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-časopys neprošel jazikovou ůpravou-

ZKRAT NEBO ZKRATKA?

Je úžasné pozorovat, jak je nálada lidí závislá na počasí. 
První letošní dny s jarním nádechem a teplotou okolo 
20 stupňů Celsia to jen potvrdily. Jako by najednou 
nastal jednotkový skok – diametrální změna ve 
vnitřním rozpoložení obyvatel Šalingradu. Stačí 
vyjít ven, koukat kolem sebe a místo zachmuřelých 
výrazů lidí v MHD, venčících psi, spěchajících na 
nákupy a do práce se naskýtá pohled spokojených 
a usmívajících se pohodářů. Dětská hřišťátka se 
probouzí ze zimního spánku, motorkáři prohánějí 
mašiny po dlouhém odpočinku, pumpičkám bicykly, 
pivní gurmáni se začínají shlukovat na zahrádkách 
hospod a zamilované páry plní brněnské parky.

A co vy, taky na vás jde jaro? :)

Tomáš Mejzlík

Editorial
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e-fektbook Hlavní stránka  Profil ÚčetVyhledávání

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

Margetina Tramtárová
PLS, dej mi Like. THX MUCK :-*

Soutěž o největší hasičák.
Více o soutěži na www.pretahnihotimpohlave.com

To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet . Před 4 hodinami

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.

Lightshow
První lightshow v ČR!
11. 4. 2012 Koleje PPV.

x

x

Toto se nelíbí nikomu.

Filoména Zakomplexovaná Krásná…
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Napište komentář...

x

Sculder IMHO hodně sexy MUCK :-*
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Mulliová
OMG, to byla náročná cesta domů.
To se mi líbí . Přidat komentář . Sdílet . Před 4 hodinami

Toto se nelíbí nikomu.

Sculder ROUK?
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Napište komentář...

Sculder OIC, CUL.
Včera v 12:49 · To se mi líbí

Mulliová Jsem THX. BTW bacha v uličkách?
Někdy ti povím.
Včera v 12:49 · To se mi líbí

4 *

Studenti

pro

studenty

www.sps-fekt.cz



e-fekt zprávy

Studenti

pro

studenty

www.sps-fekt.cz

* 5

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (4.) 
a Fakulta strojního inženýrství (10.).

Kolej roku 2012
V aktuálním ročníku ankety můžete hlasovat na 
webu kolejroku.cz a loňským vítězům z Liberce 
nic nedarujte. Mimo hlavní soutěž o 10 000 piv 
Gambrinus a 10 000 sušenek TUC si organizátoři 
připravili i dvě vedlejší s tématem kolejní jízda 
a kolejní pokoj. Ve vedlejších soutěžích se rozdávají 
iPady, iPody a jízdenky ČD na cestování zdarma po 
celý rok.

VUT se chystá změnit logo
Studio ReDesing zvítězilo koncem loňského roku 
v soutěži s návrhem logotypu VUT. Základem 
grafického vyjádření je písmeno T symbolizující 
slovo technika, která je typická pro VUT. Nejedná 
se však o finální návrh i přes to, že je s ním VUT 
v globálu spokojeno. Tento návrh bude předmětem 
interního jednání a zohlední se názor odborné 
veřejnosti. Diskutovat o něm můžete například na 
fóru studentského portálu: student.vutbr.cz/forum.

Nový studijní program na 
FEKTu je otevřen
V minulém čísle jsme informovali o doporučení 
Akreditační komise ke schválení akreditace nového 
bakalářského programu Angličtina v elektrotechnice, 
který si bere za cíl rozšířit především odborné 
a jazykové znalosti studentů, ale z části i manažerské 
dovednosti. Akreditace proběhla v pořádku 
a program je na následující akademický rok 
otevřen. Na fakultním webu se k němu nachází 
bližší informace, studenti se budou například učit 
projektové řízení, lingvistiku, výrobu a distribuci 
elektrické energie, komunikaci atd.

BEST EBEC
Inženýrská soutěž EBEC Brno umožnila účastníkům 
nejen z FEKTu změřit své síly s ostatními studenty 
VUT. Jen pár hodin měly čtyřčlenné týmy na řešení 
buď teoretického, nebo praktického úkolu. Nejlepší 
týmy si pak ve finále vyzkoušely řídit třeba z obrazu 
webkamery vlastnoručně sestavené vozítko 
a sesbírat co největší počet plechovek, nebo tvorbu 
krizových plánů pro povodně v Pákistánu. Letos 
vyhrály a postoupily do rakouského Grazu týmy 
Vysočina Team a l33t t34m, příště to můžeš být třeba 
ty!

Bezplatné sociálně právní 
poradenství
Studenti VUT mají do konce roku 2012 možnost 
využívat bezplatného právního poradenství. Věnovat 
se jim budou studenti Právní fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. Konzultace probíhají vždy první 
a třetí středu v měsíci od 13:00 do 15:00 hodin 
v Poradenském centru Přes bloky. 
Centrum Přes bloky nabízí také sociálně právní 
poradenství z oblasti dostupných sociálních dávek 
a stipendií pro studenty s nízkými příjmy. Službu 
zajišťuje zdravotně sociální pracovník centra. Více 
informací: presbloky.cz, lli.vutbr.cz.

FEKT je v TOP 20 institucí 
v českém výzkumu
Dvanáctou nejlepší českou vědeckou institucí 
byla podle analýzy objednané Radou pro výzkum 
a vývoj v roce 2011 Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií VUT v Brně.  Vědeckým 
institucím vévodí Matfyz Univerzity Karlovy, na 
druhém místě je Fyzikální ústav Akademie věd ČR 
a třetí skončila Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Karlovy. Z Brněnských škol se v TOP 20 umístili ještě 



Setkání studentů 
s vedením FEKT

Do auly zavítalo 6. 3. 2012 v 17:00 kolem 20 studentů 
a z vedení se zúčastnili:
děkanka prof. Dědková,
proděkan pro bakaláře doc. Fiedler,
proděkan pro magistry prof. Hanus,
proděkan pro vnější vztahy doc. Háze,
předseda Akademického senátu FEKT doc. Steinbauer,
tajemník Ing. Morda.
Řešila se dostavba a stěhování na T12, hodnocení 
předmětů v IS, Erasmus atd. Kompletní zápis je na 
webu sps-fekt.cz, zkrácený zde.

Hodnocení předmětů
Pokud bude v hodnocení u předmětů v IS konkrétních 
argumentů, konkrétní připomínky/případy více 
než od jednoho studenta, případně i podepsaný 
komentář, bude mít hodnocení větší váhu a vedení/
učitelé se jím budou intenzivně zabývat. Pak může 
dojít ke změnám klidně i velkého rázu jako je např. 
změna garanta předmětu.

Práva v Plzni jsou 
opět akreditována
Nejžhavějším tématem poslední doby z pohledu 
studentských zástupců je událost MŠMT, kdy ministr 
postupoval v rozporu s návrhem akreditační komise 
na neprodloužení akreditace Fakulty právnické 
Západočeské univerzity v Plzni. Prodloužil tak 
navzdory doporučení platnost akreditace až do roku 
2016, čímž chce umožnit současným studentům 
dostudovat. Podle předsedkyně Akreditační 
komise Vladimíry Dvořákové však postupoval 
nezákonně a podala na něj trestní oznámení. 
Tomu předcházelo ještě trestní oznámení bývalého 
ministra školství Ondřeje Lišky, který je přesvědčen, 
že došlo k zneužití pravomoci veřejného činitele.

Studentská komora Rady vysokých škol k tomuto 
činu přijala usnesení č. 12/3/3:

„SK RVŠ odsuzuje postup Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ve věci Fakulty právnické 
Západočeské univerzity v Plzni. Považuje jej za 
účelové využití komplikované situace studujících 
a vyučujících FPR ZČU pro bezprecedentní politický 
zásah do nezávislosti Akreditační komise, který do 
budoucna může vést k dalšímu zpochybňování její 
činnosti.

Postup ministra školství při prodloužení 
akreditace magisterského studijního programu 
Právo a právní věda FPR ZČU dokazuje, že obavy 
z dopadů navrhované reformy vysokých škol na 
akademické svobody a nezávislost vysokoškolského 
prostředí jsou zcela oprávněné.“

PS: Těsně před uzávěrkou e-fektu Dobeš rezignoval.

Tomáš Mejzlík
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Rekordní počet přihlášek 
na podnikatelku
Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického 
v Brně zaznamenala nebývalý nárůst zájmu 
studentů. Fakulta obdržela 6681 přihlášek ke 
studiu, přičemž přijmout se chystá jen 700.  Mimo 
manažerské a ekonomické obory se poslední dobou 
stávají populárnějšími mezioborová studia, jako 
je management v tělesné kultuře, manažerská 
informatika a matematické metody v ekonomice.

Veletrh iKariéra
Dne 11. 4. 2012 se v budově Fakulty podnikatelské 
VUT Brno uskuteční tradiční Veletrh pracovních 
příležitostí iKariéra. Na jeho organizaci se podílejí 
členové brněnského lokálního centra studentské 
neziskové organizace IAESTE. Veletrhy iKariéra jsou 
pořádány na půdě technických vysokých škol po celé 
republice a jejich cílem je zprostředkovat kontakt 
mezi budoucími absolventy VŠ a zaměstnavateli tak, 
aby byl jejich vstup na pracovní trh co nejjednodušší.



Druhou možností, kterou student má, je zajít 
přímo za vyučujícím. Pokud to nevyjde, tak za 
garantem předmětu, pokud ani tam nepochodí, 
tak za vedoucím ústavu a nakonec proděkanem pro 
bakaláře/magistry. Není tak anonymní a jasně ukáže, 
že si za svým názorem stojí.

Pokud by chtěl přece jen zůstat v anonymitě, může 
se obrátit na své zástupce v Studentské komoře 
Akademického senátu FEKT, případně na aktivní 
studenty z organizace Studenti pro studenty, kteří 
předají problém dál.

Další poznámky k hodnocení 
kvality výuky v IS
• Komentáře začínají být použitelné, jsou lépe 

zformulované, roste významným způsobem 
procento adresných komentářů.

• Smyslem hodnocení je, aby vyučující, garanti, 
proděkani atd. měli zpětnou vazbu.

• Statistiky a grafy zůstanou i nadále dostupné 
studentům i z minulých let (nemáte tam historii 
obor), uvažuje se však o zrušení možnosti 
vidět komentáře předmětů pro jiný než daný 
akademický rok.

• Každoroční závěrečná zpráva (http://www.feec.
vutbr.cz/aktuality/info/HKV1112z_zaver_zprava.
pdf) hodnocení kvality výuky je dostupné všem 
studentům po přihlášení.

Výuka na T12
Výuka na T12 bude probíhat pravděpodobně od LS 
2012/2013. Kolaudace je plánovaná na prosinec 
2012. Potom se začne stěhovat. Projekt na T12 
trvá do června/července 2013 a do té doby musí 
být úplně vše přestěhováno a vše na T12 v plném 
provozu. Stěhování do T12 je naplánováno v ZS 
a LS 2012/2013. Bude to ještě zajímavé vzhledem 
k omezeným přístupovým prostorům (málo vstupů 
a ještě míň velkých vstupů do budovy).

Je možné uspořádat exkurzi pro studenty do 
prostorů T12 ještě před dokončením stavby? Obecně 
je problém tam dostat větší skupinu lidí. Je to tam 
nebezpečné, práce jedou v plném proudu atd. Pro 
pár lidí, kteří by z toho udělali např. reportáž do 
e-fektu to není problém. Ing. Reinberger pořádá 
kontrolní výlety každou chvilku, dohlíží se na to, jestli 
vše probíhá tak, jak má.

Přístupy na kartu
Problémy s přístupy do prostor na kartu. Pokud je 
to opodstatněné, studenti mohou zajít za správcem 
budovy a změna nastavení je otázkou jednoho 
kliknutí v informačním systému.

VŠK Terč
Je pravda, že bude VŠK Terč vypovězena nájemní 
smlouva ze současných prostor? Ano, už se jen čeká, 
až vyprší výpovědní lhůta a Terč jde pryč - rozhodnutí 
VUT.

Stojany na kola
Studenti navrhli, aby byly zbudovány stojany na kola 
poblíž fakulty. Tajemník: Problém je s tím, že pokud 
budou někde na pozemku spravovaného FEKTem 
oficiální stojany na kola, fakulta za ně ze zákona ručí.

Erasmus
Na dotaz ze strany vedení, jak lépe propagovat 
Erasmus, se od studentů dostavilo odpovědí: 
• Prezentace pro studenty od studentů absolventů 

Erasmu.
• Šířit případné zápisky/deníky/příspěvky na blogu 

od lidí, kteří na Erasmu jsou.
• Chtělo by to stručný návod pro výjezd. Teď je to 

moc složité a zdlouhavé.
• Plakáty, vývěsky,…
• Jména koordinátorů pro jednotlivé ústavy, aby se 

studenti měli na koho obrátit
• Fotovýstava z Erasmu u studijního oddělení.

Elearning
Které předměty nemají skripta/studijní materiály 
v elektronické podobě v kartě předmětů/na 
elearningu? Měly by tam být, proto studenti, 
prosím, upozorněte na ty, kteří to nedodržují třeba 
prostřednictvím mailu info@sps-fekt.cz.

Ještě ten týden se uskutečnily návštěvy ústavů, 
kdy vedení FEKTu zavítalo postupně na všechny 
ústavy FEKTu.  Mimo jiné záležitosti jim předložilo 
závěrečnou zprávu k hodnocení předmětů s žádostí 
o dohlédnutí na nápravu zásadních problémů 
a čerstvé náměty od studentů ze Setkání s vedením.

Tomáš Mejzlík
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SPS není SUPrvní Lightshow 
na kolejích v ČR
Koleje pod Palackého vrchem budou hostit světelnou 
show, jaká v česku ještě nebyla. Studenta za podpory 
studentské organizace Studenti pro studenty si 
pro vás 11. 4. 2012 přichystá pohodový večer plný 
muziky, piva a tuctuců, který vyvrcholí velkolepou 
show.

Co si vlastně pod pojmem Lightshow představit? 
Každé okno bloku A05 z pohledu od Technologického 
parku bude vybaveno světelným panelem svítícím 
různými barvami. Všechny panely jsou pak řízeny 
dálkově z centrálního počítače. Na počítači je pak 
naprogramováno, kdy a jak se mají ty které panely 
rozsvítit. Dohromady to pak vytvoří komplexní obraz, 
který bude navíc podkreslen muzikou. Technickým 
realizátorem jsou studenti z polské univerzity 
z Wroclawy, kteří s tímto projektem sklízí úspěch po 
celém Polsku.

Tato akce je součástí ankety Kolej roku, která 
je v plném proudu. Hlasovat můžete na webu 
kolejroku.cz. Loňský ročník vyhráli koleje Technické 
univerzity Liberec a brněnský Palačák a Purkyňky 
skončili na druhém a třetím místě – doplatili tak 
na dislokaci, kdyby se hlasy studentů z obou kolejí 
sečetli, stačilo by to na první místo. Brno a PPV byly 
tedy pro tuto show vybrány na základě dobrého 
umístění v soutěži Kolej roku 2011 a na základě 
vhodných prostorů. Obdélníková králikárna se 
spoustou oken je pro to ideální.

Tomáš Mejzlík Věděli jste, že...
• Studenti pro studenty jsou jedinou organizací 

svého druhu na VUT.

• Studenti pro studenty dělají většinu akcí na 
FEKT.

• Studenti pro studenty pořádají Hudbu z FEKTu.

• Studenti pro studenty píší a vydávají časopis 
e-fekt.

• Členem SPS může být kdokoliv, kdo projeví 
zájem aktivně se podílet na studentském životě 
na VUT.
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Téma tohoto čísla mě inspirovalo k napsání krátkého 
článku. Je to již 7 let od založení spolku Studenti pro 
studenty (SPS) a někteří „kantoři“ si nás pořád pletou 
se Studentskou unií (SU).

Nebudu se nijak rozepisovat a zatěžovat čtenáře 
detaily, řeknu to velice jednoduše. Před několika 
lety SU začala upadat. Přestala dělat akce pro 
studenty, přestala se o ně starat. V té době se 
jeden z jejích členů, který nemohl sjednat nápravu, 
rozhodl, že založí novou organizaci, která se bude 
starat o studenty a dělat všechno to, co SU nedělá. 
Vzniklo SPS a vydalo Příručku prváka, první vlaštovku 
předcházející dnešnímu e-fektu. Od té doby uplynulo 
7 let a někteří si stále nemohou zvyknout, že SU už na 
fakultě nepůsobí. Sice oficiálně existuje, je zapsána 
na MVČR, ale tím to hasne.

Je s podivem, že přes úzkou spolupráci SPS 
s vedením fakulty jsme při stěhování do nových 
prostor na Technické 10 u dveří naší nové kanceláře 
narazili na nápis „Studentská unie“. Studentská 
unie je název, který se vyskytuje téměř na všech 
fakultách. Je to něco obvyklého, klasického. Studenti 
pro studenty jsou rarita, jsou originální, nezvyklí. 
Možná proto jim někteří nemůžou přijít na jméno. 
To nás mrzí, protože MY NEJSME STUDENTSKÁ UNIE!

Lubomír Friml



Anketa
Zkrat jako téma tohoto čísla je naprosto příhodné. 
Jeden takový zkrat zažívám právě teď. Jsem student-
kou sociologie na Fakultě sociálních studií Masary-
kovy univerzity a místo toho, abych trávila čas ve 
své škole, zašla si do Krmítka na kávu a snažila se 
něco naučit, sedím na Technické 8 před učebnou 215 
a snažím se napsat článek do e-fektu. No článek…má 
to být vyhodnocení ankety, která probíhala minulý 
týden na Facebooku. 

Otázka zněla: Jaké zkratky používáte nejčastěji? Mě 
osobně překvapilo, kolik zkratek se vůbec dá běžně 
používat. Respektive spíše při psaní a chatování 
na Facebooku, ICQ, Skype a jiných komunikačních 
kanálech. Není se čemu divit, vzhledem k faktu, že lidé 
čím dál tím více používají různé komunikační kanály, 
aby byli v kontaktu s větším počtem lidí. Ovšem jaké 
zkratky nejčastěji používají studenti FEKTu? 

Celkem nám zodpovědělo naši anketu 100 lidí. 
Všem respondentům bych chtěla tímto poděkovat. 
Nejčastěji používanou zkratkou, kterou jsem při 
čtení ankety na Facebooku viděla poprvé je OTSKN, 
což znamená „O tom se ku*va nebav“. Vzhledem 
k významu této zkratky, nemůžu nic víc dodat. Na 
druhém místě se pak umístila pro mě už blíže známá 
zkratka LOL, nezkráceně: „lot of laught/laugh out 
loud“. Rozdíl mezi prvním a druhým místem ovšem 
nebyl hluboký, pouhé 3 hlasy. Rozdíl mezi druhým 
a třetím místem pouhý jeden, což mě absolutně 
nepřekvapuje, protože spolu úzce souvisí. Jako 
třetí nejoblíbenější a nejpoužívanější je tedy T! 
(nezkráceně: „Terč!“ Nebo „sejdeme se v Terči“). 
Tahle zkratka typická nejen pro FEKŤáky, ale i pro 
mne a ačkoli na FEKTu nestuduji a s celým VUT mám 
společný jedině spolek Studenti pro studenty, znám 
ji a, světe div se, občas ji i používám. 
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OTSKN O tom se kurva nebav.
LOL  Lot of laught/laugh out loud.
T!  Terč!
MCBP Viz Prci, prci, prcičky.
OMG Oh, my god.
JJ  Jo jo.
BTW  By the way.
ROFL  Rolling on the floor.
ASAP As soon as posible.

Na závěr tedy všem zkratkám zdar a malý dialog:
„T!“
„OMG…“
„JJ :-D“ 
„ASAP“ 

BTW: vyplňujte ankety i příště, ať můžeme 
vytvářet grafy, protože nic na světě nás nebaví víc, 
než vytváření grafů!

Lucie Sára Jurčová
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Soutěž
(článek sázen v CMYK)

Dnešní soutěž bude velice jednoduchá. 
Vysvětlete, co znamenají zkratky RGB 
a CMYK. Napište ke slovům český 
ekvivalent, pokud existuje.

Správné odpovědi 
posílejte do 13. 5. 2012 
na efekt@sps-fekt.cz.
Tentokrát hrajeme 
o poukaz na zkrácení 
vlasů.

Vítězem minulé soutěže je Radek 
Šmejdíř, který odpověděl na všechny 
otázky správně, včetně bonusové :)



Oproti předchozím ročníkům konaným v Brně se letos konference 
konala v Praze. Pořadatelé Karolína Závadová z časopisu HUMR 
z Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity v Praze a Jan Pícha 
z časopisu LEF Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity 
v Brně přemístěním konference do Prahy chtěli pravděpodobně 
dosáhnout větší účasti studentských časopisů, což se jim dle mého 
názoru povedlo.

Naši cestu jsme začínali již v 6.00 nástupem do autobusu v Brně. 
Po příjezdu do Prahy jsme si užili jednozastávkovou cestu metrem 
a následně pomocí GPS hledali místo konání konference. Po dlouhém 
pátrání a několika špatných odbočkách jsme objevili klub K4 na UK, 
pár set metrů od zastávky Náměstí míru. Začátek konference byl 
naplánován na 9.00, bohužel díky dopravním a dalším komplikacím 
se začátek posunul na 11.00. Mimo jiné mezi tyto komplikace patří 
zlomená žebra přednášejícího Alexandra Mitrofanova, nečekaný 
odjezd mimo Prahu dalšího přednášejícího Jana Osúcha a komplikace 
jménem Martin Komárek, který údajně přestal komunikovat přibližně 
před měsícem. Kompenzace tohoto zpoždění pro nás byla připravena 
formou několika druhů dortů na přivítanou.

Naštěstí si alespoň Miroslav Motejlek nenechal pozvání ujít 
a oživil konferenci velice zajímavou debatou nejen o svém projektu 
motejlek.com. Na internetu se můžete dozvědět, že Miroslav Motejlek 
je v ČR průkopníkem placeného internetového zpravodajství.

Spousta začínajících redaktorů se pravděpodobně s názorem 
zpoplatnění internetového zpravodajství neshodla, nicméně 
nastala poměrně dlouhá diskuse okolo českých vydavatelství, která 
průměrného technika nebaví, případně ji nerozumí. Naproti tomu 
studenti žurnalistiky se v debatě vyžívali, říkali jména, která jsem 
v životě neslyšel, zmiňovali společnosti, o kterých nemám ani tušení…

Po polední pauze začal blok prezentací jednotlivých redakcí. První 
vystoupil zástupce časopisu LEF z lesnické fakulty v Brně (A4, 40 stran, 
černobílý s barevnou obálkou, náklad 200-300 ks, cena 25 Kč).
www.ldftoleti.cz
Následovaly slečny z internetového portálu FFakt Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze.
www.ffakt.ukmedia.cz

Od zástupce redakce z Pražské 
Fakulty humanitních studií jsme 
zjistili, že Humr je už jen na webu.
www.ihumr.cz
Před brněnskými časopisy 
vystoupili ještě členové redakce 
Helena v krabici.
www.helenavkrabici.upol.cz
Z Brna přijely slečny zastupující 
studentský portál Lemur na 
Masarykově univerzitě.
www.lemur.mu
Následovala prezentace e-fektu.

Oproti minulým ročníkům jsme 
si všimli, že spousta tištěných 
studentských časopisů se začíná 
přesouvat pouze na web. Snad 
jedinou výjimkou je internetový 
časopis Helena v krabici, jejíž 
redaktoři by chtěli začít vydávat 
tištěný časopis a berou to jako další 
„level“.

Součástí konference byla i soutěž 
o nejlepší článek na téma „ACTA 
a omezování veřejného prostoru“, 
ve které se náš šéfredaktor Tomáš 
Mejzlík umístil na krásném čtvrtém 
místě ze všech a prvním mezi 
nežurnalisty. Trošku škoda je, že 
soutěže se ze všech přítomných 
zúčastnily pouze čtyři redakce.

Po prezentaci jednotlivých 
redakcí následoval bohatý raut, 
s jehož konzumací jsme měli docela 
problém, vzhledem k menšímu 
počtu účastníku, než bylo 
očekáváno. Než se nám podařilo 
téměř vše sníst, postupně odcházeli 
redakce různých časopisů do svých 
domovů či na své jiné párty. Přeživší 
se následně přesunuli do hospody 
U sudu, kde debata pokračovala do 
popůlnočních hodin.

I přes pár drobných nedostatků 
shledáváme akci jako velice 
povedenou a prospěšnou. Rok od 
roku je konference lepší a lepší, 
proto se už teď těšíme na další 
ročník.

Lubomír Friml

Konference studentských 
časopisů v Praze
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T12
Hmm, téma skratky. Tak schválne. Kam by ste šli, 
kebyže si v rozvrhu nájdete, že máte ísť na výuku 
do H-áčka? Ťažko povedať, že? Ale keď vám k tomu 
napíšu T12, trafíte aspoň budovu. Skôr či neskôr 
tam raz pôjdeme všetci, veď skolaudovaná má byť 
v novembri/listopadu 2012 a letný semester 2013 by 
mal už prebiehať tam. Ak teda chcete vedieť, ako to 
na Technickej 12 vyzerá dnes, čítajte ďalej...

Je 7:50 ráno, vchádzam do našej starej známej T10, 
kde mám dohodnuté stretnutie so správcom budovy, 
ktorý nás zoberie na T12tku. Stretávam aj nášho 
fotografa, inak veľmi dôležitý článok našej skupinky. 
Predsa len, lepšie raz vidieť (fotku) ako stokrát 
počuť (čítať). Stretávame sa aj so správcom a všetci 
sa presúvame na T12. Pekne odzadu, hlavný vstup 
na stavenisko je totiž kúsok za halou CESY. Správca 
zmizne v útrobách jednej z unimobuniek a vracia sa 
aj s návštevnými magnetickými kartičkami. Dostať sa 
na stavenisko nie je taká sranda, ako sme si pôvodne 
mysleli. A už sa blíži TEN veľký okamih. Prikladáme 
kartičku k čítačke a na turnikete zasvieti zelená šípka. 
Vykročíme... a sme vnútri. Teda vonku, ale aspoň 
na stavenisku. Fasujeme oranžové reflexné vesty, 
biele prilby a vydávame sa okolo budov smerom 
k hlavnému vstupu do budovy. Správca nám zatiaľ 
rozpráva nejaké základné informácie o budovách.

Obecné info
Budova Technickej 12 má 7, respektíve jedno krídlo 
6 podlaží. Celková plocha stavby je skoro 30 000 m2, 
čo ju už radí medzi veľké stavby. Je rozdelená do 
8 blokov, každý je označený svojím písmenkom. 
Po chvíli výkladu mám pocit, že správca už vymenoval 

celú abecedu. Jednotlivé poschodia v budovách 
budú patriť jednotlivým ústavom. Aj keď sú všetky 
navzájom spojené, budú oddelené minimálne 
dverami s čítačkou, aby sa študenti nemotali po 
cudzích ústavoch. Prístup budú mať len do svojho, 
respektíve tam, kde budú mať vyučovanie. Pred 
budovou je 5 podlažné parkovisko s 3 podzemnými 
podlažiami (pre zamestnancov) a ďalšími dvoma 
parkovacími plochami. Povrchové parkovacie plochy 
budú prístupné verejnosti. Inak bude všade na okolí 
nejaká zeleň – bude to pekné. Budova bude riadená 
inteligentným systémom od honeywellu, ktorý 
zabezpečí všetko od výmeny vzduchu, cez otváranie 
dverí, až po zhasínanie svetiel. Všetko sa bude dať 
riadiť automaticky alebo ručne z centrálneho bodu 
– vrátnice. Teraz je to už len na nás študentoch, aby 
nás tou inteligenciou budova nepredbehla.

Kráčame okolo kopule. Zblízka vyzerá vskutku 
impozantne. Všade okolo sú nejaké dvere - únikové 
východy, tie sa teda bežne nebudú používať. Využívať 
sa budú jedine v prípade väčších eventov, ako 
napríklad požiar, náhla evakuácia alebo imatrikulácie. 
Nech sa chudáci prváci nestratia v budove hneď 
v prvý deň a prejdú do auly priamo zvonka. Stratia 
sa druhý deň.  Dostávame sa k hlavnému vstupu. Ten 
je pri kopuli, v nízkej časti s výrazným pruhovaným 
farebným claddingom, ktorý zblízka tiež vyzerá veľmi 
dobre. Okrem farebného zladenia bude celému 
okoliu vstupu dominovať plachtový prístrešok ako je 
ten na T10. A vraj by mal prežiť aj prvý sneh. 

Dozvedáme sa prekvapujúce skutočnosti. Celá T12 
mala byť pôvodne situovaná hlavným vstupom k T10. 
Nakoniec sa kvôli problémom s pozemkami muselo 
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pristúpiť na variant, aký je teraz. Vskutku zaujímavé, 
že budova takých rozmerov sa dá „len tak“ otočiť 
o 180 stupňov a začať stavať tak. Každopádne, z T10 
to fakt bude kúsok, aj keď si budeme musieť trochu 
nadísť. A už stojíme priamo pred hlavným vchodom. 
Ten bude riešený turniketovými  dverami (tie čo sa 
otáčajú). Teraz je riešený akurát veľkou prekližkou 
s vyrezaným otvorom na normálne dvere. 

Vstupujeme dovnútra, kde sa nám naskytne 
pohľad na presklennú priestrannú dvojpodlažnú 
halu. Napravo schody na druhé poschodie, naľavo 
vrátnica a prechod do ďalšej časti budovy, priamo 
pred nami bufet. Áno, chce to trochu fantázie, 
aby ste si to vedeli predstaviť, ale rovnako sme ju 
museli využiť aj my. Ono tam totiž nič okrem stien 
nebolo. A áno, ešte  schodisko. Steny sami o sebe 
sú tiež úspech, keďže celá stavba je stavaná ako 
betónový skelet s opornými stĺpmi a steny sa robia 
zo sadrokartónu. Dobre, že sme nešli na prehliadku 
o pár mesiacov skôr, predstavivosť by musela 
pracovať na plné obrátky. Vydávame sa doľava, 
teda do budovy, ktorá je obložená lesklým zeleným 
claddingom. 

Hurá, knižnica
Určite to poznáte, máte hodinu času a najlepšie by 
bolo niekam sa zašiť a úplne najlepšie za počítač 
s internetom. S veľkými nádejami smerujete do 
knižnice...a zase. Sadnúť sa dá akurát tak na koberec, 
ak aj ten už nie je plný. Preto som dúfal, že T12 
ponúkne veľkolepé riešenie vo forme obrovskej 
knižnice, kde by sa človek aj s rebrinákom otočil. 
Uznávam, predstavy to boli prehnané, ale realita tiež 
príliš nenadchla. Určite je väčšia ako tá na T10, ale 

že by bola nejaká obrovská sa nedá povedať. Ostáva 
len dúfať, že sa nás tam vojde viac. V depozite budú 
posuvné knižné regály. Zaujímavosťou knižnice je, 
že nemá okná. Je totiž situovaná uprostred medzi 
všetkými budovami. Ale svetlo tam je, prechádza cez 
svetlíky. V podstate okná na streche. 

Chodba je v týchto miestach hodne široká. 
Tu problémy so zrážkami študentov určite 
nenastanú. Prechádzame ďalej a dostávame sa až na 
koniec budovy, teda sme v priestoroch, ktoré vidno 
od T10 a tu zrazu široká chodba končí. 2 výťahy, 
jedno schodisko a uzučká chodbička prepájajúca 
dve budovy dvoch ústavov. Nie je to až tak zlé, 
ako chodby na T8, ale teda keď sa tu stretnú proti 
sebe dve skupinky študentov, môže to miestami 
pripomínať scény z GreenStreetHooligans. Mať 
tak viac žien na FEKTe, boli by tieto strety určite 
jemnejšieho a príjemnejšieho charakteru. V týchto 
miestach ale vraj nebude až taká frekvencia pohybu, 
nakoľko ide o jednotlivé ústavy a do výuky sem 
nebude prichádzať naraz toľko študentov, takže 
podobné strety by nemali nastať. Ale všetko ukáže 
čas a krvavé steny.

Áno, aj vnútri je guľatá
Blíži sa náš zlatý klinec programu. Síce ním nekončí, 
ale zlatý je. Dostávame sa k miestu mnohých názvov. 
Medzi študentmi známe ako observatoř alebo 
kopula, medzi robotníkmi ako Fukušima 1. Áno, 
bude to naša nová aula. Zmestí sa do nej 350 ľudí, čo 
je o 100 viac ako N1.36 na T10. A vnútri to vyzerá...
guľato. Keď sme prišli, stavalo sa práve pódium  
pre prednášajúcich. Tiež už stála veľká kovová 
konštrukcia za pódiom, na ktorej bude pevné plátno. 
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výkonovej energetiky. Naozaj je všetko naplánované 
do posledného detailu.

Bonus na záver
Ako sa tak pozeráme z výšky na okolie, všímame si 
zaujímavo upravené a tvarované kopce z hliny medzi 
Palačákom a budovou. Sú tam vysadené stromčeky, 
postavený most, už to nevyzerá len ako výkopová 
hlina. Bolo to pre mňa asi najväčšie prekvapenie 
dňa. Fakulta myslela aj na pohodu študentov a tak sa 
buduje nová oddychová zóna. Trávička, stromčeky, 
slniečko, proste raj na zemi. A v aule bude pritom 
sedieť max. 5 ľudí. Každopádne, tento priestor 
pripadne asi CESE, teda nikto nevie, či si za vstup 
nebudú účtovať 50 Kč, alebo či nepribudne nový 
šport, niečo ako „aktívne vylihovanie na tráve“.

Naša exkurzia je na konci, pomaly kráčame 
k východu, vraciame reflexné vesty, prilby, 
magnetické kartičky. Bolo to super. Bude to dobrá 
škola. Máme sa na čo tešiť. Prvé týždne sa tu síce 
bude blúdiť, ale to sa spraví a nakoniec budú všetci 
spokojní. Pán správca sa s nami lúči so slovami, že 
keď prídeme o 2 mesiace, už tu toho bude viac. 
Tak my teda prídeme. Plný dojmov a nadšenia sa 
poberám preč, na prednášku z BESA...

Text: Michal Talába
Foto: Lubomír Jelínek

Pre viac fotiek alebo plnú verziu reportáže 
navštívte www.sps-fekt.cz/efekt/T12.

Keďže bude rovné, vznikne za konštrukciou malý 
priestor, vraj na odloženie niečoho nepotrebného. 
Ešte sa nevie, v akej farebnej kombinácii bude naša 
nová aula, architekti na tom stále pracujú. Snáď sa 
pochlapia a využijú jej architektonický potenciál. 
Zatiaľ je vidno aj nosnú kovovú konštrukciu, ktorá 
vyzerá impozantne. Rozhodne by nebolo na škodu, 
keby ju bolo vidieť aj v dokončenom stave. Vojsť sa dá 
len z druhého podlažia, dole je len únikový východ. 
Úplne hore po stranách sú búdky pre prekladateľov, 
v strede riadiaca miestnosť. Na jej streche bude 
položený projektor, lebo zavesiť ho na strop by bol 
pri výške auly asi aj celkom problém. Stoličky budú 
na rovnakom princípe ako v N1.36, teda keď jeden 
chce odísť, zobudí celý rad a aj rady naokolo, lebo 
niektorí poslucháči nemyslia na svojich spiacich 
kolegov a zaklápanie ich stolčekov je doprevádzané 
výraznou zvukovou kulisou. Rozpočet je neúprosný, 
čo iné by sme chceli za tie peniaze...

Každý, kto išiel do športovej haly a pozeral sa pritom 
na T12, musel byť prekvapený z veľkých garážových 
vrát asi 5 metrov nad zemou. Nie je to „construction 
fail“, majú to tí projektanti premyslené. Bude 
k nim vybudovaná lávka a slúžiť budú na dopravu 
objemného nákladu do budovy. O poschodie nižšie, 
bude „vykladacia rampa“, pretože v tejto časti bude 
sídliť ústav výkonovej elektrotechniky a elektroniky 
a ústav elektroenergetiky a ich stroje sa vyznačujú 
spoločnou vlastnosťou, sú ťažké, veľké a ešte raz 
ťažké. Žeriavom sa preto zložia dole, a aby sa s nimi 
nemuselo behať po celej budove, tam dole aj ostanú. 
Vedľa garážových vrát je miestnosť, kde zo steny trčí 
hromada káblov hrubých ako ruka. Taká obyčajná, 
nie Schwarzeneggrova. Bude tu laboratórium 
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Klávesové zkratky
V dnešní přetechnizované době si život bez 
počítače, internetu a dalších vymožeností už jen 
těžko dokážeme představit. Doba je uspěchaná 
a každá minuta vyšetřeného času je drahá. V tomto 
článku najdete pár zkratek, které by se mohly hodit 
a usnadnit nám tak studentský (ale nejen ten) život.

Všichni jsme psali a píšeme projekty a protokoly, 
takže jsou nám notoricky známé zkratky jako 
CTRL + C a CTRL + V, existuje ale i spousta dalších. 
Klávesové zkratky existují snad pro každý program. 
My jsme se omezili pouze na klávesové zkratky 
obecné, pro internetové prohlížeče, pro Windows, 
Word, Excel a pár speciálních. Inspiraci jsme našli 
na www.klavesovezkratky.123abc.cz, kde můžete 
najít zkratek jistě mnohem víc, než uvádíme v tomto 
krátkém článku (dovolili jsme si vynechat tak základní 
klávesy jako je HOME, END, PAGE DOWN apod.).

Obecné
ALT + F4 - zavření programu, aplikace
ALT + TAB - přepínání mezi okny a aplikacemi
ALT - aktivace/deaktivace práce s hlavním menu
CTRL + S - uložení programu/aplikace
CTRL + P - tisk programu/aplikace
CTRL + A - označení celého obsahu do schránky
CTRL + C - kopírování označeného obsahu do schránky
CTRL + V - vložení obsahu schránky
CTRL + X - vyjmutí obsahu ze schránky
CTRL + F - vyhledávání
CTRL + H – nahrazení (v textových editorech)

Pro internetové prohlížeče 
(většinu z nich)
ESC - zastavení stahování stránky
F5 - aktualizování stránky
F11 - zapínání/vypínání režimu celé obrazovky
CTRL + N - otevření nového okna (domovská stránka)
CTRL + L nebo F4 - aktivace adresního řádku
CTRL + D - přidat stránku do oblíbených
CTRL + TAB - přepnutí na další panel v řadě
CTRL + SHIFT + TAB - přepnutí na předchozí panel v řadě
CTRL + T - otevření nového panelu
CTRL + W - zavření aktuálního panelu
CTRL + 1/2/… - přepnutí na první/druhý/… panel v řadě
CTRL + kliknutí na odkaz - otevření v novém panelu

Klávesové zkratky pro 
Word, Excel…
ALT - aktivace menu, následný stisk odpovídající 
klávesy aktivuje žádanou část (ano, k tomu slouží 
ta podtržená písmenka).
CTRL + N - nový dokument/sešit
CTRL + O - otevřít
CTRL + B - tučný text
CTRL + I - kurzíva
CTRL + U - podtržení
CTRL + = - dolní index (Word)
CTRL + % - horní index (Word)
CTRL + ? - zvětšit písmo (Word)
CTRL + ; - zmenšit písmo (Word)
CTRL + L - zarovnat text vlevo (Word)
CTRL + E - zarovnat text na střed (Word)
CTRL + R - zarovnat text vpravo (Word)
CTRL + J - zarovnat text do bloku (Word)
CTRL + SHIFT + P - změnit velikost písma (Word)
CTRL + SHIFT + F - změnit font písma (Word)
CTRL + SHIFT + C - kopírovat formátování (Word)

Klávesové zkratky ve 
Windows XP, Vista a 7
F1 - zobrazení nápovědy
F2 - přejmenování vybrané položky, souboru, složky
F3 - vyhledávání souborů, složek a programů 
v počítači, počítačů v síti
F4 - aktivování adresního řádku v Průzkumníkovi
F5 - aktualizace aktuálního okna
F6 - přepínání mezi prvky okna nebo plochy
F11 - maximalizace/minimalizace aktivního okna, 
režim celé obrazovky
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Klávesa s logem Windows 
v kombinaci

+ M - minimalizuje všechna okna
+ SHIFT + M - obnoví minimalizovaná okna
+ D - zobrazí plochu
+ R - otevření okna Spustit
+ E - otevření okna tento počítač
+ F - vyhledávání souborů a složek
+ CTRL + F - vyhledávání počítačů v síti
+ L - uzamčení počítače, přepínání uživatelů
+ T - přepínání mezi programy na hlavním panelu
+ číslice (ne na numerické klávesnici) - spustí 
aplikaci z panelu Snadné spuštění (číslice udává 
pořadí aplikace)
+ TAB (+ CTRL) - přepínání mezi programy ve 3D 
(Vista, 7)
+ MEZERNÍK - přenesení miniaplikací do popředí 
a výběr postranního panelu (Windows Vista, 
Windows Seven)
+ G - přepínání mezi miniaplikacemi postranního 
panelu (Vista, 7)
+ Break - zobrazení informací o systému

Speciální příkazy
Že NUM LOCK vypíná/zapíná numerickou klávesnici 
víme všichni. Ale víte, že podržením klávesy po dobu 
min. 5 vteřin zapnete/vypnete akustickou signalizace 
stisku této klávesy? Jen tak mezi námi – tato signal-
izace je celkem protivná, ale schválně, zkuste si to.

Víme, že PRTSCN (PRINT SCREEN) uloží snímek ak-
tuální obrazovky do schránky, ale někdo možná ještě 
neví, že kombinace ALT + PRTSCN uloží snímek pouze 
aktuálního okna.

Symboly a speciální znaky
Pro výpis všech znaků z ANSI tabulky stiskněte kom-
binaci ALT + příslušné číslo dle ANSI. Zde několik 
nejčastějších:
@ - ALT GR + V nebo ALT + 64 nebo CTRL + ALT + V
& - ALT GR + C  nebo ALT + 38
# - ALT GR + X nebo ALT + 35
\ - ALT GR + Q nebo ALT + 92
€ - ALT GR + E
$ - ALT GR + Ů nebo ALT + 36
< - ALT GR + , (čárka) nebo ALT + 60
> - ALT GR + . (tečka) nebo ALT + 62
| - ALT GR + W nebo ALT + 124

Klávesové zkratky jsou uvedeny pro nastavení 
CZ klávesnice (většina z nich funguje i na 
EN). V případě, že vám některá nefunguje, 
doporučujeme vyzkoušet na jiném PC, systému 
apod. Před zkoušením „nových“ zkratek 
doporučujeme veškerou rozdělanou práci uložit 
CTRL + S (ne všechny jsme prakticky zkoušeli :) ).

Hana Mlatecová

The Day I Lost Control

Studenti

pro

studenty

www.sps-fekt.cz

* 15



Made by P.R.C
Pod pojmem zkratka si někteří z nás možná 
představí pole pod Palačákem, které je samo o sobě 
jednou velikou zkratkou, pro někoho může zkratka 
představovat počáteční písmena slov. Zkratky jsou 
zkrátka v módě. Pojďme se proto podívat na zkratky 
trochu zeširoka.

Počítače a zkratky
Asi se mnou budete ve většině souhlasit (kromě 
zarytých linuxáků), že nejpoužívanější a nejslavnější 
počítačová zkratka je kombinace CTR+ALT+DEL. 
Tahle zkratka také souvisí se zkratkou BSOD, která 
mimo jiné dost často souvisí s pověstným zkratem 
„modré okno smrti“.  Dost známá zkratka bude pro 
každého z VUT jistě i FEKT a KaM, podobně jako 
PPV nebo DPMB. Zkratky na nás jednoduše útočí 
všude. Je to dáno dnešním životním stylem, který si 
vyžaduje rychlé a stručné pojmenování. Kdo se ale 
má v těch zkratkách časem vyznat? 

Opravdu víte, co 
znamená…?
Jistě budete vědět význam zkratky FBI. Co když vám 
ale někdo předtím řekne, že se nejedná o zkratku 
Federal Bureau of Investigation? Jednoduše, půjde 
nejspíš o českou zkratku Fakulty bezpečnostního 
inženýrství Technické Univerzity v Ostravě stejně, 

jako jsme my FEKT. Podobných zkratek je hodně, 
potom ale ztrácí svůj účel. 

Made in
Zajímavé jsou zkratky typu Made by P.R.C Tato 
zkratka neznamená nic jiného než, že zboží bylo 
vyrobeno v Číně. V původní podobě znamená „Made 
in People's Republic of China“ a měla by vystihovat 
fakt, že výrobek byl vyroben Číňany, což je odvozenina 
od evropského „Made in EEC“ -  European Economic 
Community. Dalším zdrojem omylu by mohla být 
česká zkratka DPČ. V podnikatelské sféře nejde 
o dvě slova, které nejspíš použijete, pokud se Vám 
něco nepodaří, ale jedná se o dohodu o provedení 
činnosti. 

Rychle a snadno na 
místě…
Zkratky ale nemusí být nutně slovního typu. 
Klasickým případem je 3 m široký hliněný „chodník“ 
vedoucí bývalým obilným polem těsně pod PPV. 
Kuriózní zkratku mají i v Praze. Jedná se o uličku 
spojující ulici U Lužického semináře se dvorem 
restaurace u kraje Čertovky na břehu Vltavy, která 
má v nejužším místě necelých 70cm šířky! Tuhle 
uličku vybavili dokonce semaforem, který řídí provoz 
chodců. 

Tipni vítěznou kapelu Hudby z FEKTu 2012 
a přibližný počet hlasů, které získá.
Info na: sps-fekt.cz/tipovani.Tipovačka

16 *



Cizí jazyk?
Bez zkratek se většinou neobejdeme při psaní SMS 
nebo e-mailů. Pokud jste dostali SMS s textem: 2dA 
I’m By I’ll CB ASAP, věřte, že to znamená, že dotyčný 
dnes nemá čas a zavolá Vám zpátky, jakmile to bude 
možné. Často se lze setkat na internetových diskuzích 
se zkratkou UTFG nebo UGBADQ. Obě znamenají 
totéž. Pokud neznáte druhou, je to zkrácenina 
od Use Google Before Asking Dumb Questions. 
Podobné zkratky jsou už zaběhnuté i v českém 
jazyce. Výrazy například jako TTJ, Z5 nebo MMNT se 
běžně používají v SMS zprávách nebo jiných typech 
textové komunikace.

Jak se neztratit…
Při množství zkratek a zkrácených slov je dost 
pravděpodobné, že pokud nebudete používat 
ustálené verze, bude z toho mít ten, komu píšete 
spíš kódovanou zprávu, kterou rozluštíte jen vy. 
Proto vznikly webové stránky zabývající se přímo 
problematikou zkratkového slangu. Jedna z nich, 
například anglická internetslang.com má v databázi 
stovky výrazů a jejich významy.

A pokud si myslíte, že máte všechny zkratky, jak se 
říká „na háku“, potom:  HAND & MTFBWY!
[pozn. aut.: Have A Nice Day and May The Force 
Be With You]

Martin Holčík

Sudoku
7 1 4 6

1 2 9
4 1

7 8 4 2
9 7

5
6 2 9 8 6 4

4 6 9

8 7 2 6 1
6

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

4 2 7
5 1
6 9 1 2

7 9 4
1 3 8 4

5
6 7 8 4 2

3 5 4
1 4 7 9 5

3 2 6
7 1Nejpřesnější tip bude odměněnna místě konání 

Hudby z FEKTu hodnotnou cenou!
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Studentské vaření
kousků masa tak, aby bylo měkké). Nakonec můžeme 
šťávu zahustit škrobem (Solamyl) rozmíchaným ve 
studené vodě. Pro zvýraznění chuti je možné těsně 
před podáváním přidat do směsi ještě pár kapek Teri 
jaki marinády. Krátce provaříme a můžeme podávat. 
Ideální přílohou je rýže. 

K tomuto jídlu se výborně hodí jednoduchý salát 
z najemno nakrájeného řapíkatého celeru a hrušek, 
stačí zakapat citronem, mírně opepřit a osolit 
a přidat bílý jogurt.

Rozpis cen surovin:
Kuřecí prsa 600 g – 80 Kč,
3 ks kapií (různobarevných) – 40 Kč,
cibule 200 g – 15 Kč,
marináda Teri jaki (k dostání např. v Brněnce na 
„Skácelce“) – 20 Kč (40 Kč),
škrob nebo mouka hladká 1 lžíce – 1 Kč,
olej (řepkový, slunečnicový) – 5 Kč (50 Kč*),
pepř – 1 Kč (15 Kč*),
sůl – 2 Kč (20 Kč*).
Množství: 4–5 porcí,

Cena: 164 Kč (261 Kč*),

Hodnocení: 88 %, 3 hodnotící.
* Cena v závorce je za celé balení, které byste museli 
koupit, pokud danou surovinu vůbec nemáte, je 
zahrnuta i do výsledné ceny v závorce.
Doba přípravy: 40 minut (+ ideálně přes noc nechat 
uležet v marinádě).

Jirka Piškula

Abychom dostáli tématu tohoto vydání e-fektu, 
uvaříme si jídlo, které je velmi jednoduché na 
přípravu, nezabere moc času, a jelikož snad už 
konečně začalo jaro, je také velmi zdravé.

Kuřecí kousky 
s omáčkou Teri jaki
Co je k tomu potřeba:
600 g kuřecích prsou, 3 ks kapie (různé barvy, např. 
červená, zelená, žlutá), 1 větší cibule, sůl, pepř, olej, 
trochu mouky nebo škrobu na zahuštění.

Jak to ukuchtit:
Kuřecí prsa nakrájíme na kostky či nudličky, mírně 
je opepříme, pokapeme marinádou Teri Jaki, 
promícháme a v uzavřené nádobě necháme uležet 
alespoň 3 hodiny (ještě lépe přes noc). Nemáte-
li tolik času, nechejte maso v marinádě alespoň 
20 minut za pokojové teploty.

Pokud příliš nesolíte, není potřeba maso extra 
solit, protože Teri jaki marináda je sama o sobě slaná 
dostatečně. Kdybyste špetku soli přece jen chtěli 
použít, přidejte ji až těsně před opékáním na pánvi, 
aby maso neztratilo zbytečně šťávu.

Kapii nakrájíme na tenké nudličky a cibuli na malé 
měsíčky. Kousky naloženého masa zprudka opečeme 
ze všech stran na pánvi s trochou oleje. Jakmile 
je maso zatáhnuté (zbělalo), přidáme k němu 
pokrájenou cibuli, promícháme, přidáme asi 2 dcl 
vody a cca 10 minut dusíme pod pokličkou. Dále 
přidáme kapii a dusíme dalších 5 minut (dle velikosti 
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Proslulá Plzeňská Stopkova pivnice v Brně je zde 
tradicí již od druhé poloviny 19. století. Svého věhlasu 
získala hlavně až po odkoupení provozovatelem 
Jaroslavem Stopkou. Díky svému umístění v samém 
srdci Brna se s ní dostane do styku téměř každý. Dá 
se lehce přehlédnout, ale doufám, že po přečtení 
tohoto článku jí každý alespoň na chvíli zaregistruje.

Patří pod celorepublikovou síť „pivnic“ Kolkovna, 
kde se výhradně čepuje plzeňské pivo, které svou 
kvalitou výrazně převyšuje ostatní piva u nás. Zvláště 
zde si znalci zlatavého moku přijdou na své, protože 
čepovaná Plzeň je přímo z tanků, nepasterovaná 
a nepřijde do styku se vzduchem nebo tlačnými 
plyny, jedním slovem excelentní. Na první pohled 
by nás mohli odradit vysoké ceny, které opravdu 
nejsou jedny z nejlevnějších. Jako příklad jich pár 
uvedu: Plzeň 12° za 39 Kč, Espresso za 38 Kč, Paštika 
z husích stehen za 138 Kč, Jehněčí klobásky z udírny 
za 149 Kč, Kančí se šípkovou omáčkou za 184 Kč 
atd. Ale na druhou stranu se tu najdou i cenově 
snesitelnější položky, jako může být Vepřové maso 
ve vlastní šťávě za 99 Kč, Plzeňský guláš za 139 Kč 

apod. Porce jsou tu opravdu velké, takže se nemusíte 
bát, že narazíte na podobnou velikost masa jako 
v menzách. Ani si nebudete muset dávat dvě jídla 
najednou a po chuťové stránce se jim také nedá nic 
vytknout. Řekl bych, že si zde pochutnají i opravdoví 
gurmáni. Pokud máte cestu kolem centra přes oběd, 
můžete se zastavit na meníčko a to už od 79 Kč, což 
je zcela normální cena a obzvláště na takovouto 
provozovnu.

„Pivnice“ má dvě rozsáhlá patra, přičemž si na své 
přijdou i nekuřáci, kterým je vyhrazené celé horní 
patro. Proto se nemusíte obávat, že po příjemné 
večeři přijdete domů celí od kouře. Jedna z nevýhod 
je, že je zde stále obsazeno a spousta lidí, takže pokud 
chcete rezervovat stůl o víkendu, musíte minimálně 
týden a půl předem. A ačkoliv je zde tak narváno, 
personál reaguje rychle a flexibilně, proto se nestane, 
že byste čekali na pivo déle než pár minut.

Díky příjemné atmosféře a skvělému umístění, 
je to ideální místo pro strávení chutné večeře nebo 
posezení s přáteli u skvělého piva. Mohu jen vřele 
doporučit!

Petr Jarchovský

Stopkova Plzeňská pivnice
www.kolkovna.cz     Hodnocení 9/10
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Už vás omrzela nerovnoměrně nakrájená pizza 
a studené těstoviny v Pizzerii Mozzarella na Kolejní? 
Tak si běžte pochutnat do Pizzerie Tyrkys. Je to malá 
restaurace s velice příjemným prostředím a co více 
také s milou obsluhou. Když vejdete, uvidíte po 
pravé straně menší bar a dva malé stolečky. Nalevo 
se otevře poněkud větší prostor s více stolky, ovšem 
ke každému se vejdou maximálně tři lidé, ovšem 
doporučuji chodit do této restaurace na pizzu ve 
dvou, za chvíli pochopíte…

Pokud jdete na pizzu večer, nemusíte si ani dávat 
rezervaci, místo snad vždy najdete. Pokud jdete 
v poledne, možná na vás židlička nezbyde, protože 
sem chodí dost lidí na polední menu. Nicméně 
jakmile si najdete to svoje místečko, skoro okamžitě 
se objeví číšník. Pán má zřejmě svoji práci rád a je 
velice příjemný. Po objednání pití čekáte maximálně 
pět minut, než vám je donese, s jídlem je to 
samozřejmě jiná. 

Jestli máte chuť na pizzu, je zcela jedno, kterou si 
objednáte, všechny budou velké skoro přes celý stůl, 
ale nebojte, pití se vám tam ještě vejde ;). Pizza je 
položena na otáčivém prkénku a tak není problém 

ji postupně celou spořádat a přitom neřešit jak 
proboha otočit ten velký talíř! Z vlastní zkušenosti 
mohu říct, že jedna pizza stačí pro dva. Zaprvé by se 
dvě pizzy na jeden stolek nevešly a zadruhé se oba 
dostatečně najíte. Ceny se pohybují od 124 Kč do 
199 Kč. 

No a pro milovníky těstovin bych doporučila pro 
umocnění zážitku omáčku Quatrro Formaggio, 
nebudete litovat těch 119 Kč, které za toto jídlo dáte. 
Dobrými surovinami se zde opravdu nešetří.

Samozřejmě nemohu zapomenout zmínit, že 
dobrého moku k pokrmu se zde také dostává. Na 
výběr je Staropramen 11° za 28 Kč a nefiltrovaný 
za 34 Kč, pro řidiče je tu i Kofola ;) a nějaké to 
nealkoholické pivko se taky najde. 

A nejlepší na tom všem je, že to ani není daleko. 
Tato pizzérka se nachází u čtvrté zastávky od 
Konečného náměstí, poblíž zastávky šaliny číslo 
11 a 3 – Burianovo náměstí, směr Bystrc. Vše, co 
potřebujete vědět, najdete na: tyrkys-pizza.cz/index.
html. A pokud do dveří Tyrkysu někdy zabloudíte, 
přeji vám dobrou chuť!

Radka Jakubíková

Pizzerie Tyrkys
Hodnocení 7,5/10

Minikalendář akcí SPS
11. 4. Lightshow na PPV
Poprvé v ČR a kde jinde než Pod Palackého vrchem.

12. 4. Seminář NI
Získejte studentskou licenci LABview 
a přiučte se novým dovednostem.

24. 4. Běh na 53
Tradiční sportovně-recesistická akce před 
Kolejní 4. Muži, ženy, štafeta, VIP štafeta 
a další discipliny s bohatým doprovodným 
programem.
sps-fekt.cz  facebook.com/spsfekt
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Potkali se na veletrhu
Setkáte se s nimi na každém veletrhu, velké množství 
lidí, kteří se nikdy neviděli a přece mají něco 
společného. To, že přišli na stejný veletrh, to není. 
A nemá to nic společného ani s jejich vzhledem, 
či charakterem. Jsou to dočasné vlastnosti, které 
účastníci veletrhu nabydou při průchodu vstupní 
halou. A právě podle nich, jsme je pro Vás rozdělili 
do tří skupin. 

Vyjednávači
Vyjednávači. Zástupci firem, škol a jiných institucí, 
kteří jezdí na veletrh za účelem navázání pracovních 
kontaktů a další spolupráce. Mezi zbylými skupinami 
jsou na první pohled odlišní svým formálním 
oděvem. Tuhle sortu mezi zbytkem návštěvníků jen 
tak nepotkáte, a to protože jejich cíl je už předem 
daný. Schůzky jsou většinou předem domluvené 
nebo očekávané. Důležitost jednatelů se dá velice 
rychle odhadnout už pouhým občerstvováním. 
Přijdete-li ke stánku, kde Vám nabídnou minerálku, 
asi nemůžete čekat, že vaše jednání bude úspěšné. 
Pokud Vám nalijí něco ostřejšího, tahle šance 
exponenciálně vzroste.

Sběrači
Návštěvníci sběrači jsou charakterističtí hlavně svou 
slepou touhou po úlovku. Mezi jinými návštěvníky 
veletrhu jsou rozpoznatelní velice jednoduše. 

Po prostorách výstaviště chodí jako v tunelu, na 
jehož konci vidí místo pověstného bílého světla 
blyštící se odměnu, ve formě propagačních 
předmětů. Tato skupina se po svém novém loveckém 
teritoriu pohybuje velice strategicky. Přicházejí jako 
první, rekognoskují terén, potom válčí o své trofeje 
až do posledního okamžiku, kdy vystavovatelé sklidí 
ze svých stánků poslední objekt jejich zájmu. Dle 
našeho skromného názoru si tito lidé kompenzují 
vložený kapitál (v našem případě 150 Kč za vstupné), 
který se snaží z veletrhu načerpat zpět do posledního 
haléře. 

Pamětníci
Pamětníci, jak už název skupiny napovídá, jsou lidé 
vyššího věku, kteří chodí na veletrh infiltrovat své 
životní zkušenosti. Je to v podstatě protiklad ke 
sběračům, kteří se snaží své poslání u jednotlivých 
stanovišť vyřídit velice rychle. Pamětníci bývají sdílní, 
přátelští, častokrát odbíhají od tématu veletrhu až 
do velice daleké historie, kterou vám dokáží barvitě 
popsat s notnou dávkou sentimentu, jenž jim náleží. 
Jejich systém prohlídky je nedbalý a ležérní. Bloudí od 
stánku ke stánku a dychtivě touží po naslouchačích. 
Ne snad, že by neměli elektrotechnické zkušenosti, 
jsou to mnohdy bývalí absolventi, kteří si rádi 
vzpomenou na dobu jejich studia.

Monika Nevřelová, Juraj Jakubík
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„Zkratka je zkrácený zápis slova nebo značka, 
která nahrazuje víceslovný termín. Používali je už 
staří Římané: SPQR - označení senátu a senátorů. 
Ve staré češtině slabiky pra, pre, při - nahrazovány 
tzv. titlou~ nad slovem - Pha (Praha). V poslední 
době jsou velmi rozšířené počítačové zkratky 
(BTW- by the way,...). Proces univerbizace: snaha 
abychom jednu věc označovali jedním slovem 
(minerální voda-minerálka), elyptická univerbizace 
(jdu na vysokou, mám modrou). Zkratky mohou 
být homonymní: OSN-označení pro Organizaci 
spojených národů i pro Ottův slovník naučný, UK-
United Kingdom, Univerzita Karlova.“ [Wikipedie]

Zkratky jsou v dnešní době velmi oblíbeným 
nástrojem. Jak Wikipedie říká, počítačové zkratky 
jsou oblíbené i při komunikaci. BTW používáte 
někdy zkratky zkratek? To je úžasný nástroj pro 
úsporu prostoru. V posledních pokynech rektora 
k vypracování bakalářských a diplomových prací 
se můžete setkat s doporučením používat zkratky 
vždy, když je to možné. Proč psát „kWh“, když 
můžete použít „k“? Ano, laik by si mohl tuto zkratku 
splést se zkratkou podobnou, např. „k“ pro „kΩ“, 
ovšem nejsme blbci a každému čtenáři znalému 
problematiky z kontextu musí hned dojít, co tím 
chtěl autor říci. Proto použití homonymních zkratek 
je od roku 2012 povoleno. Zkratky ke zkratkám 
logicky patří a toho jsou si vědomi i ti nahoře.

V souvislosti se studiem vedení univerzit též 
doporučuje sestřih vlasů na 3 mm, protože každý 
přece ví, že „dlouhé vlasy, krátký rozum“. Podle 
informací z AS VUT se také uvažuje, že délka vlasů 
bude v budoucnu předepsána studijním řádem. 
Aplikací dalších pořekadel by se v budoucnu měla 
zabývat „Komise pro aplikaci všeobecně známého“, 
proto pravděpodobně budete muset, kromě 
zaplacení, umýt v menze pár talířů, abyste dostali 
koláče, protože každý ví, že „bez práce nejsou 
koláče“. Dalším žhavým kandidátem pro zařazení do 
studijního řádu je dnes nepsané pravidlo nepřímé 
úměry délky sukní dívek u zkoušky a jejich bodovém 
hodnocení.

„Zkrat (lidově také nazývaný slovem kraťas nebo 
šlus) je zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče, 
neboli stav, kdy v elektrickém obvodu neprochází 
elektrický proud přes spotřebič, ale přímo od 
jednoho pólu zdroje k druhému. Často se slovo 
"zkrat" nesprávně používá k označení libovolné 
elektrické poruchy.“ [Wikipedie]

Zkraty jsou fajn, se 
zkraty je sranda…

Když jsem se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, 
nechtěl jsem jít na průmyslovku, protože mě vždycky 
bavila víc praxe. Proto jsem zvolil učňák s maturitou. 
Náplň teorie byla téměř totožná s průmkou, jen 
v matice jsme tolik nebrali derivace. Na to byl 
speciální seminář. Ale zpět k praxi. Jelikož to byl 
učňák, na praxi se v prvním ročníku hodně pilovalo, 
až časem se přidala ta elektrotechnická praxe. 
V té době, jako pubertální student jsem hodně 
experimentoval. Pálení LEDek už byla nuda, a proto 
jsem si jednou při pilování mosazného čehosi schoval 
piliny na pokusy s elektřinou. No pokusy… Prostě 
jsem chtěl vyzkoušet, co s nimi udělá elektrický 
proud. Výsledkem byla záře. Ne, byla to ZÁÁÁŘE. 
Tehdy mi bylo jasné, že elektřina je moje, zkraty jsou 
fajn a zamiloval jsem se do svého oboru ještě víc.

Oblíbenou otázkou kantorů u nás bylo: „Jaký proud 
je v zásuvce?“ Odpověď sem tam byla: „Nevím, 
mám to změřit ampérmetrem?“ Věřím, že pokud by 
nenásledoval kopanec do sedinky od mistra, tak by 
studenti byli schopni to vyzkoušet.

Pro případ, že byste i vy chtěli vidět ZÁÁÁŘI nebo 
dostat pořádný, možná i smrtelný, kopanec, můžete 
využít naši přílohu a to speciální zkratový kusdrát. 
Doporučujeme použít bezpečné napětí, tedy 50 kV… 
Nebo že by to bylo 50 V?

Speciální příloha KUSDRÁT.

Studenti FEKTu i neFEKTu nesmí věřit de-fektu.

Jen blázen by věřil de-fektu.
de-fekt 
Zkrat[k]y

Věděli jste, že zkratka je samička od zkratu?

Studenti

pro

studenty

www.sps-fekt.cz
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Program:

12:00 - 13:00
Employ your imagination at NI 
Přednáška o pracovním uplatnění
a studentských stážích v National Instruments
(v průběhu bude servírován oběd)

13:15 - 14:45 Řízení a simulace v NI LabVIEW - část 1

14:55 - 15:00 Coffee Break

15:00 - 16:30 Řízení a simulace v NI LabVIEW - část 2

National Instruments  
Education Day

Přijďte a zjistěte více o práci 
inženýrů v National Instruments!

pro studenty techniky

Zúčastněte se praktického semináře, který 
vám odhalí možnosti LabVIEW. Navíc získáte 
možnost vyhrát zařízení pro sběr dat MyDAQ!

Jediné co si musíte přinést je váš laptop!

Každý účastník obdrží plnou verzi 
studentské licence LabVIEW.

Na National Instruments Education Day se můžete registrovat prostřednictvím 
e-mailu zaslaného na adresu education.day@ni.com.
Ve svém e-mailu prosím uveďte následující informace: jméno, e-mailovou adresu, 
telefonní číslo, název univerzity, fakulta, ročník. Uzávěrka pro registraci je 11. dubna. 
Po vaší registraci vám bude odeslán potvrzující e-mail.

Pro více informací prosím kontaktujte koordinátorku akce
Gyongyver Csuka na  gongyver.csuka@ni.com.

12. dubna 2012
Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technologií

Kolejní 4 , E110

czech.ni.com


