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Editorial

Obsah

Přátelé, žijeme ve složité situaci. Nad Řecko se snáší 
bankrot, který už je nejspíš nevyhnutelný. Jen je 
otázka, kdy to přijde a kolik to bude stát je i všechny 
okolo. Umělé zvětšování objemu peněz nafukováním 
úvěrové bubliny nemůže nikdy přinést nic dobrého a 
ukazuje se to i v praxi. Jenomže nejhorší na tom je, že 
si to prostě vlády většiny států v Evropě (a nejen tam) 
nepřipouští nebo nechtějí připouštět a pokračují 
ve svém fungování na dluh. Kdo z toho má užitek? 
Banky a jiné finanční instituce. Momentálně však 
mocným tohoto světa leží v krku jiná věc a tou je in-
ternet. Je to možná jedna z posledních oáz svobody. 
Není centrálně regulovaný, nemá žádné globální 
zákony, neexistují tam žádné hranice. Nenechme si 
tuto oázu vydrancovat a buďme obezřetní k věcem, 
jako jsou PIPA,  SOPA a ACTA. Neskloňme před nimi 
hlavu, ale seberme svoji hrdost a postavme se jim 
na odpor. Přijdou další, možná lépe maskované, ale 
budou chtít jedno – zregulovat internet a získat nad 
ním dohled. Nás, studenty v ČR, by taky měla zají-
mat situace ohledně návrhu vysokoškolského záko-

na, který je psán horkou tužkou a není v současné 
podobě doladěný, a zákona o finanční pomoci 
studentům, což je paskvil úplný. Akademická obec, 
veřejnost, hosté v diskuzních pořadech – téměř 
všichni je odmítají, ale Dobeš je tlačí dál a dál, asi to 
chce ještě víc zvorat.

Tomáš Mejzlík
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e-fektbook Hlavní stránka  Profil ÚčetVyhledávání

Co se vám honí hlavou?
Vybrané příspěvky  Hlavní příspěvky - Nejnovější

Juraj Jakubík
Tak tahle hláška ze seriálu Family Guy mne zničila:
Televizní hlasatel: Dnes byli v Daytoně na Floridě blízko nočního 
klubu nalezeny ostatky tří studentek. Policisté se domnívají, že 
všechny byly znásilněny a brutálně zavražděny.
Peter Griffin: No tohle... vidíte to? Všichni si užívají, jen já ne...

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.

Kapka krve

28. a 29. 2. 2012 pořádají 
Studenti pro studenty již 
tradiční kapku krve. Přidejte se 
k nám, pomozte ostatním.
sps-fekt.cz/kapka

x

x
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Toto se líbí všem.

Michal Holbay Mna zas tahle z Futuramy:
Amy: Jak jsi jen mohl spláchnout Otesánka do záchodu?
Bender: Nejprve jsem musel zvednout prkýnko.
Leela: Jak by se ti líbilo, kdybych spláchla Filipa?
Bender: Je jen jedna možnost jak to zjistit.
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Napište komentář...

x

Lubomír Friml TBBT
Sheldon: Někde venku je nešťastná žena, která vloží 
naděje do mého spermatu. Co když se jí narodí dítě, 
které nebude vědět, jestli má pro výpočet objemu pod 
křivkou integrovat nebo derivovat?
Leonard: I tak ho bude milovat.
Sheldon: Já ne.
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Robo Krajčír Dr. House
House: Máte v sobě parazita.
Pacientka: Něco jako tasemnici?
House: Podívejte, má vaše oči. Máte na odstranění 
toho parazita zhruba měsíc, pak už to bude 
nezákonné, až na několik států. Ale nebojte se, není to 
tak hrozné, někteří lidé tomu dávají jména, oblékají do 
šatiček a vozí v kočárku.
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Tomáš Mejzlík Pacientka: Kolik času mi zbývá?
House: 10.
Pacientka: 10 čeho?!
House: 9.
Včera v 12:49 · To se mi líbí
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Soutěž student EEICT 
2012
Tradiční soutěž studentských prací v kategoriích 
středoškolské projekty, bakalářské projekty, mag-
isterské projekty a doktorské projekty se opět blíží. 
Soutěžní příspěvky mohou studenti odevzdat do 
5. 3. 2012. Následně projdou recenzním řízením 
a 19. 3. 2012 budou zveřejněny výsledky. 26. 4. 2012 
se pak uskuteční finále, ve kterém budou soutěžící 
obhajovat své práce a tři nejlepší z každé komise 
(dohromady cca 90 studentů) budou odměněni 
finanční částkou. Info: feec.vutbr.cz/EEICT

Anglické konverzace 
v podání AIESEC
Zájemcům o zdokonalení se v angličtině nad rámec 
školní výuky by neměla uniknout nabídka AIESEC. 
Za poplatek 900 Kč nabízí celkem 15 hodin konver-
zace s rodilými mluvčími v devítičlenných týmech. 
Konverzace budou probíhat přímo na FEKTu. Info: 
brno.aiesec.cz/konverzace/

Nový studijní program 
komplet v angličtině
Akreditační komise doporučila k akreditaci studijní 
program FEKTu Angličtina v elektrotechnice a infor-
matice. Jedná se údajně o unikátní spojení, které 
žádná jiná škola v ČR nemá. Výuka bude probíhat 
kompletně v angličtině a mimoto se studentům 
dostane také odborné vzdělání a z části i manažerské. 
Získané znalosti by měly být z 50 % anglické jazykové, 
ze 40 % odborné a 10 % manažerské. Zatím bude 
dostupné pouze bakalářské studium.

Superpočítač na FITu
31. 1. 2012 bylo poklepáno na základní stavební ká-
men IT laboratoří v kampusu Fakulty informatiky. V 
rámci laboratoří bude umístěna část technologie vel-
mi výkonného superpočítače, který se staví ve VŠB-
TUO. Stavba vyjde na 149 miliónů korun, z čehož je 
136 z Evropských fondů. 

Uplatnění absolventů FEKT
81 % z dotázaných absolventů FEKTu z roku 
2009/2010 by zvolilo stejnou fakultu, v případě nové 
volby VŠ. 14 % by vybralo jinou fakultu v rámci VUT, 
4 % jinou VŠ a každý stý by na žádnou VŠ již nešel. 
Průměrný absolvent je po úspěšném zakončení 
VŠ nezaměstnaný po dobu 4,4 měsíce. Nejčastější 
způsob získání prvního pracovního místa je přes 
inzerát (40 %), potom oslovením zaměstnavatele 
(17 %), pomoc známých/rodičů (15 %) a nabídka 
od zaměstnavatele (11 %). Průměrný nástupní plat 
absolventů FEKTu činil 21 616 Kč, z VUT na tom byli 
lépe pouze FIŤáci s 25 618 Kč měsíčně. Průměrný 
současný plat absolventů z roku 2009/2010 činí 26 
650 Kč, v rámci VUT jsou na tom lépe ještě absolventi 
FSI s 28 488 Kč a FIT s 33 482 Kč.

KaM jdou s cenou nahoru
Jídlo od ledna, ubytování od ledna a další od března 
– aneb zdražování ze strany KaM. Stravování ovlivnilo 
zvýšení DPH, inflace, snížení dotace MŠMT a snaha 
KaM dostat menzy ze ztrátového provozu. Ubytování 
pak zasáhlo zvýšení nižší sazby DPH o 4 % a inflace.

iKnow club na VUT
iKnow Club spojuje studenty, kteří jsou fanoušky 
nebo uživateli produktů společnosti Apple. Cílem 
organizace je sdílet znalosti a zkušenosti s těmito 
produkty. iKnow Club kromě toho, že svým členům 
nabízí výraznou slevu pro nákup počítače Mac 
a příslušenství, pravidelně pořádá neformální setkání 
se zajímavými hosty ze širokého spektra oborů, na 
půdě VUT pak pořádá zajímavé tematické přednášky 
a workshopy. Nejbližší potvrzená přednáška bude 
3. 4. 2012 v 17:00 v učebně E109. Tomáš Hajzler 
bude vést přednášku s názvem „Živte se tím, co mi-
lujete!“. Web: vut.iknow.eu



Kalendář 
akcí SPS
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VUT Formule pojede 
na Silverstone
Studenti VUT staví druhou generaci formule Drag-
on, se kterou se chystají letos mimo jiné zúčastnit 
závodů na okruhu Silverston, na kterém jezdí F1. 
Vývoj probíhá pod Ústavem automobilového a do-
pravního inženýrství FSI. Info: tubrnoracing.cz

Student FEKTu Tomáš 
Svoboda a jeho 
RTG+CT
Ocenění za oceněním získává student Biomed-
icínské techniky a bioinformatiky Tomáš Svobo-
da. Podařilo se mu vymyslet a sestavit zařízení, 
které umí pořizovat rentgenové snímky, ale také 
rekonstrukce CT snímků. Podobné přístroje stojí 
50 000 EUR, ale tento je 5× levnější. Videorozhovor 
je zde: bit.ly/xHzbez

Tomáš Mejzlík

28. a 29. 2. 2012 
Kapka krve
Život bez krve není možný. Toho jsou si vědomi i stu-
denti FEKT. Každoročně pro své spolužáky pořádají 
akci na podporu dárcovství krve. Cílem akce je 
rozšířit tuto aktivitu mezi co nejvíce mladých lidí, 
kteří jsou mezi dárci obzvlášť potřeba. Odměnou 
dobrovolníkům jsou dárkové poukazy od našich 
sponzorů a vracení darovaného objemu krve ve 
formě konzumační poukázky od VŠK Terč, kde se po 
skončení celé akce koná společenský večer.

6. 3. 2012 Setkání 
s vedením FEKT
Tradiční setkání s vedením FEKT pořádá Studentská 
komora Akademického senátu ve spolupráci se 
SPS. Vedení naší fakulty se zajímá o probémy svých 
studentů, proto jim každoročně umožňuje, aby své 
přání a připomínky sdělili osobně. Přijít může každý, 
kdo se chce na něco zeptat, případně se dozvědět něco 
zajímavého z dění na fakultě. Začátek bude v 17.00.

27. 3. Odpadkobraní
Příroda v okolí Kolejí pod Palackého vrchem je krás-
ná, bohužel během roku se na přilehlém kopci nahro-
madí spousta odpadků a nepořádku. Proto Studenti 
pro studenty organizují pro ty, kterým není jedno, 
v jakém prostředí žijí, Odpadkobraní, akci, jejímž 
účelem je zkrášlit naše okolí a tohoto nepořádku  se 
zbavit.

24. 4. 2012 Běh na 53
Přijďte si zaběhat o ceny. Běží se od budovy Kolejní 
(FEKT, FP) k zastávce autobusu 53 (Kolejní). Vzhledem 
ke stěhování ústavů FEKT z Kolejní na Technickou 12 
se jedná o poslední ročník této akce. Nepropásněte 
ji! Kaltegorie jsou: muži, ženy, smíšené štafety 
(3 běžci) a běh v podpatcích. Těšit se můžete na ceny 
od našich sponzorů. Večer pokračujeme Afterparty 
v Terči, kde se bude zase soutěžit a bude další závod, 
ale již na 99 :)



Seriálová anketaKalendář 
akcí SPS
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Tentokrát jsme se vás v průběhu prosince a ledna 
ptali na dvě otázky související se seriály. První 
z nich zněla “ Jaký žánr seriálů sledujete nejraději?“ 
a druhá „Jaký je váš nejoblíbenější seriál?“. Kdo by 
neměl rád komedie, že? O tom vypovídá i výsledek 
první ankety, kde komedie získala nejvíc hlasů. Hned 
za tímto žánrem se umístilo sci-fi, čímž se potvrzuje, 
že většina hlasujících byla studenty FEKTu.

S první anketou korespondují i výsledky té druhé. 
Na prvním místě se umístila situační komedie The 
Big Bang Theory a hned za ní sci-fi seriál Stargate. 
Na třetím místě se umístil opět komediální seriál, 
animovaní Simpsonovi. Pokud i vy máte rádi 
Simpsonovi, nepřehlédněte recenzi brněnského 
baru U Vočka na straně 16.

Lubomír Friml



A damn ne cup of cofee

Vítejte v městečku Twin Peaks, v noční můře, ze které se Vám 
nebude chtít probudit. Vítejte ve starém světě, po kterém 
Douglasovy jedle, sovy, polena a černá káva nebudou, čím se 
zdály být. 

V tomto tichém a klidném světě najdete nepřeberné množství 
ryzích i méně ryzích, avšak pozoruhodných charakterů.  
V noci se městečko v lesích zahalí do černého pláště plného 
mysteriózní atmosféry, která má mimo jiné za důsledek i smrt 
všemi oblíbené středoškolské studentky Laury Palmerové. 

S neštěstím do poklidného města vstupuje i jedna 
z nejgeniálnějších postav seriálového světa, agent FBI, 
Dale Cooper, který má za úkol vraždu vyřešit. Setkává se tu 
s místními obyvateli a pomalu si zvyká, že nebude potkávat 
tuctově vyhlížející osoby a už vůbec od nich nemůže čekat 
smysluplné rozhovory. Trpělivý agent Cooper však začne 

z nepatrných kousíčků skládat mozaiku 
zauzleného hrůzostrašného případu.

Spojíme-li dokonalý scénář, výjimečné 
herecké výkony, zhýralost i čistotu postav, 
máme v rukou dílo režiséra Davida Lynche, 
který nám opět dokáže, že mezi šílenstvím 
a genialitou je jen nepatrná hranice. Twin 
Peaks, seriál z 90. let minulého století se stalo 
pravým kultem, dodnes sbírá nové a nové 
fanoušky a dodnes nenechá většinu diváků 
v klidu. Dodnes jej lidé nenávidí a milují. 

Tohle geniální dílo, tvořené opravdovým 
režisérským mistrem Lynchem, scénáristou 
Frostem, které podkresluje výjimečná 
Badalamentiho hudba je pro mě seriálovým 
klenotem.  Máte–li chuť nechat Lynche, aby 
Vás po dvě série tahal za nos a pohrával si 
s Vámi, je tu jedinečná příležitost uvařit si 
černou kávu a vychutnat si tento skvost!

Monika Nevřelová

facebook Hlavní stránka  Profil ÚčetVyhledávání

Co se vám honí hlavou?
Vybrané příspěvky  Hlavní příspěvky - Nejnovější

Rastislav Červenák
Soutěž o ceny za 10 000 Kč začíná už 27. 2. 2012 na facebooku 
SPS (facebook.com/spsfekt). Pravidla najdete na této stránce 
a na webu sps-fekt.cz.

Megasoutěž se SPS

Chceš vyhrát ceny v hodnotě 
10 000 Kč? Sleduj facebook SPS, 
kde se dozvíš, jak ceny získat. 
Soutěž probíhá v několika 
kolech, z nichž v každěm můžeš 
vyhrát hodnotné ceny. Po 
posledním kole od nás jeden ze 
soutěžících dostane poukaz na 
mezinárodní jízdenku.

x

Studenti

pro

studenty

Toto se líbí všem.

Juraj Jakubík
Pro začátek stačí dát like. Nic víc, nic míň a hned máš 
šanci vyhrát...

Včera v 12:49 · To se mi líbí

Napište komentář...
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Fenomén ananas
O některých seriálech by dalo říct, že 
jsou fenoménem. Už méně je těch, ve 
kterých je nějaký fenomén obsažen. 
Tímto fenoménem může být i ananas. 
V následujícím článku se můžete 
dočíst o ananasu v seriálu Stargate.

Pokud by vás zajímaly detaily 
o ananasu, dovolím si vás odkázat na 
Wikipedii, případně další internetové 
stránky. Ne, že by to nebylo zajímavé 
čtení, ale přeci jenom prostor 
v e-fektu je omezen.

Seriál Stargate si ovšem v rychlosti 
popsat dovolím. Hvězdná brána 
je mimozemské zařízení, které 
v roce 1928 nalezla expedice 
profesora Langforda v Gíze. Letectvo 
USA se zařízením v minulosti 
experimentovalo, ovšem bez 
úspěchu, proto od experimentů 
ustoupili. Teprve nedávno doktor 
Jackson rozluštil nápisy na kartuši, pod 
kterou byla brána pohřbena, a zjistil, 
že se jedná o hvězdné konstelace, 
které určují polohu planety. Díky 
tomu byla otevřena cesta na planetu 
Abydos, kde zjistí, že brána nespojuje 
pouze dva světy, ale planety po celé 
galaxii…

Pro doplnění informací, seriál má 
zkratku SG1 a volně navazuje na 
původní film Stargate. SG1 má deset 
sérií, přičemž společně se začátkem 
osmé série začal vycházet paralelně 
seriál SG Atlantis, který volně 
navazuje na poslední dva díly sedmé 
série SG1 a odehrává se v jiné galaxii. 
SGA měla celkem 5 sérií a určitě za 
zmínku stojí postava českého vědce 
doktora Radka Zelenky (David Nikl), 
který, přestože hraje vedlejší roli, je 
pro mnohé Čechy postavou hlavní. Po 
konci SG Atlantis se fanoušci seriálu 

6x14 Smoke and Mirrors  - Jednoduché umístění

5x03 Ascension - Zde se ananas hůře hledá

6x04 Frozen - Umístění, které by nikdo nečekal
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CZ vs. SK 
dabing

Od počátku věků se čeští a slovenští studenti u piva 
dohadují o tom, jaký dabing je lepší. Nebavme 
se ovšem o překladu. Famfrpál, metlobal, Slizolin 
a Brumbála nechme stranou, protože tak obsáhlé 
téma, jako je překlad Harryho Pottera, by si vyžádalo 
prostor minimálně celého vydání e-fektu. Pokud 
se ovšem chcete pobavit nebo možná i rozčílit, 
nakousněte toto téma s vašimi spolužáky u piva 
a uvidíte, jaké se budou dít divy.

Pro naše zkoumání dabingu jsme náhodně vybrali 
seriály Kačeří příběhy/Káčerovo, Dr. House/Dr. 
House, Sběratelé kostí/Kosti a Přátelé/Priatelia. Aby 
bylo hodnocení alespoň trochu objektivní, každý 
seriál hodnotil vždy Čech i Slovák.

Priatelia
Po odsledovaní oboch verzii je veľmi ťažké 
rozhodnúť sa, ktorá je lepšia. Slovenská Phoebe je 
hlasom trochu vtipnejšia šialenejšia a ukričanejšia, 
čo sa mi k tejto postave hodí, no ostatné postavy sú 
nadabované dosť podobne a dokonca aj s podobnými 
hlasmi. V tomto prípade ide teda asi iba o silu zvyku. 
Priateľov si vždy rád pozriem v oboch verziách.

Přátelé
Podle mě je pro Slovenského diváka porovnání 
dabingů jednodušší, protože na Slovensku se 
s Češtinou každý v televizi setkává častěji, než v Česku 
se Slovenštinou. Hodnocení proto bude asi vycházet 
především z toho, na co jsme zvyklí. Každopádně 
v případě Přátel jsou hlasy dabérů rozmanitější, 
stejně jako postavy v seriálu, ve Slovenštině mi hlasy 
připadají dost podobné. Ovšem to mluvím o hlavních 
postavách. V České verzi mi také připadaly některé 
vedlejší postavy dabovány podobným hlasem, jako 
je hlas některé z hlavních postav.

Dr. House
Pri sledovaní Dr. House-a v českej verzii ma v prvom 
rade napadlo, že jednotlivým hercom mohli dať 
trochu odlišnejších dabérov. Keď človek totiž priamo 
nesleduje seriál, začne sa strácať v tom či hovorí 

dočkali ještě dalšího volně navazujícího seriálu SG 
Universe, který se od původních seriálů diametrálně 
lišil, a přestože u mnoha byl oblíbenější, než seriály 
původní, po dvou sériích skončil.

Nyní už ale k samotnému fenoménu. Údajně se 
o něj postaral člověk jménem Jim Medard, který byl 
kameramanem v seriálu Stargate. Tento kameraman 
se rozhodl seriál ozvláštnit tím, že před kameru do 
různých scén začal umísťovat ananas. Ne vždy se 
jedná přímo o ananas, v některých případech jde 
o předměty, které jsou ananasu podobné. V každém 
případě se podle internetu podařilo ananas 
identifikovat ve třinácti epizodách SG1 a jedné 
epizodě SA Atlantis.

Bohužel zde nemáme prostor pro všechny záběry 
s ananasem na scéně, proto uvádím epizody, kde se 
s ním můžete setkat a pár obrázků, kde je vidět, že se 
ananas objevil i na místech, kde byste ho absolutně 
nečekali. Tak co? Všimli jste si?

SG1
5x03 – Ascension,
5x12 – Wormhole X-Treme,
5x13 – Proving Ground,
5x21 – Meridian,
6x01 – Redemption, part I,
6x04 – Frozen,
6x14 – Smoke and Mirrors,
7x09 – Avenger 2.0,
7x12 – Evolution, part 2,
7x12 – Chimera,
8x01 – New Order,
8x04 – Zero Hour,
8x11 – Gemini.

SG Atlantis
1x09 – Home.
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CZ vs. SK 
dabing

House, Wilson alebo Chase. Možno je to tiež zvykom, 
keďže prvý krát som tento seriál videl so slovenským 
dabingom, ale k samotnému House-ovi by sa mi 
hodil trochu hlbší hlas, pretože aj herec Hugh Laurie 
taký má v originále. Podobne aj Omar Epps ako 
čierny herec v úlohe Foremana by si možno zaslúžil 
o niečo hlbší hlas. Mám tiež pocit že slovenskí herci 
sa s dabingom vyhrali trochu viac, hlavne v intonácii. 
Inak ale hodnotím obe verzie ako kvalitné, žiadna 
z nich poslucháčovi uši netrhá, avšak predsalen tú 
našu preferujem o niečo viac.

Dr. House
V případě Dr. House jsem dost na vážkách. Podle mě 
jsou obě verze srovnatelné, troufám si říct, že bych 
se zvládl dívat i na Slovenskou verzi. Samozřejmě to 
chce zvyk, ale problém by to dělat nemělo, pokud 
slovenštině rozumíte. Jediné srovnání bych tedy 
udělal na hlavní postavu Dr.House. V obou případech 
hlas dabéra k postavě docela dobře sedí, pouze 
u české verze bych řekl, že je vtipnější, což u House 
určitě není na škodu.

Káčerovo
Slovenský dabing rozprávok, či už seriálových alebo 
filmových, mi vždy prišiel na výbornej úrovni, 
častokrát na lepšej ako klasické filmy. Herci sa 
s postavami vždy dobre vyhrali a hlasy tiež celkom 
sedeli. Jediné čo vie byť na slovenských verziách 
vtipné sú preklady, nad ktorými sa starší človek 
niekedy trochu pousmeje a tvoria asi hlavný rozdiel 
medzi slovenskou a českou verziou. České preklady 
sú tiež samostatná kapitola, keďže sú spravidla 
naozaj originálne pri každej rozprávke, či už je to 
Harry Potter alebo Káčerovo. Zasa je to o sile zvyku, 
človeka zvyknutého na preklad malých káčerov 
priamo z originálu ako Hui Dui a Lui celkom slušne 

pobaví české Dulík, Bubík a Kulík a iné preklady 
a naopak Čech nechápe, ako môžeme mať taký divný 
preklad my. Dabing ako taký je však na výbornej 
úrovni.

Kačeří příběhy
Těžko něco vytknout dabingu starých dobrých 
Kačerů. Jediné, co by někomu moho vadit je zvyk. 
Přeci jen, pokud jste se, když jste byli malí, dívali 
na Kačeří příběhy v češtině, bude vám slovenština 
připadat trochu divná. Není ale vůbec špatná, možná 
si se svým hlasem slovenští dabéři vyhráli víc, než ti 
naši.

Kosti
V Kostiach mi prišiel český dabing o málo lepší než 
náš. V slovenskej verzii mi síce viacej sedí Boothov  
hlas na jeho postavu, avšak český dabing mi viacej 
sedí na ostatné postavy. Kritický však nemôžem byť 
ani voči jednej verzii, toto je len subjektívny dojem, 
inak sú totiž obe verzie mimoriadne kvalitné a je 
radosť ich sledovať. Preklad sa mi teraz viac páči 
v češtine kde Brennanovú oslovujú pekne „Kůstko“ 
a u nás je to „Kosť“ čo mi príde trochu hrubé a úplne 
sa mi to tam nehodí. 

Sběratelé kostí
Je trochu divné se dívat na agenta Seeleyho Bootha, 
který má stejný hlas (Martina Stránského) jako Dr. 
House. Na druhou stranu se nemůžu ubránit tomu, 
že ve slovenštině mi připadají mužské hlasy velice 
podobné a někdy splývají. Na každém se najde 
něco, každopádně dabing v obou jazycích je docela 
povedený a to u všech novějších seriálů, nejen 
u Sběratelů kostí.

Róbert Krajčír, Lubomír Friml
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Koleje a menzy - úprava cen
Určitě jste si všimli úpravy cen jídel v menzách VUT, ke 
kterému došlo k 1. 1. 2012. Některá jídla podstatně 
podražila a není problém se dostat s dotovanou 
cenou na 40 Kč. Důvodů ke zdražení je hned několik. 
Od nového roku došlo ke zvýšení nižší sazby DPH 
z 10 na 14 % a právě jídla v menzách se do této sazby 
započítávají. Druhým důvodem je snížení dotace ze 
strany MŠMT z 19 na 17,95 Kč. Dalším argumentem ke 
zdražení je snaha vedení KaM o zastavení ztrátovosti. 
Posledních cca 5 let byly Menzy ztrátové a to dost 
podstatně. V průměru nějakých 6 miliónů Kč. A jak 
se tedy stalo, že ještě fungují a nezkrachovali? Menzy 
se jednoduše dotují z ubytování. Pokud jste tedy 
ubytovaní na kolejích, které patří KaM, doteď jste 
dotovali každou porci jídla a díky tomu nebyly peníze 
na potřebné rekonstrukce ubytovacích zařízení. Další 
háček je v tom, že za jídla prodané v loňském roce 
se dotace zaplatí v roce letošním. Při každoročně 
se zvyšujícím počtu vydaných jídel tak vznikají vždy 
nějaká jídla, která nejsou dotována vůbec. Posledním 
důvodem, který vede ke zdražení je inflace. Ta se 
projevila nejen na stravování, ale od března se projeví 
i na ubytování. O „úpravách cen“ (tak formuluje KaM 
zdražování) se objevil článek na webu kam.vutbr.cz, 
kde najdete i aktualizované ceny za noc na jednotlivé 
pokoje/koleje platné od 1. 3. 2012.

Tyto informace nám poskytla zástupkyně studentů 

v Dozorčí radě kolejí a menz Petra Nováčková. Na naše 
vyptávání ohledně vzorce na tvorbu cen, ze kterého by 
bylo jasné, kolik jsou fixní a variabilní náklady na jedné 
porci, a kolik vyjde práce, technické vybavení a cena 
surovin jednotlivých porcí však ani Dozorčí rada neumí 
odpovědět, neboť tyto informace nemá. Nicméně 
formulovala žádost na kvestora, který je momentálně 
pověřený řízením Kolejí a menz a mělo by tak dojít 
alespoň k částečnému poskytnutí informací ohledně 
cen. Nicméně  i přesto, že by Dozorčí rada získala vzorec, 
bude se pravděpodobně jednat o interní záležitost, 
kterou nebude možné vynášet ven a poskytovat širší 
mase lidí.

Diskutuje se o možném oddělení Kolejí a menz od 
VUT. Z KaM by se tak stala soukromá firma v dotačním 
prostředí, ale to je zatím ještě vzdálená budoucnost. Co ale 
není tak vzdálená budoucnost, je volba nového ředitele 
KaM. Poslední půl roku tuto funkci zastává kvestor.

Má student vlastně možnost solidní alternativy 
stravovacího zařízení k menzám? Na tuto otázku jsme 
hledali odpověď, a proto jsme se vydali na jídlo do 
stravovny, která je poblíž FEKTu – Kanasu. Kanas se 
nachází kousíček od křižovatky u zastávky Podnikatelská 
(adresa: Kolejní 14) a má k dispozici jídelnu hodně 
podobnou menzám a samostatnou restauraci. 
Od Technické 10 je ještě blíž než menza na Purkyňově, 
polohou tak vyhovuje.
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Jídelna Kanas:
Marinovaný steak 
s hranolkama

Cena 69 Kč za 150 g
Díky marinádě se steak, který je v dostání v menzách 
nemůže tomuto rovnat. Na druhou stranu přeci 
jen se jedná o „závodní jídelnu“, takže si určitě 
dokážu představit i nějaký lepší v restauraci, kde by 
ovšem byl asi také dražší. Trošku mě nepotěšilo, že 
jsem musel čekat pár minut na hranolky, i když to 
v menze musím častokrát taky. Tatarka byla lepší, než 
v menze.
Poměr cena výkon 60 %.
Úroveň prostředí o trochu lepší, než v menze, i když 
hodně podobné.

Polévka a vepřový řízek 
s bramborovým salátem

Cena 85 Kč
Během chvilky leželo jídlo na stole přede mnou 
a nechalo se zblajznout. Polévka byla poctivá o dost 
lepší než průměrná v menze, ovšem stála o 5 Kč 
víc. Řízek byl moc dobrý, ale trošku mě zklamal 
bramborový salát. Nebyl úplně dochucen.
Poměr cena výkon 75 %

http://www.kanas.cz/stranka/jidelna

Restaurace Kanas:
Salát Cesar s kuřecím 
masem a zapečenou 
bagetkou

Cena 93 Kč (včetně slepičího vývaru s rýží)
Slepičí vývar nepřekvapil. Na restauraci bych řekl, že 
byl docela pod úroveň. Hodnocení vývaru 40 %
Salát byl čerstvý a křupavý s vynikající zálivkou. 
Maso dobře okořeněné, ale bylo ho málo. Bagetka 

byla vynikající, křupavá. Před zapečením ji pokapali 
citronem, což jí dodalo originální chuť.
Poměr cena výkon 70 %.
Prostředí příjemné. I když bylo narváno, byl dostatek 
obsluhy, takže jsme nemuseli na nic dlouho čekat.

Boloňské lasagne 
s tomatovou omáčkou

Cena 80 Kč (bez polévky)
Na prvý pohlad celkom malá porcia lasagní poliata 
zaujímavou tomatovou omáčkou. Cestu a celkovej 
úprave niet pomaly čo vytknút. Chut a konzistence 
lasagni by som ohodnotil ako lepší priemer. 
Nemôžem si ale odpoustiť, že lasagne kúpené 
v obchode a zohriate v mikrovlne mi chutili skoro 
rovnako. V každom prípade lasagne z Kansasu splnili 
svoj účel, lebo už po prvých sústach má syr a cesto 
zasítilo dostatočne a mal som problém dojesť aj tu 
malú porciu.  
Pomer cena výkon: 70 %

Cesar salat
Cena 93 Kč (včetně slepičího vývaru s rýží)

Šalát je šalat, a tak v nom nechýbalo vela surovej 
zeleniny. Hlavne teda kapusty. Tá ale v spojení 
s vynikajůco ugrilovaními kuskami kuracieho 
maska a delikatnim dresingom tvorili naozaj dobre 
jedlo. V tomto prípade dokonca aj zdravé. K šalátu 
samozrejme nesmeli chýbať do chrumkava upečené 
bagetky s cesnakovým poterom. Jedina nevýhoda je 
krátkodobé zasýtenie.
Pomer cena výkon: 80 %
No a jaké jsou další možnosti jak ušetřit/najíst se 
lépe? No můžete si třeba uvařit. Nedávno vznikl 
zajímavý portál http://levneji-nez-menza.mafyje.
com, kde jsou studentské recepty na levná a chutná 
jídla. Recepty může přidávat kdokoliv a autor webu si 
bere za cíl dokázat, že každý student je schopný uvařit 
levnější a minimálně stejně chutné jídlo jaké dávají 
v Menzách.

Rastislav Červenák, Lubomír Friml,
Juraj Jakubík, Tomáš Mejzlík 
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Jak se daří našim 
absolventům v nanovesmíru

Nanosvět, hitech výroba, ty nejmodernější 
elektronové mikroskopy – to je FEI. Z FEKTu je to do 
jeho brněnské pobočky, co by kamenem dohodil. Ale 
jaké uplatnění tam naši studenti nebo absolventi 
mohou najít? Jaké jsou pracovní zkušenosti 
absolventů FEKTu, kteří ve FEI našli zaměstnání? 
Zeptali jsme se tří z nich. 

Jak dlouho ve FEI působíte a jaká je vaše pozice? 
Marek S.: 
Do FEI jsem nastoupil v roce 2005, kdy jsem 
dokončoval studium na FEKTu. Po dvou letech 
v oddělení výroby jsem přešel na technickou 
podporu. Mým hlavním úkolem na této pozici je 
kooperace se servisními techniky, to představuje 
každodenní poznávání a komunikaci s lidmi 
z nejrůznějších koutů světa.  
Tomáš J.:
Pracuji pět let na pozici systémového inženýra. 
Studium na FEKTu mi dalo potřebné technické 
zázemí a logické uvažování, ale stále se učím novým 
věcem, protože má práce tady ve FEI je velmi 
různorodá. Elektronové mikroskopy jsou úžasná 
komplexní zařízení, která propojují znalosti mnoha 
oborů, ať už je to elektronika, strojařina nebo 
fyzika. 
Tomáš Ch.:
Pracuji na pozici výrobního inženýra. Na starosti 
mám dvě řady mikroskopů, které se vyrábí u nás. 
Konkrétně se specializuji na práci s vakuem. Ve FEI 
jsem začal pracovat již v prvním ročníku studiu na 
FEKTu, původně jsem nastoupil na pozici brigádníka. 
Nanosvět a zdejší pracovní prostředí mě naprosto 
učarovalo, proto jsem se po skončení studia přihlásil 
na pracovní pohovor, který k mé velké radosti dopadl 
úspěšně. 

Jak FEI přistupuje ke studentům a čerstvým 
absolventům?
Marek S.: 
Práce s absolventy či stážisty je u nás ve FEI naprosto 
běžná. Máme velmi mladý kolektiv, průměrný věk v 
brněnské pobočce je 34 let. Mladí lidé u nás rozhodně 
dostávají svou příležitost a tvoří podstatnou část 
zaměstnanců. 
Tomáš J.: 
Se stážisty se setkávám jako stálý zaměstnanec 
a osobně se mi s nimi velice dobře spolupracuje. 
Bereme je jako plnohodnotné členy týmu, jediný 
rozdíl je ten, že stáž většinou probíhá na zkrácený 
úvazek, a proto se nevidíme v práci každý den. 
Potkáváme se ale i na mimopracovních aktivitách, 
které FEI pořádá, například na výletech nebo dračích 
lodích.
Tomáš Ch.:
Za sebe mohu říci, že se nabídka stáží ve FEI za těch 
několik let hodně rozrostla. Dříve byly k dispozici 
většinou brigády ve skladu, při kterých jsem ve 
FEI začínal i já. Dnes již ale firma nabízí studentům 
i odbornější pozice v závislosti na jejich vzdělání 
a směru, kterým se chtějí profilovat. 
FEI otevřelo program Internship. Co považujete na 
stážích ve FEI za nejpřínosnější? 
Marek S.: 
Za největší přínos programu Internship považuji 
to, že naučí člověka pracovat v týmu, kooperovat. 
To je asi největší rozdíl v porovnání se školou, kde 
člověk fungoval převážně sám za sebe. Pro někoho 
tak může být týmová práce nezvyk, ale ve FEI se 
nemusí ničeho bát, je tu úžasný kolektiv lidí. Ačkoli je 
nás tu kolem 450, každý je ochotný tomu druhému 
poradit a nemá problém mu pomoci třeba s řešením 
nějakého nového úkolu.

List rajčete Mikrovlákna
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Tomáš J.: 
Nevím, jaká je praxe v jiných firmách, ale ve FEI je 
běžné, že stážisté jsou s námi v kanceláři a normálně 
spolupracujeme. „Interní“ nejsou někde izolovaní, ale 
účastní se dění ve firmě. Samozřejmě nemají takovou 
odpovědnost jako stálí zaměstnanci, ale pracují na 
reálných úkolech a mají tak možnost se seznámit 
s chodem firmy a okusit kouzlo nanosvěta. Z FEKTu je 
to sem kousek, kdo by o takovou zkušenost nestál?
Tomáš Ch.:
Stáž je nejlepší cesta, jak se ve FEI zviditelnit a třeba 
zde i po skončení školy získat zaměstnání. Hodně 
lidí, kteří zde nyní úspěšně pracují, začínali na 
Internshipu nebo podobných programech. Potom 
je mnohem jednodušší nastoupit na stálou pracovní 
pozici, protože jste již součástí našeho kolektivu 
a znáte alespoň základy elektronových mikroskopů. 
Zároveň je i pro firmu dobré, když vidí, že je na vás 
spolehnutí a máte motivaci pokračovat dále. 
Je něco, co byste chtěli studentům FEKTu vzkázat?
Marek S.: 
Důležitá je rozhodně angličtina. V dnešní době se 
počítá s tím, že absolvent VŠ bude umět anglicky na 
velice dobré úrovni. Předměty, které jsou vypsané 
jako povinné v rámci studia, jsou podle mě jen takový 
základ. Ve FEI má každý zaměstnanec možnost 
neustále svou angličtinu zlepšovat na jazykových 
kurzech. 
Tomáš J.: 
Určitě aby byli aktivní již při studiu a nebáli se vyjet 
na zahraniční pobyt nebo jít na stáž do firmy. Tyhle 
cenné zkušenosti se jim v budoucnu vyplatí. Když 
jsem skončil školu, tak nebylo úplně snadné sehnat 
jako absolvent dobrou pozici a tohle je cesta, jak 
může student zvýšit svoji šanci na uplatnění již 
během studia.

Tomáš Ch.:
Aby nebyli zaskočení, když přijdou do nového 
pracovního prostředí a budou se muset učit nové 
věci. Pamatuji si, že když jsem přišel do FEI, říkal 
jsem si, že tolik nových věcí se nikdy nemohu naučit. 
Pokud to ale člověk nevzdá, tak zjistí, že tomu začne 
rychle rozumět. Navíc má kolem sebe dobrou partu 
lidí, která ho vždy podpoří a pomůže mu.

Pyl břízy Vadné kondenzátory na křemíkovém čipu

Elektronový mikroskop ve finální fázi výroby. 
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Bar U Vočka
www.baruvocka.cz

Co by to bylo za téma čísla, kdybychom na něj 
nenapasovali i recenzi hospody. Vybrali jsme bar 
U Vočka, který se nachází v Brně na Skřivanově 8. 
Bar není zrovna na „hlavním tahu“, ale kousek od 
zastávky Pionýrská. Asi právě díky své poloze zde 
není problém sehnat místo. Zvenku je bar docela 
nenápadný, takže věřte mapě a dojděte až tam, kam 
vás navádí. Bar tam opravdu je a otevřen každý den 
od 18.00 do 2.00, kromě neděle, kdy zavírají už ve 
22.00.

Pokud byste byli plni očekávání, že to tam bude 
vypadat stejně, jako ve slavném seriálovém baru, 
tak vás zklameme. Podobností je tam jen pomálu. 
Naproti vchodu uvidíte bar se čtyřmi židlemi a okolo 
dalších několik stolů. Celková kapacita je cca 30 míst 
k sezení. Prostor to tedy není nijak závratný, což 
se projevilo i v případě, kdy se pár lidí rozhodlo si 
zakouřit. Ventilace to byla schopna pobrat až po 
ukončení jejich kuřácké činnosti. Slavný seriál vám 
připomenou obrázky animovaných hrdinů všude 
kolem. Ovšem hlavní důvod, proč jsme zavítali 
právě sem, bylo nabízené legendární pivo Duff, 
který zde ovšem dostanete pouze v lahvi za nepříliš 
studentskou cenu 55 Kč. My jsme ovšem bar 
navštívili zrovna v době, kdy bylo za akční cenu 35 Kč, 
což už je trošičku lepší, ale za 0,33l je to pořád dost. 
Pokud byste se rozhodli bar navštívit, doporučujeme 
předem mrknout na web, kde se o případných akcích 
dozvíte aktuální informace. V době naší návštěvy 
byly na akci ještě míchané drinky Cuba libre, Sex on 
the beach, B52, Piňa colada a Tequila sunrise, vše za 
59 Kč.

Připojení na Wi-Fi je zde docela slušné, testovali 
jsme ho na mobilu s výsledky: Ping: 298 ms, 
Download: 10 015 kbps, Upload: 1113 kbps.

Ve vedlejší místnosti jsme viděli pokerový stůl, 
ovšem o možnosti jeho využití bychom doporučili se 
předem informovat telefonicky. Kromě pokerového 
stolu je zde také Jukebox, který nás celou dobu 
návštěvy bombardoval všemi možnými žánry od 
dechovky přes metal až po operu.

Hodnocení toalet:
Dámské: 9/10
(Desinfekce na prkýnko, naproti záchodové míse 
reklama na tetovací salón se sloganem: „Nikde vám 
to neudělají lépe, než u nás.“)
Pánské: 6/10
(Kabinka byla zamčena.)

Hodnocení piva Duff:
Michal 8/10
Vendy: 8/10
Lucie: 7/10
Luboš: 7/10

V nabídce na webu nenajdete, 
ale na stole ano:
Čínská instantní polévka 18 Kč, Utopenec + pečivo 
35 Kč, Nakládaný hermelín + pečivo 48 Kč, Korbáčik 
8 Kč/ks.

Složte si Vočka 2
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Rozhovor: Filip Novotný
Filip je studentem třetího ročníku bakalářského stu-
dia, obor Silnoproudá elektrotechnika a energetika. 
Od mala se zajímal o jadernou energii, což rozhodlo 
o jeho dalším směřování na technický obor, kde by se 
o ní mohl dozvědět něco víc. Rozhodl se pro FEKT na 
VUT. Mimoškolní aktivity: hraje závodně volejbal za 
TJ Žďár nad Sázavou a rád posedí s kamarády u toho, 
co u nás umíme uvařit nejlíp – piva.

Jak se dostane student FEKTu na Letní univerzitu?
Já jsem v prvním ročníku zaznamenal nabídku 
ČEZu k Letní univerzitě v Dukovanech od starších 
spolužáků a v druháku jsem se na tuto stáž už 
přihlásil. Na základě úspěšného splnění vstupních 
testů mě vybrali a v září 2011 jsem tak mohl na 
14 dní do Jaderné elektrárny Dukovany.

Jak probíhal celý kurz?
Každý den se konala odborná přednáška na vybrané 
téma z jaderné energetiky. Tyto přednášky byly 
doplněny praktickými ukázkami a exkurzemi do 
provozu elektrárny. Několikrát jsme absolvovali 
i aktivity nesouvisející s jadernou energetikou 
– návštěva dalešického pivovaru, projížďka 

elektromobily, kde mě zaujala hlavně dynamika 
vozů. Byli jsme se také podívat na vodní elektrárnu 
Dalešice a rozvodnu ve Slavěticích.
Po několika dnech se vytvořila dobrá parta, která 
trávila společně nejen oficiální program, ale i svůj 
volný čas. Bylo tam kolem třicítky studentů různých 
technických oborů např. ČVUT, FSI, FEL Plzeň… 
a hlavně spousta FEKŤáků. V kontaktu s účastníky 
jsem dodnes, pořádáme různá setkání, posezení atd.

Co tě na univerzitě zaujalo nejvíc?
Exkurze na primární okruh elektrárny, kam se běžně 
nedostanou návštěvníci. Měli jsme možnost porov-
nat teoretické znalosti zařízení (hlavně velikosti) jed-
notlivých komponent primáru s těmi reálnými. Už při 
vstupu nás překvapila bezpečnost práce a celého za-
řízení. Kontroly, info o bezpečnosti a další náležitosti 
před vstupem trvaly cca hodinu a stejně tak dlouho 
několikanásobné měření při odchodu.

Je možné navázat s ČEZem na základě absolvování 
Letní univerzity další spolupráci?
Už na Letní univerzitě byla možnost zkusit další 
psychotesty, které jsem úspěšně absolvoval a na 
základě toho mi byla nabídnuta další spolupráce 
a zapojení do programu Vysokoškolák. Což v podstatě 
znamená, že po úspěšném dokončení vysoké školy 
mám zajištěnou práci v jaderné elektrárně na pozici 
operátor sekundárního okruhu. Podpora z ČEZu je již 
při studiu v podobě konzultací BP a DP, odborných 
stáží, praxí a stipendia. Po studiu budu vyškolen 
v dvouletém programu na pozici operátora a potom 
jsem vázán na pět let práce.

Nevadí ti, že máš už vlastně na dalších 10 let nap-
lánovanou budoucnost?
Dřív bych to hodnotil možná jinak, ale v dnešní době 
jsem rád, že mám po škole jistou pracovní pozici 
a další možnosti vzdělávání v rámci zaměstnání.

Co bys ještě rád během studia stihnul?
Od prvního ročníku jsem chtěl vyjet studovat do 
zahraničí, a proto jsem se letos přihlásil do programu 
Erasmus. Během magisterského studia bych chtěl 
strávit semestr ve Finsku a poznat cizí kulturu 
a poznat rozdíly ve vzdělávání u nás a v zahraničí. 
Chci si taky zlepšit angličtinu a poznat studenty 
z jiných koutů světa.

Tomáš Mejzlík
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Studentské vaření
Třeskuté mrazy sice už byly, ale nikde není napsáno, 
že teplota neklesne opět hluboko pod nulu. Vděčným 
zahřívadlem, které zároveň i zasytí, je vydatná polév-
ka. Pokud se nechá uležet, je den ode dne lepší a lepší 
(asi jako guláš) a proto si jí navaříme pořádný hrnec!

„Jižanská“ zelňačka s klobásou
Co je k tomu potřeba:
Balíček kysaného bílého a červeného zelí (každý cca 
500–700 g), 4 středně velké cibule, 1,5 kg brambor, 
600 g klobása (vaše oblíbená), 100 g anglické slaniny, 
(200 ml sladké smetany), olej, sůl, pepř, paprika 
sladká.

Jak to ukuchtit:
Do většího hrnce dejte na kostky nakrájenou anglick-
ou slaninu s trochou oleje. Až se slanina začne topit, 
přidejte nahrubo nakrájenou cibuli a promíchejte. 
Dále přihoďte asi polovinu na kostky pokrájených 
klobás (druhou polovinu přidáme až později, aby 
se nevyvařila všechna chuť). Přiměřeně osolte, 
opepřete a poprašte sladkou mletou paprikou. Jak-
mile je vše osmažené do křupava, přidejte kysané 
zelí, ze kterého jste vymačkali a slili přebytečnou 
tekutinu. Nyní už jen vše zalijte studenou vodou 
a nechte vařit, dokud zelí nezměkne (cca 1,5–2 
hodiny). Mezitím si oloupejte brambory, nakrájejte 
je na menší kostky a dejte vařit do osolené vody 
(zvlášť se vaří proto, že s kyselým zelím by se hned 
tak neuvařily, spíš vůbec).

Na pánvi osmažte dokřupava zbylou část pokrájen-
ých klobás s cibulí a přidejte do hrnce s polévkou až 

pár minut před koncem vaření. Nakonec přidejte 
uvařené brambory, dosolte a dopepřete podle chuti, 
můžete vše zjemnit přilitím smetany.

V polévce by se mělo vařit i základní koření, jako je 
celý pepř, nové koření a bobkový list. My jsme použili 
červené kysané zelí, které bylo výrazně okořeněné, 
což dalo chuť i celé polévce. Je to tak snazší.

Rozpis cen surovin:
Balíček bílého kysaného zelí (500–700 g) – 25 Kč,
Balíček červeného kysaného zelí (500–700 g) – 30 Kč,
Cibule 500 g – 9 Kč,
Brambory 1,5 kg – 24 Kč,
Anglická slanina 100 g – 15 Kč,
Klobása (např. Hasičská, Ostravská,…) 600 g – 100 Kč
Olej (řepkový) – 4 Kč (40 Kč*),
Paprika sladká – 8 Kč (16 Kč*),
Pepř – 3 Kč (15 Kč*),
Sůl – 2 Kč (20 Kč*).
Množství: 18–20 porcí,
Cena: 220 Kč (294 Kč*),
Hodnocení: 88 %, 9 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.

A proč se polévka jmenuje jižanská? To máte tak – 
v severní části Moravy se vaří tzv. „bílá zelňačka“, 
do které se nedává paprika a klidně ani žádné uzen-
iny. Tak proto máme naši vydatnou jižanskou :)

Jirka Piškula
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Návrhy VŠ zákonů
Radio Moscow
aneb doopravdy odešly rockové hvězdy?

Před pár lety jsem navštívil přednášku Jiřího Černé-
ho s tématem „Proč odešly rockové hvězdy“. Tento 
uznávaný hudební kritik mluvil o fenoménu rocko-
vých hvězd, které odešly na věčné časy ve 27 letech – 
Jim Morisson (The Doors), Janis Joplin, Jimi Hendrix, 
Kurt Cobain, atd. Po této přednášce jsem odcházel 
se smutným pocitem, že žádné rockové hvězdy (ani 
ty vycházející) na světě nejsou, ovšem před pár mě-
síci jsem při brouzdání internetem narazil na kapelu 
Radio Moscow, která rozhodně neodešla, ale na scé-
nu teprve přichází.

Kapela Radio Moscow je trio pocházející z města 
plného příběhů o příznačném názvu Story City, 
Iowa, USA. Její hlavní lídr, kytarista, zpěvák, 
multiinstrumentalista a skladatel Parker Griggs 
tuto kapelu založil v roce 2003. V podstatě jen 
on zůstal v kapele po celou dobu, ostatní členové 
se střídají. Mimo něj jsou stávající členové: Billy 
Ellsworth (baskytara) a Lonnie Blanton (bicí). 
Kapela vstoupila do hudebního povědomí vydáním 
alba Radio Moscow v roce 2007. Následovalo 
album Brain Cycles, 2009 a zatím poslední album 
(dle mého názoru také nejlepší) bylo vydáno loni 
v listopadu (2011) s názvem Great Escape of Leslie 
Magnafuzz. Styl by se dal popsat jako psychedelický 
bluesrock a je silně inspirován kapelami Jimi Hendrix 
Experience, Blue Cheer a Cream, tudíž úplnými 
počátky moderního rocku. Zajímavostí je to, že tento 
styl ve své podstatě odešel do pozadí v sedmdesátých 
letech s nástupem hard rocku a úzce také souvisí se 
smrtí Jimiho Hendrixe. Pouze málo kapel se snažilo 

o znovuobnovení tohoto žánru, a když, tak ne moc 
úspěšně. Zlí jazykové tvrdí, že za to může nedostatek 
LSD, ale Radio Moscow (podle dostupných informací 
z médií si na LSD neujíždějí) dokazují, že se 
nejedná o nenahraditelnou ingredienci při skládání 
psychedelického rocku. Při poslechu jakékoliv 
skladby od této kapely vás hned první praští do uší 
(v pozitivním slova smyslu) obrovská energie, která 
kapelu provází a chce se vám hned potenciometr 
s názvem volume otočit ještě více doprava (pro 
bastlíře používající zesilovače vlastní výroby 
a neuznávající zásady konvenčního zapojování 
potenciometrů se může jednat i o otáčení směrem 
doleva.). Další zajímavostí na Radio Moscow je, že 
Parker Griggs velkou část posledního alba natáčel 
sám (kytary, vokály, basu a bicí). Dost možná za to 
mohly neshody v tehdejší formaci, které vyvrcholily 
tím, že jejich bývalý bubeník Cory Berry kytarou 
napadl při koncertě lídra Griggse. Ten si za to údajně 
mohl sám, tím že Berryho na koncertě pomlouval 
a nadával mu. Griggse odvezla záchranka, zůstalo mu 
14 stehů na čele a Berry si už v kapele nezahrál. LSD 
možná neberou, zato testosteronu mají na rozdávání. 
Tak či onak, Radio Moscow jsou první trio za 40 let, 
kterému se podařilo prorazit s tímto žánrem a pro 
milovníky klasického rocku je to kapela, která stojí 
nejen za povšimnutí, ale hlavně za poslech. Možná 
z nich časem bude rocková legenda a zařadí se po 
bok jejich inspirátorů. Jen doufejme, že přežijí onen 
osudný zlom ve 27 letech a že se navzájem neumlátí 
hudebními nástroji. 

Ondřej Běťák
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Návrhy VŠ zákonů
Poslední dobou se na akademické půdě dost diskutuje 
o dvou zákonech. Jedním z nich je aktualizace 
věcného záměru vysokoškolského zákona. A tím 
druhým Zákon o finanční pomoci studentům. 
Studentům a akademikům se nelíbí nedotaženost 
zákona prvního a druhý je obecně považován za 
paskvil, který jako by byl napsán na míru bankám 
a finančním institucím. Neřeší se zde problém, jestli 
školné ano, nebo ne, ale ani zastánci ani odpůrci 
školného s tímto zákonem prostě nesouhlasí. Student 
by dostal výhodnou půjčku od soukromého sektoru 
po dobu studia a až dosáhne dvojnásobku životního 
minima, začne splácet. A když to schopný splatit 
nebude, tak hádejte co? Zaplatí to stát. Přesně tak. 
Stát by podle návrhu Zákona o finanční pomoci měl 
ručit za všechny půjčky studentům.

Zákon o vysokých školách už není tak odmítavě 
přijímán, ale má své mouchy. Omezuje totiž počet 
studentů v akademickém senátu univerzity na max. 
1/3, měly by na jeho základě vzniknout Správní rady, 
které by zasahovaly do vnitřního chodu univerzit 
a podílely by se na takových akcích, jako je například 
volba rektora. Do správních rad by se nijak nevolilo, 
ale členové by byli jmenováni a hlavně nemuseli by 
být z akademické obce dané univerzity. Zní názory, 
že je jasné, kdo by tyto místa obsadil – politici, nebo 
kamarádi politiků.

Minimálně zajímavé však je, jak ministerstvo 
a hlavně ministr školství pan Dobeš jedná se svými 
partnery. Povídá se jedna historka z letošního 
ledna. Dobeš si začátkem roku svolal předsedy 

akademických senátu veřejných univerzit v ČR 
a začal diskuzi takto: „Nejdřív si musíme vykolíkovat 
hřiště. Já jsem ministrem dnes a chci jím být i zítra, 
vy jste předsedové akademických senátu dnes a také 
jimi chcete být jistě i zítra.“. Další věc naznačující 
smýšlení a jednání pana ministra -  vysokoškolský 
zákon byl připomínán akademickými zástupci 
a několikrát přepracováván. Vzniklo tak několik 
verzí tohoto zákona, ale k projednání do legislativní 
komise vlády ČR se dostala ta úplně první verze – 
tedy s nezapracovanými připomínkami. To je jako 
posílat článek deseti korektorům a nakonec vydat tu 
úplně první verzi bez jakýchkoliv úprav.

Studentům se to jak jinak než nelíbí a organizují 
nejrůznější protestní akce a happeningy. V Praze 
házeli z oken melouny, V Brně se sešlo na protestní 
pochod 1000 studentů a volali „Dobeš to zvoral“, 
„Dobeše do koše“ a „vzdělání není byznys“, ve Zlíně 
chystají také protestní akci, studenti z Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně z Ústí se také ozývají. Jednání 
studentských zástupců není jen tak náhodné, ale drží 
při sobě i na celostátní úrovni – domlouvají plány 
společného postupu. Nejbližší akcí je Noc univerzit, 
která bude jak v Brně, tak v Praze a pravděpodobně 
i v jiných městech ČR. V Brně bude probíhat na 
Rektorátu VUT a MU 27. 2. 2012 a v jejím rámci 
vystoupí a promluví známé osobnosti.

Tomáš Mejzlík
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Sudoku
9 3 8

3 4 6 2 7
6 3 8 9 1 2 5

1 4 5 7
2 3 8
9 7 2 3
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1 9 5 8 4

4 1 2 7
9 2 8 6 5 3
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6 5 4 9 3 2
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1 5 7 6 4
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8 3 4 1 2
5 8 2 7

3 8 2 9
4 7 1

Soutěž
Téma únorového e-fekt jsou seriály. Proto bude i naše 
soutěž se seriálem souviset. Při příležitosti vydání 
tohoto čísla si pro vás lidi za SPS připravili zbrusu 
nový, originální, komiksový, trojrozměrný, erotický, 
nekonvenční, explozivní, návykový, muzikálový, fekální 
a vražedný seriál Kolejní Hills 61200, který máte možnost 
shlédnout na facebooku SPS (facebook.com/spsfekt) od 
pondělí 27. 2. 2012 do pátku 2. 3. 2012 vždy v 17.00. 
Vašim úkolem je zodpovědět ke každému dílu otázku, 
celkem tedy pět.

1. díl – Prologue
Kolik členů party odchází společně domů po rozloučení 
s těmi, co jdou jinam?
a) 2.
b) 4.
c) 8.

2. díl – Probuzení do noční můry
Co se stalo TeVeovi s autem?
a) Píchl pneumatiku.
b) Naboural důchodkyni.
c) Explodovalo.

3. díl – Strastiplná cesta
Podle čeho TeVe s Nylonem usoudili, že byli na Petrově?
a) Bahna na botách.
b) Lahve od vína v batohu.
c) Řekne jim to vědma Selma.

4. díl – Překvapivá zjištění
Co Damn’it skrývá před ostatními?
a) Má šest prstů na nohách.
b) Je upír.
c) Je vlkodlak.

5. díl – Epilogue
K jakému nečekanému zvratu dojde na konci epizody?
a) Area porodí.
b) Kenny zemře.
c) Glendon přijde do baru.

Bonusová otázka:
Chtěli byste pokračování seriálu?

Odpovědi nám můžete posílat do 31. 3. 2012 na 
soutez@sps-fekt.cz. Do předmětu zprávy napište 
“e-fekt”. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce 
studentského trička.
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Všechny ceny jsou včetně DPH, U Hradíšťku 172, 691 54 Týnec, tel.: 608 577 780

www.pypo.cz
Kompletní nabídka sestav zahradních ohňostrojů včetně videa a fotografií je na webu

Zabýváme se také realizací větších ohňostrojů na klíč.

3780 Kč

4200 Kč

4 min. 30 s2160 Kč
2400 Kč

3 min. 30 s

1350 Kč    1500 Kč

2 min. 20 s

Ohňostrojné sestavy (zahradní ohňostroj), různé druhy od 1000 Kč
Sestavy kvalitních kompaktů propojených zápalnicí, které si můžete odpálit sami, a mít tak vlastní ohňostroj!

Kategorie 3, prodej od 21 let

116 Kč

Nejsilnější volně prodejná
petarda v ČR, vyráběná na
Slovensku (nikoliv v Číně).
Mohutný záblesk a zvukový
efekt (obsahuje 5 g flashe).

Bomb Bon - extra silná petarda, 4 ks

II. třída, prodej od 18 let

195 Kč
149 Kč

Stříbrné blikající chvosty
s rozhozem do stříbrných
kytic s velkým rozptylem.

POZOR! Výbušná cena!

Martin Bombers - kompakt 16 ran, 35 s

II. třída, prodej od 18 let

269 Kč    298 Kč

Jiskřivý pískající chvost
s rozprskem do barevných
pivoněk (zelená, červená,
modrá střídavě).
Velmi intenzivní efekt!

Howling Tiger - kompakt 25 ran, 50 s

II. třída, prodej od 18 let

299 Kč    333 Kč

Zlatý chvost do ro-
tujícího tajfunu se
zeleným zábleskem.
Vytváří velmi origi-
nální hučící zvuk.

Wild Bear - kompakt 16 ran, 60 s

Rozvoz do Králova Pole ZDARMA (jinam po dohodě)

Internetový obchod a zásilková služba s pyrotechnikou
PYPO - Pyrotechnika Podluží
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