavních měst, typických 
atrakcí, hospodářských produktů několika světových 
zemí a podobných blbostí, co mě na základce a na 
střední v zeměpise natlačili do hlavy, ale tím to 
hasne. Nevím, kdo kde jak žije, jakou mají lidé 
povahu v Asii, Austrálii, Africe, Americe. Občas jen 
pochytím nějaké zprávy, které však přichází zpravidla 
hodně zprostředkované a upravené. Když jsem se 
například nedávno dozvěděl o zákonu v Číně, který 
se zaměřuje na kriminalistiku proti turistům, spadla 
mně brada udivením. Zákon je jednoduchý: Když 
Číňan okrade turistu, tak jde do lochu na doživotí. No 
ale zpátky k tématu. Chtěli jsme nejprve cestovat po 
světě, jenže to za studentské peníze dohromady moc 
nejde. Diskuze pokračovala a nějak jsme se dostali 
k tomu, že by aspoň stálo za to zkoušet a poznávat cizí 
chutě. Následovalo vyhledávání světových kuchyní 
v Brně a jejich zkoušení. Není jich tu málo, namátkou 
třeba: mexická, italská, francouzská, africká, indická, 
čínská, japonská, řecká, rakousko-uherská, španělská 
atd. Zatím jsme vyzkoušeli 7 restaurací, dojmy z tří 
nejlepších najdete tady, ostatní si můžete přečíst na 
blogu warmyx.blogspot.com.

Italská Piazza Ristorante
na Svoboďáku
Výletu se účastnily tři osoby, říkejme jim třeba Martin, 
Jirka a Tomáš. Martin s Tomášem přišli deset minut 
před smluveným časem a byli usazeni sympatickou 
obsluhou do rohu dobře vypadající provozovny. 
Po stránce estetické prakticky nebylo co vytknout. 
Jednoduše příjemné prostředí s pohodovou hudbou. 
Martin si dal na pití vodu, Tomáš pivo. Po chvilce 
povídání dorazil i třetí plantážník a mohlo začít 
vybírání pochutiny. Martin byl na vážkách, jestli zkusit 
těstoviny, které nemá až tak moc rád, ale chtěl by je 

ochutnat vyrobené z kvalitních surovin a připravené 
někým, kdo se v zemi těstovin narodil – nakonec si 
ty těstoviny vybral. Jirka už tady několikrát byl a tak 
pokračoval ve svém poznávání zvoleným RISOTTO 
CON POLIPO E GAMBERETTI – rizoto s chobotnicemi 
a krevetami. Tomášovi se zdály nejsympatičtější 
lasagne a taky v tom hrálo roli to, že už je několikrát 
měl v ne úplně tradičním provedení a z ne úplně 
profesionálních rukou.

Po jídle si Martin dal pivo a Tomáš vodu, přesně 
opačně než tomu bylo před objednávkou. Jirka si ješ-
tě poručil tiramisu.

Obsluha 8/10:
+ profesionální obsluha
– chybělo trošku „vřelosti“

Prostředí 9/10:
+ akvárko, pohovky, fajn prostředí
– blblo jim tam rádio

Jídlo 8/10:
Teď k jídlu. Porce se celkově zdály na talíři menší, než 
ve skutečnosti byly, a nikdo si neztěžoval na nedo-
statek zasycenosti. Martin po jídle prohlásil, že změ-
nil názor na těstoviny. S těmi svými zalitými čtyřmi 
opravdovými druhy sýra, ne eidamem 20, 30, 40 a 45 
procentím, jak to občas bývá v českých putykách. Jir-
ka pěl také jen chválu a své krevetové rizoto s vínem 
a tiramisu si vychutnal a už se nemohl dočkat, až si 
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vyzkouší opravdové italské rizoto doma v kuchyni. 
Tomáš měl jen trochu problém s, podle jeho názoru, 
větším objemem rajčat než by se v lasagních hodilo, 
přesto však i jemu chutnalo.

Cena 8/10:
Jak to vyšlo z ekonomického hlediska? 
Martin zaplatil za vodu, pivo a těstoviny ve čtyřech 
druzích sýra 250 Kč.
Jirka zaplatil za slepičí polévku po taliánsku, rizoto, ti-
ramisu, dvě dvoudecky vína a nějakou vodu 500 Kč.
Tomáš dal za pivo, vodu, polévku a lasagne 300 Kč.

Zážitek 7/10:
– italská kuchyně nám není až tak vzdálená

Celkové hodnocení 8/10.

Španělská Espanola
kousek od Konečného náměstí
Espanola nebo také Tapas bar má celkem pěkné pro-
středí - nové sedačky, nové vybavení… nebylo tam 
sice nic extra španělského kromě pár obrazů, ale roz-
hodně to nepůsobilo negativním dojmem.

Přinesli jídeláky, ale z té hromady jídel bylo 
celkem složité vybírat. Poněvadž se provozovna 
jmenovala Tapas bar, byla by škoda je nevyzkoušet. 
Bylo tedy využito akce 3 plus 1 tapas zdarma. Tapas 
je asi tradiční španělské jídlo a značí pravděpodobně 
téměř cokoliv, co se dá brát jako předkrm. Na náš stůl 
byly doneseny čtyři talíře s různými pochutinami. 
Od masa, přes sušenou slaninu a chlebíčky, až po 
smažená rajčata a pomeranče.

Už po předkrmech bylo jasno, že tady vědí, jak 
udělat chutný pokrm. Já osobně jsem byl nadšen 
a natolik do něj zabrán, že jsem nekoukal nalevo na-
pravo, takže nemůžu ani stoprocentně říct, co měli 
kolegové jako hlavní chod.

Moje volba byla Buritto, což je pšeničná placka pl-
něná hovězí svíčkovou, fazolemi, slaninou a k tomu 
malej salát. Martin si vybral, tuším, mozarellu s raj-
čaty a pestem a k tomu olivy plněné pomerančem. 
No fakt, skutečně to tak bylo a chutnalo to zajíma-
vě olivovopomerančově. Jirka měl nejspíš steak z ho-
vězí svíčkové.

Zalili jsme to nejprve španělským pivem… Jako jo, 
bylo super, že už konečně někde mají svoje národní 
pivo skladem, ale chuťově to na běžné české pivo ne-
mělo, potom Bernardem s příchutí jantaru :)

Obsluha 8/10:
+ neurazila
– nenadchnula

Prostředí 8/10:
Tento faktor ani nebyl čas sledovat, když před námi 
byly pořád hory jídla.

Jídlo 10/10:
A+ není co vytknout. Úpravou jídla se s ní může po-
rovnávat jedině KOISHI, ale pro Středoevropany je 
chuťově Španělsko daleko blíž než Japonsko.

Cena: 6/10
Martin dal za dvě píva, jeden tapas, pomeranče v oli-
vách a mozarellu s rajčaty cca 300 Kč.
Jirku stála tři píva, jeden tapas, polévka, steak s ame-
rickými bramborami a další dvě píva pro kuchaře ko-
lem 650.
A Tomáš dal za dvě píva, jeden tapas, polévku a bu-
ritto zhruba 500 Kč.

Zážitek 10/10:
Super, už se těším, až se tam podívám zase.
Tapas bar údajně doporučuje i studenty oblíbený za-
městnanec FEKTu pan Dohnal.

Celkové hodnocení 9/10.

Japonská KOISHI
na Údolní, nedaleko Čáry
Poznavači byli tentokrát pouze dva - Martin a Tomáš. 
Dorazili na adresu restaurace, otevřeli vstupní dve-
ře a ukazatele říkaly, že se nejedná jen o japonskou 
restauraci, ale i japonskou vinárnu a japonský ob-
chod. Kluci to vzali doprava do restaurace a usmě-
vavá obsluha k nim okamžitě přiběhla, ukázala stůl a 
nabídla se, že odnese bundy a baťohy do šatny. Sta-
lo se tak. Posadili se tedy a ani se nestihli pořádně 
porozhlédnout a už měli v rukách karty jídel, schvál-
ně říkám karty jídel, protože to nebyly klasické jíde-
láky, ale elegantní desky s několika stránkami s na-
bídkou. Celkem to byly tři karty. Jedna s japonskými 
sushi specialitami přímo z rukou mistra ze země vy-
cházejícího slunce, který vaří pět dní v týdnu, vždy 
kolem oběda a večer. Druhou kartou byly předkrmy, 
polévky, hlavní jídla a dezerty a na poslední byly ná-
poje. O jídle však bylo rozhodnuto předem, stačilo 
tedy vybrat pitivo a objednat. Všímavá obsluha do-
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razila chviličku po odložení karet a kluci si objedna-
li. Oba si dali Small sushi set a na pití japonské pivo. 
Obsluha vysvětlila, co je zač to japonské pivo, že je to 
dvanáctka podobná naší Plzni ale jemnější.

Konečně měli dva dobrodruzi čas kochat se oko-
lím. Jednoznačně se shodli na tom, že je to tam 
pěkné a hraje příjemná hudba. Restaurace byla té-
měř plná a podle chování a zjevu většiny návštěvní-
ků, se jednalo spíš o vyšší třídu obyvatelstva. U sto-
lu hned vedle seděl český Steve Jobs (článek vznikal 
19. 12. 2010, není za tím nic morbidního, pozn. re-
dakce). Černý svetr, rifle, vlasy na ježka kříženého 
s pleškou, na nose brýle a v kapse iPhone4.

Dorazilo pivo a chutnalo přesně tak, jak řekla 
obsluha. Bylo chutné a jemné. Japonský mistr 
kuchař asi nestíhal a tak se obsluha stavila za chvíli 
znova s pozorností podniku. Jednalo se o předkrm, 
který obsluha popsala jako tuňák s wasabi omáčkou 
a mořskou řasou. Na malém talířku k tomu byl ještě 
kousek pečiva. Nejlepší z toho bylo pečivo. Ne, 
že by všechno ostatní nebylo dobré, ale to pečivo 
bylo skutečně exkluzivní – křupavoučké, měkoučké 
a chuťově výborné.

Poznavači se ani nenadáli, a na stole přistála dal-
ší pozornost podniku, tentokrát to byl, tuším, wasabi 
hrášek. A chutnal taky výborně.

Přibližně po čtyřiceti minutách od objednání Small 
sushi setů byly hotové, ale čekání se náramně ukrá-
tilo pozornostmi podniku, takže nakonec byli kluci 
rádi, že to trvalo trošku dýl. Na stole přistály po vzoru 
slov šéfa pražského kulinářského institutu, pana Vaň-
ka, sexy talíře. Následovalo optání od obsluhy, jestli 
známe sushi a víme, jak to jíst hůlkami. Kluci odvětili, 
že ne, že jsou poprvé na sushi. Následovalo poděko-
vání za to, že jsme vložili napoprvé důvěru v KOISHI 
a to, co přišlo pak, bylo něco opravdu nečekaného – 
obsluha dokonale popsala, co máme na talíři, jak se 
to může jíst, jak držet hůlky… prostě paráda. Byla to 
dobře pětiminutová přednáška plná informací.

Poznavači se pustili do jídla, nejprve vyzkoušeli 
hůlky, ale ten grif tam ještě nebyl, tak čapli specia-
litky do ruky a jedli. Podle slov obsluhy vůbec není 
neslušné jíst rukama. Jídlo bylo zajímavé. Pro Čechy, 
kteří měli japonské speciality poprvé, se to ani jinak 
popsat nedá. Talíř hrál úplně jinými chutěmi, než byli 
zvyklí. A ačkoliv toho bylo gramážně poměrně málo, 
výživovou hodnotu to mělo velikou, bo do konce dne 
se nedostavil hlad. Asi za hodinu byly talíře prázd-
né (až na wasabi a zadní ploutve krevet) a kluci si 
ještě jednou poručili karty pokrmů. Po prozkoumání 

možností s ohledem na ekonomickou stránku, Mar-
tin zvolil Krevetové cappuccino a Tomáš se odklonil 
od Japonska a vybral si Čokoládový fondant. Za chvil-
ku to stálo před nimi. Ani jeden z nich nečekal, že 
to co si objednal, bude vypadat tak, jak to vypadalo. 
Krevetové cappuccino, ač bylo vedeno v polévkách, 
dorazilo v kávovém šálku. Fondant dorazil na talíři 
o rozměru malého fotbalového hřiště a uprostřed se 
nacházela malá čokoládová buchtička a kopeček po-
merančové zmrzliny. Cappucciono bylo z opravdu sil-
ného krevetího vývaru a Martin si moc nepochutnal. 
Tomáš si naopak chrochtal blahem, protože to měl 
jednoduše delikátní.

Po dojedení zaplatili, obsluha je navlékla do kabá-
tů (skutečně navlékla – jedna ručka, druhá ručka…) 
a donesla batožiny.
Hodnocení restaurace www.koishi.cz je následující:

Obsluha 10/10:
O obsluze vypoví jen cca 200 Kč dýško, které si 
vysloužila.

Prostředí 10/10:
Prostředí bylo moderní, pěkné s dobrou hudbou.

Jídlo 8/10:
Běžný český člověk sushi asi plně nedocení, alespoň 
ne napoprvé.

Ceny 5/10:
Ceny byly vysoké.
Martin dal za Small sushi set, japonské pivo 
a Krevetové cappuccino 520 Kč.
Tomášovi to vyšlo za Small sushi set, japonské pivo 
a Čokoládový fondant na 540 Kč.

Zážitek výborný 10/10.
Celkové hodnocení 9/10.

Tomáš Mejzlík
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Když se podíváte na téma tohoto 
e-fektu, bude vám více než jasné, 
proč jsem k recenzování vybral prá-
vě tuto kapelu. Pokud tipujete, že 
to je kvůli jménu, uhodli jste. Kape-
la The Contact pochází z Halifaxu, 
Nova Scotia, Kanada.

V dnešním světě, který je 
hudebními uskupeními totálně 
napěchován, není až tak těžké najít 
kapelu podle názvu, který vás jen 
tak zčistajasna napadne. A protože 
téma tohoto čísla se dá celkem 
jednoduše přeložit do angličtiny, 
řekl jsem si, že to zkusím. Kanadští 
The Contact se hudebním stylem 
pohybují mezi Foo Fighters 
a Radiohead, což by se dalo zařadit 
jako do dost širokého a vůbec-nic-
o-stylu-nevypovídajícího electro-
indie-alternative-rockového žánru. 
Stávající členové jsou Geoffrey 
Fifield (hlavní zpěv, kytara), 
Jordan Allen (klávesy, doprovodný 
zpěv), Tim Fifield (baskytara, 
doprovodný zpěv), Chris Gilks 
(bicí). Kapela byla hned ze začátku 
velice dobře přijata hudebními 
kritiky pro své promyšlené texty, 
svou dynamičnost, melodičnost 
a v neposlední řadě i pro výborný 
zvuk kapely. V červnu roku 2007 
vydala své třetí a zatím poslední 
album s názvem Canvas Tears. 
O hudební kvalitě svědčí mimo 
jiné to, že mastering tohoto alba 
jim dělal Dave Collins, který je 
známý masteringem pro Bruce 
Springsteena a Soundgarden. 
Jejich největší inspirací jsou kapely 
Muse, Smashing Pumpkins, U2, 
Coldplay, Radiohead, Keane, Foo 

Fighters, The Beatles, Travis, The Doves, The Verve. Takže, když čistě 
teoreticky vezmete od každé této kapely jednu písničku, sečtete 
a zprůměrujete, měl by vám vyjít styl, který zhruba hrají. Přestože 
je kapela u kanadských kritiků velmi uznávaná, a měla by být (podle 
oficiálních informací z jejich stránek) známá širokému kanadskému 
publiku, je téměř nemožné najít kalendář jejich vystoupení, nebo 
jakékoliv další informace. Na druhou stranu album Canvas Tears 
najdete poměrně jednoduše na www.myspace.com/thecontact. 
Pokud vás tedy oslovuje tento styl hudby (Radiohead, Foo Fighters) 
a máte rádi melodickou a melancholickou hudbu, je The Contact 
pravou kapelou pro vás.

Ondřej Běťák

The Contact
dotkněte se mrazivé Kanady
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Studentské vaření

Dnes si uvaříme nejlevnější polévku, jakou je vůbec 
možné vyrobit, a je také extrémně jednoduchá na 
přípravu. Snad vám ušetřený čas přijde v zápočto-
vém období a předvánočním chaosu vhod :) Druhým 
jídlem bude kuřecí maso dušené na olivách s omáč-
kou ze sýra s modrou plísní.

Studentská cibulačka 
(porce za 3 Kč!)
Co je k tomu potřeba:
1,5 kg cibule, 1 rohlík, lžíce hladké mouky, olej, sůl, 
pepř.

Jak to ukuchtit:
Odložte si stranou jednu středně velkou cibuli. 
Všechny ostatní cibule oloupejte a nakrájejte na 
měsíčky. Na pánvi rozehřejte olej, cibuli pokrájenou 
na měsíčky na něm za občasného míchání osmažte 
do tmava. Pozor, cibule se vám nesmí spálit, to by 
zhořkla, ale nesmí být ani příliš světlá. Pokud se vám 
přichytává, přilijte do pánve klidně trochu vlažné 
vody a důkladně míchejte, dokud nebude usmažená. 
Jakmile začne cibulka hnědnout, zaprašte ji asi lžíci 
hladké mouky a důkladně promíchejte.

Jakmile je cibule opravdu tmavá, přesypte ji z pán-
ve do hrnce a zalijte asi 2,5 l studené vody. Odlože-

nou cibuli zbavte nečistot (slupku nechejte), rozříz-
něte ji napůl a přidejte do hrnce. Na nejmírnějším 
plameni přiveďte k varu a pak vařte dalších minimál-
ně 30 minut. Podle chuti osolte a opepřete.

Před podáváním opečte na pánvi na kostky nebo ko-
lečka pokrájený rohlík a ozdobte s ním talíř.

Ke zvýraznění chuti polévky je možné zalít praženou 
cibuli ještě na pánvi kvalitním bílým vínem a nechat 
povařit, ale to už by nebyla tolik „levná“.

Rozpis cen surovin:
Cibule 1,5 kg – 15 Kč,
Rohlík 1 ks – 2 Kč,
Mouka hladká 1 lžíce – 1 Kč (lze i vynechat),
Olej (řepkový, slunečnicový) – 5 Kč (50 Kč*),
Pepř – 1 Kč (15 Kč*),
Sůl – 2 Kč (20 Kč*).
Množství: 6–8 porcí,
Cena: 24 Kč (100 Kč*),
Hodnocení: 90 %, 3 hodnotící.
* Cena v závorce je za celé balení, které byste museli 
koupit, pokud danou surovinu vůbec nemáte, je za-
hrnuta i do výsledné ceny v závorce.
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Kuřecí maso 
dušené na 
olivách se 
sýrovou 
omáčkou
Co je k tomu potřeba:
500 g kuřecí prsa chlazená, 1 plechovka zele-
ných oliv, 1 kg brambor, 150 g sýru s modrou 
plísní, 0,5 litru mléka, 2 lžíce hladké mouky, 
olej, sůl, pepř.

Jak to ukuchtit:
Kuřecí prsa pokrájíme na menší kousky 
a mírně naklepeme (stačí položit na maso 
igelitový sáček a použít pěst, nebo třeba 
odolný hrnek či sklenici). Rozklepané kousky 
masa osolíme, opepříme a zprudka osma-
žíme na pánvi, do které přidáme olivy (bez 
šťávy) a společně asi 5 minut dusíme. Sýr 
s modrou plísní pokrájíme na menší kostky 
a přidáme na pánev, za stálého míchání ne-
cháme sýr rozpustit. Ve sklenici rozmícháme 
mléko a dvě lžíce hladké mouky, směs vyli-
jeme do pánve a za stálého míchání nechá-
me provařit. Pokud by byla směs příliš hus-
tá, přilijeme ještě trochu mléka, v opačném 
případě přidáme více mouky rozmíchané 
v mléce či ve vodě.

Podáváme s vařeným bramborem nebo 
s rýží.

Pokud nemáte rádi sýry typu Niva, Modře-
nín apod., můžete klidně použít jiný druh 
sýra (eidam, Hermelín, Ementál) nebo také 
bylinky.

Rozpis cen surovin:
Kuřecí prsa chlazená 0,5 kg – 80 Kč,
Mléko polotučné 0,5l – 6 Kč (12 Kč*),
Olivy zelené bez pecky 250 g – 25 Kč,
Brambory 1 kg – 18 Kč,
Sýr Modřenín – 33 Kč,
Mouka hladká 2 lžíce – 1 Kč (14 Kč),
Pepř – 1 Kč (15 Kč*),
Sůl – 2 Kč (20 Kč*).
Množství: 3–4 porce,
Cena: 166 Kč (217 Kč*),
Hodnocení: 90 %, 3 hodnotících.
* Cena v závorce je za celé balení, které byste museli koupit, 
pokud danou surovinu vůbec nemáte, je zahrnuta i do výsled-
né ceny v závorce.

Jirka Piškula
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První kontakt
Stargate, Star Wars, Star Trek, 
Superstar… Ve všech těchto te-
levizních pořadech se setkává-
me s mimozemšťany. Zatím je to 
jen fikce, ale co až se stane setkání 
s mimozemšťany realitou? V odbor-
né literatuře se s touto situací setká-
váme pod pojmem „První kontakt“…

Jak by se lidstvo mělo 
připravit?
Výbornou inspirací pro takovou situaci je snímek 
Blízká setkání třetího druhu od známého režiséra, 
brněnského rodáka Stevena Špílberga. Pokud ten 
film neznáte, určitě byste se na něj měli podívat.
I když ve většině amerických filmů nebo seriálů 
mimozemšťané plynně ovládají angličtinu, ve 
skutečnosti je velice nepravděpodobné, že by tito 
návštěvníci uměli komunikovat stejným způsobem 
jako lidé. Proto Špílberg ve svém snímku, možná 
aniž by tušil možnosti praktického využití, navrhl 
komunikační systém založený na audiovizuální bázi. 
Melodie „ta ta da ta tá“ je každému příznivci sci-fi 
dobře známá. V kombinaci s červeným, oranžovým, 
fialovým, žlutým a modrým světlem je jasné, že 
jsme mírumilovní a totéž očekáváme od svých 
návštěvníků.

Vzhledem k tomu, že Česká republika je od 
12. listopadu 2008 plnohodnotným členem Ev-
ropské kosmické agentury (ESA), generální ředitel 
Jean-Jacques Dordain požádal o spolupráci na pro-
jektu „Premiercontact“ i české univerzity. Konkrétně 
se na projektu podílí Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií VUT v Brně a Hudební 
fakulta Janáčkovy akademie múzických umění s cílem 
připravit speciální komunikační zařízení a odborníky 
pro případ prvního kontaktu s mimozemšťany. 
Nemůže být náhodou, že od příštího roku by se měl 
na FEKTu otevírat nový studijní obor „Zvuková režie 
a zvuková technika“ právě ve spolupráci s JAMU. 
Studenti tohoto oboru se budou moci v rámci vo-
litelných oborů zaměřit na „první kontakt“ a dostat 
tak šanci stát se členy poradního týmu ESA pro styk 
s mimozemšťany, tzv. AR – Aliens relations.
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Jak se při prvním kontaktu 
chovat?
Pokud by se vám náhodou stalo, že mimozemšťany 
potkáte a oni nebo vy nebudete umět anglicky, 
případně u sebe nebudete mít speciální audiovi-
zuální komunikační zařízení, měli byste dbát několika 
základních pravidel pro AR – styk s mimozemšťany.
Je dost možné, že budou šedí, slizcí, nazí a budou mít 
velké černé oči. Nedoporučujeme civět na jejich gen-
itálie, pokud nějaké budou mít. Vhodnější místo pro 
kontakt jsou oči. V tom případě si ovšem dávejte po-
zor, na co myslíte, protože je možné, že budou ovlá-
dat telepatii. Na jejich genitálie tedy ani nemyslete!
Pokud dojde na podání ruky, buďte maximálně 
opatrní. Podle informací dostupných z filmů bu-
dou docela křehcí a rozdrcení mimozemšťana by 
neudělalo dobrý první dojem. Oslizlou ruku si hned 
neutírejte, zástupce třetího druhu by se mohl urazit. 
Namísto podání ruky by mohlo být vhodnější zdvi-
hnutí ukazováčku, jako to dělal E. T. mimozemšťan.
Navázat komunikaci by mohlo být obtížnější. 
Doporučujeme gesta a zvuky, případně grafický pro-
jev na kus papíru. Zcela špatný přístup je tzv. „typický 
Čech“, tedy snažit se komunikovat česky a v případě 
neporozumění větu zopakovat pomaleji, víc nah-
las a s výraznější artikulací. Pro začátek bohatě 

postačí ukázat na svou osobu, říct své jméno a dle 
reakcí v konverzaci pokračovat. Pokud to nezabere, 
zkuste vzít kus papíru a načmárat znázornění Země 
a člověka. Pro jistotu doporučuji, stáhnout si scénu 
s audiovizuální komunikací z filmu Blízká setkání 
třetího druhu do mobilu a tu návštěvníkovi ukázat. 
V případě neúspěchu v navázání komunikace kontak-
tujte předsedu oborové rady oboru „Zvuková režie 
a zvuková technika“ prof. Ing. Zdeňka Smékala, CSc.

Nejsou mezi námi?
Kdo zná film Invaze, tomu jistě někdy proběhlo 
hlavou: „Co když jsou mezi námi?“. Nejen při sle-
dování tohoto filmu, ale na mnohých přednáškách 
profesorů z FEKTu si jistě kde kdo klade stejnou otáz-
ku. Pokud tedy nevěříte, že váš vyučující mluví po-
zemskou řečí, existuje několik metod, jak si to ověřit. 
Základní způsob je použití výkonného blesku od 
fotoaparátu. V případě úpadku vyučujícího do šoku 
je jisté, že se jedná o mimozemšťana. Nebo epilep-
tika. Další metodou je použití ultrazvuku. Tato meto-
da je bezpečnější v případě lidí, které maximálně 
rozbolí hlava. Ovšem v případě mimozemšťanů to 
není až tak příjemné, protože vězte, že tomu hlava 
exploduje.
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www.pypo.cz
Internetový obchod s pyrotechnikou

Zboží zdarma doručíme do areálu kolejí PPV :o)

10% sleva pro čtenáře e-fektu*
* do vzkazu prodejci napište: „Pravidelně čtu e-fekt“

Udělejte si Silvestra, jak se patří!


