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-časopys nepřošel jazikovou ůpravôu-

Vítejte u odlehčeného čísla e-fektu na téma „začátky 
a konce“, jak jste možná odtušili podle obrázků z 
obálky časopisu. Konec máme v redakci však jeden 
reálný, a to na pozici šéfredaktora. Končím, už to 
nebudu dělat, „NEBUDU TO DĚLAT!!!“, jak by řekl 
známý opravář lakatošů.

Myšlenku, kterou bych chtěl předávat dál, 
dokonale vystihl Steve Jobs. Dovolte mi proto citovat 
z jeho proslovu čerstvým absolventům Stanford 
University: „Váš čas je omezený, nemarněte ho 
tím, že budete žít život někoho jiného. Nenechte 
se uvěznit dogmatem, které je výsledkem myšlení 
jiných lidí. Nenechte ruch cizích názorů přehlušit 
váš vlastní hlas. A hlavně mějte odvahu následovat 
své srdce a intuici. Díky nim už víte, kým se opravdu 
chcete stát. Vše ostatní je podřadné.“

Tomáš Mejzlík

Editorial
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Doplňovací volby do AS VUT
17. a 18. 12. 2012 budou probíhat doplňovací volby 
do Studentské komory AS VUT. Senátorka Spišiaková 
abdikovala na funkci AS VUT (i AS FEKT), do AS FEKT 
máme náhradníka Vojtěcha Svatoše, ale AS VUT 
je bez náhradníka. Z toho důvodu byly vyhlášeny 
doplňovací volby.

Akademický senát VUT je volen na tříleté období 
a má 27 členů z čehož je 9 studentů (z každé 
fakulty jeden a poslední člen je z ústavu soudního 
inženýrství). Činnost senátu AS VUT by se dala 
ve zkratce popsat třemi body: schvaluje předpisy 
univerzity, schvaluje rozpočet, jmenuje rektora.

Nikam nemusíte chodit odevzdávat svůj hlas, volí 
se elektronicky. Volby budou zpřístupněny v IS od 17. 
12. 0:00 – 18. 12. 2012 24:00. 

Odstranění chodníku
Mezi objekty Kolejní 4 a konečnou stanicí tramvaje 
č. 12 bude trvale bez náhrady odstraněn chodník 
pro pěší. Na tomto území bude zahájena výstavba 
dalších objektů Technologického parku. Výhledově 
bude možné používat nově budovanou komunikaci 
za Kolejní 4.

V lednu bude výběrové řízení 
na ERASMUS
V pátek 18. 1. 2013 v 11:00 je uzávěrka na podávání 
přihlášek na ERASMUS.

Výběrové řízení na výjezdy do zahraničí na studijní 
pobyty a pracovní stáže v akademickém roce 2013/14 
v rámci programu  Lifelong Learning Programme 
ERASMUS na FEKT se koná  v pátek 25. 1. 2013 od 
9:00 hod. v zasedací místnosti 2.35 děkanátu FEKT, 
Technická 10 v Brně.

Podrobné informace, formuláře přihlášek 
a seznam partnerských univerzit i kontaktních osob 

za FEKT jsou k dispozici na fakultním webu v odkazu 
Vnější vztahy → LLP. 

Je čas udělat Meoptě, K4 a T6 
pá pá
Užívejte poslední chvíle s vašimi milovanými. Půjde-
li vše podle plánu, začátek příštího semestru budou 
následující ústavy pod společnou střechou T12 
-UBMI, UAMT, UETE, UREL, UTKO, UEEN, UVEE.

Iniciativa STOP drahým 
menzám
Nevinným vytvořením události na síti Facebook 

vybízející k týdennímu bojkotu menz VUT, spustil 
student stavárny Petr Kušiak nečekanou smršť. 
Podpořilo ji cca 2300 studentů a zaměstnanců 
VUT, kteří nebyli nebo nejsou spokojeni především 
s poměrem cena/velikost porcí/kvalita jídla. Otěží 
se ujmuli studenti naší fakulty Amir Mamaghani 
a Tomáš Mejzlík a založili iniciativu s názvem STOP 
drahým menzám VUT.

Aby celá věc neprobíhala jako soukromá akce 
malé skupiny studentů, uspořádali iniciátoři schůzku 
zástupců ze studentských organizací VUT. Na tomto 
jednání došlo ke zformulování požadavků a návrhů, 
které byly následně předloženy vedení KaM. Jednalo 
se o:
1. Rozkrytí cenotvorby jídel
2. Voda zdarma v každé menze 
3. Prodiskutovat otázku kvality/velikosti porcí/ceny
4. Zlepšení komunikace - navrhnout např. setkání 

akademické obce a ředitelky
5. Žádost o zveřejnění vize paní ředitelky studentům.
6. Navrhnout možnost zajištění kvalitního dotazníku 

spojeného se stravováním na VUT

Na schůzce s ředitelkou KaM se mimo 6 základních 
bodů projednalo i spoustu dalších záležitostí. 
Kompletní zápis si můžete přečíst na stránce: 
tinyurl.com/schuze
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Den 6570 mého života: Jsem rozhodnutý
Tak až dnes, ve třetím ročníku na průmyslovce, jsem 
se rozhodl, že chci studovat techniku, pravděpodobně 
elektrotechniku. Měli jsme totiž dílny s panem učitelem 
Srnkou. Je to hodný učitel, sice občas trošku křičí a je 
z něj cítit alkohol, ale je s ním aspoň sranda a ve své 
práci se vyzná. Dnes jsme pájeli skládačku na plošňák. 
Mohli jsme si vybrat jakoukoliv, já si pořídil čtyřcípou 
hvězdu z LED diod už minulý týden z elektra na náměstí. 
Mám totiž rád, když věci svítí nebo blikají. No ale zpět 
k dnešku. Sedím takhle v lavici na dílnách a koukám 
na svoje schéma zapojení. Dohromady je v balení 16 
součástek, které je potřeba připájet. Bude to asi docela 
obtížné, říkám si a rychle přejedu spolužáky pohledem. 
Je nás tady 12, Kučera jako vždycky chybí a dvojice 
Málek – Hrdina se zdejchla a šla nejspíš někam za školu. 
Dělají to tak v dílnách vždycky. Panu Srnkovi totiž stačí 
odevzdat výsledky z dílen vždycky až následující týden. 
Málek s Hrdinou si bůhví kde seženou vypracovaný úkol 
a odevzdají ho za svůj. Zatím jim to prochází a dnešek 
asi nebude výjimkou. Těžko by pan Srnka poznal, že to, 
co mu budou příště odevzdávat, nepájeli oni. Vracím 
se zpět do reality a koukám na schéma zapojení. Je to 
směs čar. Snažím se najít alespoň nějaký záchytný bod, 
od kterého se můžu odpíchnout, nevím si s tím rady. 
Co ostatní? Kouknu opět pohledem po spolužácích 
a vypadá to, že už všichni pájí. Musím taky začít. Nejprve 
tam udělám to, čemu ve schématu rozumím a třeba to 
pak nějak vyjde. Začínám s první součástkou. Lup lup 
a je tam připájená, dalších 5 jde také jednoduše, teď ale 
k té části, které nerozumím. Po chvíli přemýšlení jsem 
najednou porozuměl. Vždyť je to jednoduchý obvod, 
jenom na tom schématu je to nakresleno složitě, 
namačkané na sobě, asi aby se ušetřil papír. Zbývající 
součástky už jdou jedna báseň. Hotovo! Teď zpátky 
k tomu, proč chci studovat techniku. V okamžiku, kdy 
jsem si dokázal představit jednu větev obvodu vlevo 
vedle schématu, a ne nad tím tak nějak scvrknutou, 
dostavil se mi pocit zadostiučinění, pocit, kdy doslova 
mé nitro jásalo nad vyřešením obtížného úkolu. Já 
chci řešit obtížné úkoly, protože ta odměna v podobě 
neskutečně krásného vnitřního pocitu naplnění je 
k nezaplacení.

Den 6631 mého života: Jsem přihlášený
V průběhu předchozích 2 měsíců jsem dospěl 
k názoru, že chci studovat elektrotechniku. Vždy mě 
zajímaly technologické novinky a tak nějak všechny 
machrovinky a vychytávky. Většina těchto věcí je 
právě nějak spojena s elektrem, myslím, že mě to 
bude v budoucnu bavit. Je ale na čase se rozhodnout, 
jakou školu chci studovat. V úvahu připadá VUT 
a ČVUT. Ty jsou ještě trochu na úrovni, i když všude se 
říká, že kvalita vysokého školství u nás upadá. Sepsal 
jsem si seznam výhod těchto škol. Praha vede hlavně 
v tom, že je to hlavní město, víc možností uplatnění 
a krásné památky. Brno má výhodu v levnějším 
ubytování a hlavně je to údajně studentské město. 
Jsou to právě studenti, kdo utváří atmosféru města. 
A tento poslední argument byl pro mě rozhodující. 
Půjdu do Brna! Okamžitě posílám přihlášku.

Den 7211 mého života: Jsem zmatený
Přišel k nám na fakultu nějaký pán z vedení univerzity 
a povídal asi hodinu ohledně potřeby nového loga. 
Vždyť to logo je ale strašně červené, agresivní a divné. 
Nelíbí se mi. Asi v půlce prezentace říká, že neřešíme 
otázku, jestli se líbí nebo nelíbí, ale jestli to nové logo 
funguje nebo nefunguje. Jestli se prý prodává a na 
otázku „komu“, odpovídá „zájemcům o studium“. 
Musíme jich natáhnout co nejvíc. Co nejvíc? Na hezké 
červené logo? Mě to vůbec nezajímá, jsem technik, 
baví mě řešit problémy, vymýšlet nové postupy – s tím 
se člověk narodí. To nezíská tím, že se podívá na pěkné 
logo. Mě sem nikdo nemusel natahovat, přišel jsem 
sám, protože pro mě měla VUT větší výhody než ČVUT. 
Ale těch 13 milionů, které by mělo stát přemalování naší 
fakulty do nového stylu, se může upotřebit jinde. Třeba 
vybavit laboratoře, koupit lepší audiovizuální techniku, 
vytvořit studijní materiály… Ale teď fakt nevím. Nedává 
mi to smysl. Buď je zmatený on, nebo já.

Tomáš Mejzlík

JSEM
ZMATENÝ

ASI

náhodná, v posledním odstavci se rozhodně

nepojednává o novém vizuálním stylu VUT.

Jakákoliv podobnost s realitou je čistě
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Když téma časopisu spatřilo poprvé světlo světa, 
hned mě napadlo, že poslední dobou se kolem mě 
dějí tak podivné věci, že se přeci jenom ten konec 
musí blížit. Jednoduché bylo vymyslet titulek tohoto 
článku. Druhá a horší část už byla, jak ho celý 
pojmout.

Stává se vám často, že se kolem dějí věci, kterým 
nemůžete uvěřit? Říkáte si „Like a serious?“ Já 
vybral šest, se kterými bych se chtěl podělit. Ostatní 
nechám na vás. Zamyslete se, zda se v něčem 
se mnou shodnete, nebo máte kolem sebe jiné 
podivnosti. A  víte co? Pošlete nám je na mail 
efekt@sps-fekt.cz a pokud se nám bude ta vaše 
podivnost či příhoda líbit, dáme vám za ni něco 
a otiskneme ji v příštím vydání časopisu.

Manažer na každém rohu
Pokud nejste typ studenta, který tráví veškerý 
mimoškolní čas v pokoji v kolejích, v menze, u žida 
nebo v Yachtu, určitě jste na Čáře, Masaryčce nebo 
v podchodu potkali „manažery“. Možná jste ani 

netušili, že se jedná o manažery, protože v dnešní 
době se manažeři dokážou brilantně skrývat a klamat 
tělem. Začnu ale od začátku.

Po dokončení studií jsem si začal hledat práci. Jak 
jinak. Téměř neuvěřitelné bylo, když mi jednoho dne 

zazvonil telefon a já byl pozván na pohovor, aniž bych 
do dané firmy posílal své CV. Že by je můj profil na 
stránkách některého z pracovních portálů tak zaujal? 
Samozřejmě jsem si firmu před pohovorem proklepl 
Googlem. Výsledkem jsem nebyl ani překvapen. 
Jednalo se totiž o firmu D2D. Věděl jsem, co dělá, 
a také jsem věděl, že tu práci nechci. Nicméně jsem 
se tam přeci jenom šel podívat. Bylo to stejné, jak 
popisovaly zkušenosti na Internetu? Bylo. Nabízí vám 
pozici manažera? Nabízí. Říkají vám na pohovoru, 
že sestavují týmy pro novou pobočku a potřebují 
teamleadera? Oznámí vám nakonec, že než budete 
někomu šéfovat, musíte nějakou dobu pracovat 
„v terénu“, abyste zjistili, jaké produkty firma nabízí 
a aby se také nadřízení ujistili, že svůj budoucí tým 
dokážete vést? Přesně tak. Místo pracovní smlouvy 
si samozřejmě musíte zřídit živnostenský list a platit 
zdravotní a sociální pojištění. Ano, jak jistě bystřejší 
pochopili, jedná se o tzv. přímý prodej. V tomto 
oboru podnikání si všichni říkají manažeři. Chodí po 
ulici, vnucují lidem pojištění, mobilní tarify, levnější 
energii, levný Internet, slevové poukazy a další 
produkty firem, které tito manažeři zastupují. Jo, 
a někdy vás tito manažeři navštíví i doma.

Po první zkušenosti s firmou tohoto typu se ve mně 
probudila jakási touha. I když jsem věděl, že takovou 
práci nikdy dělat nechci, něco mě táhlo k tomu 
poslat životopis do firmy Blue Ocean  management, 
která se zabývá taktéž přímým prodejem. Jednalo se, 
jak jinak, než o pozici obchodního manažera. V této 
firmě již byl pohovor zajímavější. Pan manažer, 
který se mnou pohovor vedl, mi představil „úžasný 
multilevel“, na kterém firma funguje. První příčka, na 
kterou bych mohl nastoupit, mi prý dá vydělat tak 
22 000 Kč měsíčně, z toho si zaplatím jen zdravotní 
a sociální pojištění. Druhá už se pohybuje okolo 30 
000 Kč, třetí přes 40 000 Kč. No není to úžasné? 

Věděli jste, že:
Na Internetu můžete narazit na osoby ve věku 20 
let, které mají ukončené vysokoškolské vzdělání a 

pracují jako manažeři?
Pravděpodobně vzdělání ukončili nedobrovolně a 

pracují jako podomní prodejci.

Svět se zbláznil
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A když budete dobří, dostanete se na další příčku, 
na které se nachází pán, který s vámi pohovor vede, 
ale o tom už se nebudeme bavit takhle ze začátku. 
„Bitch please…“, slušně jsem odmítl druhé kolo 
výběrového řízení, které probíhá „v terénu“, a šel 
jsem s úsměvem na tváři domů.

Obsese, která se z pohovorů do těchto firem stala, 
mi nedala spát. Musel jsem poslat další. Tentokrát 
do Inter Gate Europe. Jak jsem později zjistil, to bylo 
BINGO!  To byl nejvyšší vrchol, jakého jsem mohl ve 
svém novém koníčku dosáhnout. Už před návštěvou 
pobočky jsem začal „flirtovat“ s asistentkou. „Prosím 
vás, jedná se tedy o práci na pracovní smlouvu? 
Nemusím si zřizovat živnosťák?“ „Bohužel vám 
nedokážu odpovědět, to vám všechno řekne paní 
manažerka.“ Po tomto telefonickém rozhovoru jsem 
se na paní manažerku převelice těšil. Půlhodinové 
zpoždění paní manažerky mě po předchozích 
zkušenostech nikterak nerozhodilo. Měla tam ještě 
další tři kandidáty. Když jsem se dostal na řadu, tato 
blonďatá manažerka s nechutně dlouhými umělými 
řasami spustila. Tady byla hra nejzábavnější. Ať se 
mě zeptala na cokoliv, odpověděl jsem jinak, než 
očekávala. Úmyslně.

◊ „Jaké jsou vaše představy? Co od práce 
očekáváte?“

• „Z vašeho inzerátu není moc jasné, jaká by 
byla náplň práce, proto jsem tady, abych to 
zjistil. Potřebuji, aby mě práce bavila, aby byla 
kreativní. Rozhodně bych nemohl chodit od 
baráku k baráku a někomu něco vnucovat.“

◊ „Jaký příjem očekáváte?“
• „V tuto chvíli potřebuju tak na nájem, jídlo, 

sem tam nějakou zábavu. Řekněme nějakých 
15 000 Kč čistého.“

◊ „To nemáte moc velkou cenu. Čeho byste 
chtěl v životě dosáhnout?“

• „Jsem realista, nemůžu chtít nástupní plat 
bez praxe 30 000 Kč. Jednou bych chtěl mít 
vlastní firmu.“

◊ „Vlastní firmu, no proč ne.“

Bla bla bla
◊ „A co byste si tedy představoval jako náplň 

práce?“
• „Jak jsem řekl, práce mě musí hlavně bavit, 

být kreativní. Vím, co dělat nechci, to už jsem 
říkal.“

◊ „Tak já vám to ulehčím. Až budete vědět, co 
chcete, tak se ozvěte.“

Následovalo hutné gesto hodné tak mohutné staré 
panny s blond hřívou a neskutečně nechutnými 
umělými řasami. Svou propiskou přeškrtla můj 
životopis od jednoho rohu k protějšímu s takovou 
vervou, že si jistě musela vytvořit ve stole trvalou 
památku na mou návštěvu. Tímto absolutně 
překonala mé očekávání. Nemohl jsem se ubránit 
smíchu. Nebyl jsem schopen říci cokoliv jiného, 
než „mě taky“ v reakci na její „bylo mi velkým 
potěšením.“ Záchvat smíchu mě držel i při loučení 
s asistentkou a ještě asi dalších 450 metrů chůze po 
ulici směrem od pobočky.
Žádné poučení z toho neplyne, žádná moudra vám 
asi nepředám. Pokud se chcete pobavit, jako jsem 
to dělal já, připravte si na pohovor odpovědi, které 
„manažeři“ nechtějí slyšet. Svět se zbláznil, bavte se 
tím.

Buďme pyšní na naše vrátné
A teď z jiného soudku. Vrátní jsou různí. Někteří jsou 
fajn, někteří si asi musí kompenzovat své nedostatky 
na jiných. Vrátný na FEKT patří do té první skupiny. 
Je slušný, jedná s vámi férově, rád vtipkuje. Do 
druhé skupiny řadím vrátné z FSI. Obzvláště jednoho 
brýlatého pána ve věku kolem 60 let.
Pomáhali jsme s organizací vzdělávacího semináře 
pro studenty FEKT a FSI, ke které patří i roznos letáků 
a plakátů. Přestože je to coby kalkulačkou dohodil 
a páternosterem dojel, FSI moc dobře neznám. Nikdy 
jsem tam nic nevěšel. Nástěnky tam jsou hezké, 
podobně, jako u nás plné různých „alkohol-strip-
student-mega-semestr-hyper“ akcí. Inu rozhodli 
jsme se tyto nástěnky využít i k propagaci toho 



Darčeky na poslednú chvíľu

Súťaž
Aká je definícia skla podľa normy 
ČSN?
Tentokrát hráme o exkurziu do 
kancelárie SPS, kde si výherca bude 
môcť vybrať nejakú cenu.

Výhercu minulej súťaže, Pavla Škodu, 
prosíme, aby sa 31. 12. 2012 o 23:57 
dostavil s krompáčom a lopatou 
pred budovu T12, kde si môže 
vykopať svoju výhru, 9,21 kg vážiaci 
betónový kváder. Gratulujeme! 

Správne odpovede posielajte na:

efekt@sps-fekt.cz
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vzdělávacího semináře. Vše bylo v pořádku, dokud 
nás ve svém osmidioptrickém periskopu nezaměřil 
tento vrátný. Ihned se k nám vrhl. „Kdo vám povolil, 
to sem věšet?,“ ptal se. Oficiální povolení jsme 
od tajemníka FSI neměli, proto jsme se rozhodli 
informovat vrátného o charakteru akce, kterou 
propagujeme. Přeci jen v porovnání s chlastačkami 

je vzdělávací seminář něco, co by mohlo být touto 
osobou pochopeno. Omyl. „Když nemáte povolení 
tajemníka, jděte si dělat bordel na svoji fakultu.“

Stereomood, jak ho neznáte
To bude stručné, zná to každý. Může se vám to stát na 
ulici, může se vám to stát v MHD, může se vám to stát 
v parku. Pro někoho je to nepříjemné, mně to vždy 
zvedne náladu. Možná znáte www.stereomood.com, 
kde si zvolíte náladu a podle toho vám začne hrát 
muzika. Víc o těch stránkách fakt nevím a věřím, že 
mají i spoustu dalších užitečných funkcí. Ani nevím, 
proč o tom píšu a proč odbočuji od pointy. A jak tak 
koukám, dělám to čím dál víc! Asi to bude tím, že 
poslouchám Stereomood „nastavený“ na relax. No 

zpět k pointě. Řekněme, že na mě teenageři v MHD, 
kteří poslouchají hudbu nahlas, působí jaksi reverzně. 
Ať si pouští cokoliv, vždy ve mně vzbudí „happiness 
mood“. Směju se jejich ignoranci. Nezáleží na stylu 
hudby, kterou poslouchají. Svět se zbláznil, buďte 
taky tak trochu blázni.

Ulice
Stalo se vám někdy, že jste přijeli na návštěvu 
k babičce a ta se s někým bavila o tom, kdo má jaké 
problémy, kdo si koho bere, kdo se s kým rozvádí? Jo, 
a „Igor mlátí svou ženu, chudinku.“ Proboha, co se 
to tady na té vesnici zase stalo za ten měsíc, co jsem 

tu nebyl? Nic. Ve vsi je pořád stejná nuda, to vše se 
odehrává přece v Ulici. Vy to nesledujete? Já taky ne. 
Televizi nemám a tak když přijedu jednou za čas na 
návštěvu, dívám se v ní pouze na reklamy. Ty mají 
kolikrát hlubší myšlenku, než české rychloseriály. 
Svět se zbláznil. I ten z pera scénáristů.

Rok na vsi
Dodržuji tempo čím dál kratších odstavců… Nechápu 
lidi, kteří o víkendu řežou na cirkulárce v 6 hodin ráno 
dřevo. Nechápu lidi, kteří pálí listí a trávu na zahradě. 
Nechápu, jak může hospoda zavírat ve 22 hodin.

Lubomír Friml

Věděli jste, že:
Každý odstavec o podivnostech, které se mi dějí, je 

kratší než předchozí?
Pokusím se to tempo udržet. Nezbývá moc znaků.

Věděli jste, že:
Někteří lidé prožívají seriály?

Já žeru reklamy.

Věděli jste, že:
Mých podivností nebylo šest, ale pět?

Stěží si pamatujete, co jsem psal v úvodu.

Věděli jste, že:
Všechny komerční akce pro studenty, opilecké 
orgie a mozkovýplachy jsou na FSI vrátnými 

podporovány? 
Vzdělávací semináře nikoliv.

K pláči? Svět se zbláznil, raději se smějte.



3. Tesco – mekka nakupujúcich, vianočný strašiak 
už od októbra. Každopádne aj na Štedrý deň 
dopoludnia majú ešte otvorené, a to sa hodí. Je 
tu aspoň nejaký výber, a tak sa tu dá tiež za pár 
minút nakúpiť pre celú rodinu. A keď nebudete 
vedieť čo vybrať, skúste vyberať podľa toho čo by 
sa hodilo Vám – je totiž dosť možné že nechcený 
Vianočný darček zmení majiteľa  práve na Vás. 
Nemáte žehličku? Kúpte jednu mame, nevadí že 
už jednu má – aspoň budete mať aj Vy a zabijete 
dve muchy jednou ranou.

4. Sklep – človek by sa divil, ako sa s použitím večne 
odložených vecí, čo nikomu nechýbajú, a nového 
baliaceho papiera, dá vytvoriť záchrana pod 
stromček. A keď Váš podvod odhalia, môžete to 
prekrútiť na srandu a bude z toho ešte aj dobrá 
historka.

5. Sám seba – gýčové a odkopírované z milión 
filmov, ale zaujať a pobaviť môže. K tomuto 
triku treba len dosť veľké množstvo baliaceho 
papiera a pevné nervy. Zábavné to bude určite, 
ale neodporúčame používať každý rok, bolo by to 
podozrivé.

6. Nakreslite obrázok – staré detské časy, sooo cute. 
Niekomu možno aj ukápne slza. Či od dojatia 
alebo od smiechu je už predsa v tejto situácii 
jedno.

7. Bankomat – najhoršia posledná varianta. Keď 
to už fakt vzdávate, hoďte do obálky nejaké 
peniaze, napíšte tam meno, a počkajte si na 
spoločensko-rodinnú samovraždu.

Dúfame, že sa Vám rady budú niekedy hodiť. 
A pamätajte, keby niečo, ste FEKŤáci, prinajhoršom 
zostrojíte malé SMD s blikajúcimi LEDkami a neznalci 
budú unesení!

Pekné sviatky želá Vaše SPS!
P.S. Nezadrhnite sa kostičkou.

Áno, takéto veci sa naozaj stávajú. Vianoce na nás 
všetkých hučia už takmer 2 mesiace, a predsa sa 
nájdu jedinci, ktorí si 23-ieho večer uvedomia, že na 
niekoho zabudli. Alebo druhá alternatíva - až v tomto 
momente (po týždňoch trápenia sa) im konečne 
zasvieti, čo tomu človeku vlastne kúpiť. Možno sa 
smejete, ale môže sa to stať aj Vám. Preto (d)e-fekt 
prináša zopár (možno absurdných) nápadov, ako túto 
dilemu vyriešiť na poslednú chvíľu.

Než sa pustíme do miest kde takéto veci zohnať aj 
v krásne to dni pokoja a radosti (ako pre koho), treba 
dodať jedno pravidlo: uprednostniť kvantitu pred 
kvalitou. Možno v zúfalstve kúpite  boxerky, čo by 
sa hodili viac 50-ročnému spotenému kamionistovi. 
A možno si Vaša drahá polovička alebo mamina  
pomyslí, že väčšiu blbosť ešte nedostala. Ale dôležité 
je, že pokiaľ tam bude podobných blbostí veľa, aspoň 
to bude vyzerať, že ste sa snažili.

Takže kam sa ísť zachrániť? Tu je zopár vychytávok:
1. Benzínová pumpa – najbežnejšia záchrana 

lenivca alebo notorického sklerotika. Otvorená aj 
na Vianoce 24/7 a vždy poskytne dostatok kravín, 
takže sa v zúfalej situácii vyrovná aj hypermarketu. 
Nájdete tu všetko od pofidérnych plyšákov, cez 
žiletky, knižky až po porno, takže pre každého 
člena rodiny niečo. V prípade že nakupujete pre 
chlapa, ten sa určite poteší aj autopríslušenstvu.

2. Vianočné trhy – ak ich ešte stíhate, nie je nad 
to ísť sa sem pozrieť a pokrytecky kúpiť niečo, 
čo sa aspoň trochu tvári ako vhodný darček, 
len aby sa nepovedalo. Hlavne, že je z trhov, 
pridá mu to na prestíži. Stačí jedno kolečko po 
trhoch a najmenšie zlo určite vyberiete. Široký 
sortiment vonných sviečok s rakovinotvornými 
smradmi, alebo malé milé porcelánové kočičky 
určite roztopia nejedno ženské srdce. Chlap, 
ten sa poteší aj údenej klobáse alebo nejakému 
sprostému tričku.

Darčeky na poslednú chvíľu

A.K.A nakupujem 23.12.
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Datum 21. 12. 2012 je dnes hodně diskutované 
a s nadcházejícím závěrem roku o něm uslyšíme 
ze všech stran stále více. Konec světa je téma, 
o kterém se hodně mluví, v současné době hlavně 
ve spojení s jeho mayskou verzí.

Původní Mayové byli nesmírně vyspělá 
a inteligentní civilizace, která přibližně od roku 
2500 př. n. l. obývala jihoamerická území dnešní 
Guatemaly a Belize. Jejich znalosti byly ve své době 
ve srovnání se zbytkem světa bezkonkurenční, 
v mnohém i ve srovnání s dnešním světem. Díky 
svým znalostem astronomie a matematiky byli 
schopní s vysokou přesností určit dráhy měsíců 
Jupitera, cykly oběhu Měsíce a Venuše, věděli 
o kulatosti Země, a to o tisíc let dříve, než se narodil 
Koperník nebo Galileo Galilei.

Velmi specifické bylo mayské pojetí času. Podle 
nich plynul čas cyklicky. Zjistili, že se naše sluneční 
soustava opakovaně přibližuje a vzdaluje od 
středu naší galaxie, tento „galaktický den“, jak jej 
nazývali, trvá 25 625 let. Cyklus rozdělili na pět 
částí, tzv. „věků sluncí“ v délce 5 125 let. Každých 

těchto 5 125 let končí jeden věk a začíná další, to 
vše určili na základě vesmírných pozorování se 
srovnatelnou přesností, které dnes vědci dosahují 
s moderními přístroji. Nyní se nacházíme na konci 
pátého věku slunce a další přechod vychází právě 
na 21. 12. 2012. Mayský kalendář představoval 
velice propracovaný a velmi složitý systém. Skládal 
se ze dvou dílčích kalendářů, které měly za úkol 
sladit lidský život s tokem vesmírných událostí. 
Menší z nich, tzolkin, tvořilo třináct měsíců po 
dvaceti dnech, celkem tedy dvě stě šedesát dnů, 
což odpovídá průměrné délce lidského těhotenství, 
byl používán obyčejnými lidmi, určoval plán 
obřadního života. Větší z kalendářů se nazýval 
haab, ten se skládal z osmnácti měsíců po dvaceti 
dnech, celkem tedy tři sta šedesát dnů. Aby dosáhli 
slunečního roku, který trvá tři sta šedesát pět dnů, 
přidali devatenáctý měsíc uayeb, který trval pět 
dnů. Tyto dva kalendáře se potkávaly každých 52 
let. Mayové věřili, že se na konci každého věku 
slunce uvolní ze středu Slunce naší galaxie proud 
energie, který způsobí globální katastrofy. V roce 

Apokalypsy světa
Mayský konec světa a jeho 
předzvěsti
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1997 byl vesmírnou sondou SOHO zachycen 
podobný proud energie a později i zaznamenaná 
zvýšená aktivita Slunce.

Jedním z důležitých literárních zdrojů, ve 
kterém po sobě Mayové zanechali svá proroctví, 
je Drážďanský kodex. Jsou zde s vysokou přesností 
zmíněny některé astronomické události jak z naší 
minulosti a současnosti, tak i z daleké budoucnosti. 
O staletí dříve a s chybou jen několika vteřin 
předpověděli zatmění slunce 11. 8. 1991 v Mexiku. 
Toto zatmění považovali za počátek konce věku 
a  směřování k setkání s „vládci hvězd“.

V posledních patnácti letech se v obilných polích v 
Anglii začaly objevovat zvláštní obrazce znázorňující 
mayské symboly z Drážďanského kodexu. Autorství 
člověka bylo vyloučeno. Symboly jsou tak složité, 
propracované a rozsáhlé, že by člověk nebyl 

schopen je nepozorovaně vytvořit. Obrazce se 
dokonce začaly v roce 2000 objevovat v blízkosti 
nepřetržitě střeženého vojenského radioteleskopu 
v Chilboltonu, kde je nepozorovaná tvorba obrazce 
prakticky vyloučena. Od roku 2005 se objevují další 
a další agrosymboly, které zcela jasně a neomylně 
znázorňují mayské prvky, přechody věků a cyklů. 
Když se podíváme jen o několik let zpátky, můžeme 
se přesvědčit, že klima na Zemi není v pořádku 
a něco se s ním děje. Vidíme, že se sluneční 
aktivita skutečně zvyšuje (tzv. sluneční maxima), 
nejvíce v posledních dvou letech. Důsledkem bude 
pokračující globální oteplování, narušení střídání 
ročních období, extrémní sucha, mohutné bouře, 
hurikány, monzuny, záplavy. Byl nám opravdu 
předpovězen vlastní zánik?

Daniel Janík
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Najväčší humbug okolo konca sveta v poslednej dobe 
spôsobili nepochybne starí Mayovia. Aj keď to chudáci 
možno nemali až tak veľmi v pláne. Predstavte si, 
že 3000 rokov pred Kristom niekde na Yucatáne už 
piaty rok sedíte pred obrovským balvanom, mlátite 
doňho kladivkom a vytesávate kalendár. A práve pri 
21. decembri roku 5125 si poviete, že už by možno aj 
stačilo, dopíše sa ďalej, keď bude potreba... A o 5125 
rokov neskôr, keď dôjde čas na dopísanie, sa nájde 
banda expertov, ktorí to považujú za koniec sveta....

Suverénne najväčší borec vo svojom obore je 
nepochybne Harlod Camping, vlastník a zároveň aj 
moderátor kresťanského rádia Family Radio. Koniec 
sveta sa podľa neho dá určiť pomocou zložitých 
výpočtov skrytých v Biblii. Svojimi výpočtami 
sa dopočítal konca roku na  6. septembra 1994, 
rozhlasoval to stále vo svojom rádiu a dokonca o tom 
aj vydal knihu. Samozrejme, že sa v deň D nestalo 

vôbec, ale vôbec 
nič. Harold sa 
svojim fanúšikom 
ospravedlňoval, 
že za túto nemilú 
situáciu, môže 
jeho chyba 
vo výpočtoch 

a hneď sa teda pustil do ďalšieho počítania. 
Tento krát mu vyšli dátumy dva, 21. máj 2011 
a 21. október 2011. V ten prvý dátum malo dôjsť 
masívne zemetrasenie a umrieť 200 miliónov ľudí. 
Tí mali byť spasení a takto predísť nastávajúcemu 
obdobiu temna, ostatných 97% populácie malo 
trpieť Boží hnev najbližších 5 mesiacov s následným 
koncom všetkého. Samozrejme sa znova nič 
nestalo a tak Harold vyhlásil, že Boh nás nechcel 
nechať 5 mesiacov trpieť a dátumom 21.10.2012 
si je na 100% istý. Po už treťom neúspechu ohlásil 
svoj odchod do dôchodku a sekol s podobnými 
proroctvami. 

Kapitolou samou o sebe sú tiež rôzne sekty, a iná 
háveď. Ich duchovní vodcovia ohlasujúci koniec 
sveta sa od Harolda líšia tým, že sami neveria 
tomu čo hovoria. Oni majú len dobrý pocit z toho, 
keď dostatočne oblbnú svoje ovečky na to, aby 
rozpredali majetky (darovali vodcovi) a tichučko 
čakali na svoj posledný deň. Alebo inak, prežijú len 
tí, ktorí sú členmi tej ktorej náboženskej organizácie, 
samozrejme až po zaplatení „symbolického“ 
členského poplatku. Napríklad takí Imanuelitovia, 
viď. ďalej.

Za úplne opačný koniec to vzal Marshall 
Applewhite, zakladateľ náboženskej skupiny 

Prehľad koncov sveta



V týchto dňoch, kedy máme predo dvermi či už 
dátum 21. december 2012 alebo často aj Jehovistov, 
kedy v politickej, sociologickej alebo ekonomickej 
sfére sa toho deje ozaj veľa, si mnohí ľudia vykladajú 
dokonca aj silnú búrku ako predzvesť o konci sveta. 
V posledných rokoch sa vynárajú z tieňa bizarné 
indivídua tvrdiac o sebe, že sú inkarnáciou Krista, 
záchrancami sveta či iní spasitelia alebo sekty 
ponúkajúce svojím obetiam úkryt a ochranné krídla 
nad úbohými dušami. Pre slabšie osobnosti sú tieto 
kľukaté odbočky od cesty k zdravému rozumu naozaj 
skúškou ich odolnosti, ale bohužiaľ, vo svojej púti 
mnohí zlyhajú a stávajú sa obeťami premyslenej 
a dobre zvládnutej manipulácie. Aby si sa nebodaj aj ty 
nestal obeťou sekty či nejakého podivína zabaleného 
v posteľnej plachte, pomaľovaného ako Avatar, ktorý 
ti bude tvrdiť že pokiaľ mu kúpiš obed v menze, vezme 
ťa so sebou na svoju vesmírnu loď, uvedieme zopár 
podobných prípadov zo sveta.

Raeliáni
Ide o sektu, ktorá vznikla vo Francúzsku v 70-tych 
rokoch. Hlavný vodca Raël, po ktorom sa aj sekta 
pomenovala, vykresľuje vznik sekty na pozadí veľmi 
zaujímavého príbehu - Ráno 13. 12. 1973 sa Claud 
Varilhon (Raël) prechádza popri sopke Puy de Lassolas, 
keď tu zrazu, ako blesk z čistého neba, mu príjemnú 
prechádzku prekazí pohľad na vrchol sopky, kde vidí 
blikať podivné červené svetlo. To vychádza z akéhosi 
objektu, ktorý sa k nemu pomaly približuje.Vo výške 
približne dvadsať metrov nad zemou rozozná tvar 
objektu a zistí že ide o lietajúci tanier! Pristáva kúsok 
od Clauda a vychádza z neho meter dvadsať vysoký 
mimozemšťan so šikmými očami, dlhými čiernymi 
vlasmi a odetý do krátkej čiernej kombinézy, ktorý 
sa mu predstavuje ako Jahve. Pokožku má bielu, ale 
s jemným zelenkastým nádychom, aký mávajú ľudia 
chorí na pečeň (játra). 

Netrvá dlho a títo dvaja sa dali do reči. Popri dlhých 
debatách, ktoré absolvovali, ako inak, ako telepaticky, 
mu tento sympatický návštevník v jeho minimalisticky 

Podivné sekty
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Heaven’s Gate, ktorý veril, že za kométou Hale-Bopp, 
ktorá bola v roku 1997 najbližšie k zemi, letí 
vesmírna loď s mimozemšťanmi, ktorí chcú zničiť 
svet. A najlepšou možnosťou ako evakuovať Zem je 
samovražda. A tak dňa 26. 3. 1997 našla polícia 39 
tiel v rezidencii Heaven’s Gate. Marshall ale nešiel 
svojim prívržencom úplne príkladom, samovraždu 
spáchal až medzi poslednými štyrmi.

A teraz trošku vážnejšie. Koniec sveta 
predpovedalo aj viacero veštcov, ktorým už nejaké 
tie predpovede vyšli. Napríklad taká Vanga, ktorá 
predpovedala smrť princeznej Diany, katastrofu 
v Černobyle, haváriu ponorky Kursk, pád Sovietskeho 
zväzu a mnohé ďalšie veci. Čo jej už ale nevyšlo bola 
predpoveď o tretej svetovej vojne, ktorá sa mala 
začať v roku 2010. Koniec sveta ale predpovedá až 
na rok 5079, kedy bude ľudstvo roztrúsené už po 
celom vesmíre a rozhodne sa prejsť za jeho hranice. 
Okrem iného predpovedala aj rozkvet komunizmu 
na rok 2076. Česko teda rozhodne predbehlo dobu.   
Trošku náročnejšie nám to podáva Nostradámus, 
ktorý už tiež čo to predpovedal a tiež mu toho veľa 
vyšlo. Predpovedal vládu diktátorov (Napoleón, 

Stalin, Hitler), obe 
svetové vojny, útok na 
newyorské Dvojičky, 
cestovanie vzduchom, 
pod vodou. Problémom 
ostáva, že väčšinu 
dátumov týchto udalostí 
si nechával pre seba, 
a teda väčšina z nich 
vyšla najavo až potom, 
ako sa stali. Každopádne, 
v Nostradámových 
veršoch sa píše o skaze 
v roku 1999, alebo aj roku 3797, ako napísal v liste 
svojmu synovi. Kto má teda vedieť??

Stále máte pochybnosti o relevancii týchto 
ľudí? Je tu aj jeden človek, ktorého objavy sú 
dodnes základom celej fyziky aj matematiky. Sám 
Isaac Newton vypočítal z Biblie, knihy Dávidovej, 
apokalypsu na rok 2060. Nikto nevie ako, jediné čo 
môžeme povedať je, že Newton pri svojich objavoch 
nekecal do vetra. Ak sa báť, bojím sa roku 2060...

Michal Talába



ladenom vesmírnom plavidle vysvetľuje, že ich rasa, 
ktorú Biblia popisuje ako Elohim, stvorila človeka 
klonovaním a že ľudia sú výsledok genetického 
inžinierstva, že žiadny Boh neexistuje a Ježiš Kristus, 
Mojžiš či Budha boli ich veľvyslancami na Zemi. 

Po viacerých stretnutiach sa Claudovi podarilo 
spísať všetky posolstvá milého návštevníka a hľa, 
vznikla sekta Raeliánov. Samozrejme, že neexistuje 
žiadna fotografia zo stretnutí ani žiadny dôkaz o tom, 
že ktosi s kýmsi dakedy kdesi hovoril, ale sekta od roku 
1997 vedie akési klonovacie stredisko Clonaid založené 
v daňovom raji Bahamách, momentálne sídliace v Las 
Vegas a má stúpencov po celom svete, ktorí ju veľmi 
štedro dotujú. Vďaka Pánu Bohu za takýto nápad..
ehm pardon... chcel som povedať Vďaka Elohim... 

Church of Euthanasia
Áno, presne tak, Cirkev Eutanázie. Názov je 
veľmi výstižný a presný, nakoľko slogan tohto 
pozoruhodného spoločenstva znie podobne, ako 
slogan ochrancov lesov ,,Zabi bobra, zachráň strom”. 
A to ,,Zabi seba, zachráň Zem”. Jeho vznik sa datuje 
od roku 1995 a to založením hnutia v Bostone, Chris 
Kordou. Jej hlavným cieľom, ktorý znie ozaj vznešene, 
je udržať nekontrolované rozmnožovanie ľudí na 
uzde. Pokiaľ sú vaši blízki milovaní zástancami tohto 
hnutia, môžete sa držať myšlienky, že v jednoduchosti 
je krása a darovať im pod stromček napríklad svoje 
úmrtie (v takom prípade, prosím, vráťte všetky knihy 
z knižníc VUT a nezabudnite si vopred odhlásiť koleje).

Toto milé spoločenstvo sa často dostáva do 
konfliktu s kresťanskými organizáciami, či odporcami 
interrupcií, ale nemôžeme im to mať predsa za zlé, 
rátajú sa totiž iba skutky, ktoré spravíte dobrovoľne, 
Eutanázisti vás v žiadnom prípade do ničoho nenútia. 
No možno vás iba trošičku postrčia nejakou šikovnou 
rétorikou. 

A aby som nezabudol, 11. september bol pre túto 
sektu priam Vianocami v lete, oslávili ho totiž, ako 
inak, vytvorením hardcore péčka s pozadím horiacich 
budov Svetového obchodného centra. Držíme tomuto 
hnutiu palce a ako povzbudenie k ich samovražednej 
misií im posielame citát ,,Keď chceš zmeniť svet, začni 
od seba”. Problem solved!

Ho No Hana
Rok 1987, Japonsko. Je príjemný letný deň na pobreží 
východného Japonska, v pozadí počuť vtáctvo a inú 
morskú zver. Morský vánok hladí tvár Japonca Hogena 
Fukunaga, ktorý v záplave blaženosti zrazu zistí, že je 

inkarnáciou (vtelením) Krista aj Buddhu zároveň! 
Pôsobivé, že? Z bežného elektrikára sa stal vodca 
sekty, liečiteľ, ktorý vám z vašich nôh vyčíta diagnózu 
všetkých vašich problémov a navrhne spôsob ich 
liečenia. Samozrejme, že to nie je zadarmo, veď 
zadarmo ani kura nehrabe. Tajomstvá svojho tela sa 
dozviete za skromný poplatok 900 dolárov a liečenie 
pomocou pozitívnej energie za výhodnú cenu, len 
18 tisíc dolárov. *Facepalm*

Sekta má 30 tisíc aktívnych členov (ceny majú 
jednotné čiže aj členské je 900 dolárov), ale to len 
do roku 2000, kedy bol Fukunaga odsúdený zaplatiť 
1,39 milióna dolárov svojim „pacientom”.

Božie deti
Máš rád sex a Bibliu? Ak tvoja odpoveď znela áno, 
možno ťa bude zaujímať sekta Božie deti. Ide o kult 
sexu, ale aby si tomu správne pochopil, vezmi si do 
ruky Bibliu, prečítaj si ju nech máš aspoň nejaký náhľad 
a teraz zredukuj všetko čo si prečítal na pasáž ,,miluj 
blížneho svojho”. Hľa, tu máš odpoveď, tak neseď 
na zadku a miluj! Asi tak nejako zmýšľajú členovia 
tohto hnutia. Žijú v uzavretých spoločenstvách, kde 
existuje akýsi sexi poradovník (kto s kým je na rade), 
neuznávajú žiadne inštitúcie, dokonca ani rodinu, 
a sex tu má každý s každým - Mamka, syn, tatko, 
dcéra, dedko, sused, babka, brat, sestra, teta, poštár...
proste no problemo. 

Sektu založil v roku 1948 Američan David Brantom 
Berg, vtedy sa sekta volala Cirkev otvorených dverí, 
no po čase ho z nej vyhostili jeho vlastní stúpenci. 
Najväčší boom zaznamenali v začiatkom 70-tých rokov 
(v čase Hippies), kedy pomocou veľkej propagačnej 
akcie, kedy vyhlasovali, že všetky ostatné spolky sú 
dielom Satana, ich rady naplnilo viac ako 5 tisíc členov. 
V duchu týchto myšlienok zostavili svoje motto „Sme 
revoluční kresťanskí kočovníci, nezaujíma nás stratená 
a bezcitná staršia generácia, ani pobožní ľudia, my 

Studenti

pro

studenty

www.sps-fekt.cz

* 13



mladej generácii prinášame novodobé náboženstvo.”  
A šlo sa do boja proti pokore a cudnosti.

Aby činy členov organizácie nepredstavovali pre 
nich samých emocionálnu hrozbu, vštepovanie 
nenávisti k autoritám, rodine a rodičom bolo 
samozrejmosťou. Všetci totiž pochádzajú od Satana 
a to bez debaty. Členovia sú prevažne promiskuitní 
narkomani, ktorí tvrdia, že sex ich oslobodzuje zo 
závislostí, takže zjavne platí aj v tomto prípade, že klin 
sa klinom vybíja.

Imanuelitovia
Teraz sa vráťme naspäť do Čiech, čaká nás tu veselé 
vyprávanie o Persifalovi Imanuelovi a jeho žene, 
Labutej panne. Nie, to nie je vtip, ale krutá realita. 
Ktovie čo sa hnalo hlavou začiatkom 90-tych rokov 
Jánovi Dvorskému, ktorý sa spolu so svojou ženou 
takto premenoval. Tento pán napísal knihu Syn 
človeka, v ktorej predpovedal potopu sveta a ako 
správny záchranca, nazhromaždil pod svoje ochranné 
krídla 4 tisíc ľudí, ktorí naňho prepísali všetok svoj 
majetok. Keďže blažený život sa nezaobíde bez 
tvrdej diéty a nesmieme zabúdať, že jedlo podporuje 
zmyslovosť, členovia sekty sa za deň dosýta najedli 
z jedného rohlíku a koktejlov v podobe slanej vody. 
To malo za efekt, že neboli schopní sa znova začleniť 
do spoločnosti a tak bola sekta pre nich jediným 
útočiskom.

Našťastie v roku 1995 Dvorského zatkli a členovia 
sekty sa doteraz skrývajú pravdepodobne v lesoch, 
lebo tam im veľký vodca prikázal ,,odložiť svoje telo”.

Vesmírni lidé
V Čechách opäť ostaneme.  Vesmírni lidé, alebo známi 
aj ako Andělé Světla je sekta Iva A. Bendu a ďalších 
ľudí, ktorí majú tú vzácnu schopnosť komunikovať s 
mimozemskými civilizáciami. Konkrétne s nádherným 
blondínom, Aštarom Šeranom. Ide o duchovnú 

bytosťou vyššieho vedomia, veliteľom vesmírnej 
flotily 10 miliónov lodí s veliteľstvom na vesmírnej 
stanici Šáre. Pochádza z vysokej duchovnej 
spoločnosti v 5. dimenzii planéty NURBUA (Venuša 
v 3. dimenzii), pri svojej výške 235 cm váži iba 18 kg 
a jeho zelenomodré oči intenzívne žiaria v tme. 
Okrem tohto tela má aj ďalšie tisíce mentálnych tiel. 
Jeho povahové charakteristiky sú láska, múdrosť, 
pokora, trpezlivosť, ale aj prísnosť a zodpovednosť. 
Okrem bežných činností rád spravuje časť vesmíru 
Bela, Quadro alebo 4. sektor, stará sa o svojich milión 
potomkov (veľmi aktívny počas štúdií) a v minulosti 
spolupracoval s Atlantskou civilizáciou až do jej pádu 
pred 11 200 rokmi (tento rok bolo výročie). Nie, 
to nie je recesia, takéto a podobné fakty sa môžete 
dozvedieť na ich stránke vesmirni-lide.cz. Okrem tejto 
domény vlastnia desiatky ďalších, aby ste ich náhodou 
neprehliadli.

Sektu pôvodne založila Miloslava Drsková, 
pracovnica kravína, ktorá ako prvá začala komunikovať 
s Plejáďanmi v roku 1995, pod vplyvom učenia 
Michaela Hesemanna. O dva roky na to sa stretla s 
pánom Bendom, ktorému sa podarilo podľa jej vzoru 
naviazať prvý kontakt 1. 9. 1997. Benda odvtedy 
napísal 10 spisov Rozhovory s Poučením od Mých 
Přátel z Vesmíru, pričom dva z nich vyšli dokonca 
knižne (vypredané).

Sekta časom naberala na popularite, na Youtube 
sú dokonca videá z televíznych debát, kde pán Benda 
nekompromisne debatuje napríklad s prezidentom 
klubu Hyperion, Ľubomírom Valenčíkom či vedcami 
zo Slovenskej akadémie vied. Pokiaľ máte záujem 
prispieť finančnou čiastkou Vesmírnym ľuďom, číslo 
účtu nájdete hneď na titulnej stránke tohto združenia 
(samozrejmosťou je samostatný účet pre Česko aj 
Slovensko).

Internet je nástrojem 
ĎÁBLA!!!
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Óm šinrikjó (Aleph)
Sektu Óm šinrikjó založil v roku 1987 Japonec Šoko 
Asahara, ako spojenie budhistických a hinduistických 
meditácií s apokalyptickým učením. Znie to v skutku 
vzrušujúco, podstatné ale je, že na svojom vrchole 
mala sekta najmenej 10 tisíc členov po celom 
Japonsku, medzi ktorými boli ľudia s titulmi z elitných 
japonských univerzít. 

Členovia sa začiatkom 90-tych rokov rozliezli do 
Ruska a USA na nákupy konvenčných, chemických 
a jadrových zbraní, ktoré vozili späť do krajiny. 
Samozrejme, domácej tvorbe sa nič nevyrovná 
a tak sa neskôr sekta orientovala na vývoj vlastných 
biologických zbraní. Vodca Šoko bol s výsledkami 
natoľko spokojný, že vo svojom učení predpovedal 
koniec sveta, ktorý akosi neprišiel a tak sa rozhodol 
zobrať vec do vlastných rúk a o bájnu apokalypsu sa 
postarať sám. Útok na tokijské metro bol tak prvým 
krokom ich mýtickej cesty, členovia sekty použitím 
jedovatého sarinu v roku 1994 usmrtili sedem osôb 
a ďalších 59 vážne zranili.

Ako to však v dobrom príbehu sekty býva, v roku 
2000 sa premenovala na Aleph (paralela s našim 
knižnicovým systémom je náhoda), upustila od 
násilných metód a verejnosti sa ospravedlnila. 
Šoka začiatkom roka 2004 odsúdili na trest smrti 
kvôli plynovému útoku na metro z roku 1995, pri 
ktorom zahynulo 17 osôb a viac ako 5000 bolo ťažko 
zranených.

Nebeská brána
V našom veselom vyprávaní nemôžeme zabudnúť 

na príbeh o šialenej jazde na Hale-Boppovej kométe. 
Táto sekta je názorným príkladom toho, ako je možné 
človeka totálne zblbnúť. Všetko to začalo v roku 1975, 
kedy vodca sekty Do (Marshall Applewhite) presvedčil 
svoje ovečky, že sú potomkami mimozemšťanov, ktorí 
na Zemi havarovali v rokoch 1940 - 1970, a Zem bude 
v blízkej dobe zrecyklovaná a tak je nutné odletieť 

čím skôr. Niektorí ľudia začali tušiť, že ide o absolútnu 
kravinu a tak sa pomaly sekta rozpadala, až kým 
neostalo naozaj tuhé jadro s 39 členmi. Tu zrodil sa 
nápad v hlave vodcu Do, že Hale-Boppova kométa 
môže dokonale poslúžiť ako vesmírny koráb. A tak 
všetkých 39 členov spáchalo samovraždu, aby sa ich 
duše dostali na kométu a tak zažili divokú jazdu späť 
domov. Musíme oceniť aspoň to, že u každého tela 
bol balíček s osobnými vecami, dokladmi a listom na 
rozlúčku, čo kriminalistom aspoň nepokazilo celý deň.

Ruský kult Gadgetky 
Hackwrench
Hovoríte si WTF? Rusko muselo opäť dokázať, že čo sa 
týka zvláštností, má navrch nad celým svetom. O čo 
ide? Isto si pamätáte z detstva postavičku Gadgetky 
zo seriálu Rýchla Rota od Disneyho. Pre členov 
tejto ruskej sekty je táto postavička stelesnením 
všetkého krásneho, považujú ju za veľkú božiu sestru 
a predstavuje pre nich dokonalú čistotu, ženskosť, 
nedotknutosť a tvrdia, že je stelesnením technického 
elementu bytia. Členovia nosia všade so sebou jej 
veľký plagát, spievajú a modlia sa k nemu, lepia po 
autobusoch jej obrázky, kreslia, sprejujú, zvolávajú 
rôzne akcie na podporu povedomia o ich bohyni.

,,Prečo ju milujem? To je ale hlúpa otázka... dá 
sa nemilovať božstvo?” - to je jedna z odpovedí, 
ktorú od nich zdravý človek dostane. Na adrese 
tinyurl.com/ruskykult nájdete mnohé fotografie zo 
stretnutia a aj zaujímavé zábery z modlitebných seáns. 
Zdá sa, že väčšina členov sú inžinieri elektrotechniky, 
preto rada pre každého fekťáka - skôr ako vstúpite do 
nejakého kultu, poraďte sa so svojím psychológom.

Amir Mamaghani
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Dívka e-fektu
Iveta Ustohalová

Ahoj. Co studuješ za obor a kolikátým rokem?
Teleinformatiku,  2. ročník

Co říkáš na to, že jsi první dívkou e-fektu, která není 
z oboru BT-BIO?
Že už bylo na čase (směje se). Ne, dělám si srandu. 
Myslím, že je důležité, aby lidi věděli, že BT-BIO není 
jediný obor, který holky z FEKTu studují. Doufám, že 
si tu brzo přečtu rozhovor s nějakou další kolegyní 
z TLI.

Odkud pocházíš a proč sis vybrala zrovna Brno 
a FEKT?
Narodila jsem se v Brně a v jedné vesnici kousek 
od něj i bydlím. FEKT jsem si vybrala vlastně docela 
náhodou. Díky naší hrozně hodné paní fyzikářce 
ze střední jsme se s děckama dostali na prohlídku 
FEKTu, mohli jsme si zapojit žárovky a udělat 
jednoduché laboratorní cvičení. Hlavně ty žárovky 
byly fakt super. Když jsem se pak rozhodovala, kam 

si podat přihlášky, přišlo mi elektro jako docela 
perspektivní obor, a tak jsem to zkusila. Pravdou ale 
je, že jsme na sebe s FEKTem tak trochu zbyli. Mým 
vysněným oborem byla totiž antropologie, která mi 
bohužel nevyšla.

Prozradíš čtenářům e-fektu na sebe nějakou 
úchylku?
Mám ráda plyšové a chlupaté věci. Ne přímo plyšáky, 
ale třeba polštáře, pouzdra nebo boty. Řídím se však 
heslem, že nic se nemá přehánět. Alespoň většinou.

Co si myslíš o konci světa?
Že je nevyhnutelný, hodně však záleží na nás lidech, 
kdy přijde.

Jak moc tě baví nakupování a kolik hodin jsi schopna 
nakupovat? Kolik dokážeš za jeden nákup nechat v 
obchodě s oblečením?
Nakupování mě baví hodně. Nemám ale ráda 
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pobíhání po obchodech s nadějí, že třeba uvidím 
něco, co se mi bude líbit. Nedávno jsem si udělala 
seznam věcí, které v šatníku musím mít, abych vůbec 
měla v čem chodit, a podle něj se snažím řídit. Nejvíc 
jsem za jeden nákup utratila asi 7000 Kč.

Máš nějaké rituály?
Ráno nikdy nevstávám na první zazvonění budíku. 
Nastavuju si buzení vždycky o hodinu dřív, než je 
třeba, a pak když budík zazvoní, říkám si „pohoda, 
ještě můžu hoďku spát“. Vím, že se to nemá dělat, 
ale už jsem na to zvyklá od základky a jinak bych snad 
ani nevstala. 

Kdybys mohla dělat úplně cokoliv, co by to bylo 
a proč?
Hrozně ráda bych strávila pár dní v Anglii konce 19. 
století a jako ženská verze Sherlocka Holmese řešila 
některý z jeho případů. Atmosféru příběhů o tomhle 
hodně svérázném detektivovi nemůže kriminálka 
Miami (ani žádná jiná) nikdy překonat.

Co máš doma všechno za zvířátka?
Psa, teda fenku Tess, 11 slepic a pár pavouků za 
postelí.

Fotografie: Amir Mamaghani
Text: Vojta
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Welcome to our future

Společnost Honeywell nabízí exkluzivní 
stipendijní program 

Honeywell Innovators Scholarship 
pro nadané studenty, 

kteří se nebojí nových vizí.
Studujete vědecké a technické obory?

Máte zájem získat placenou stáž na některé z českých poboček společnosti 
Honeywell (v Praze, Brně nebo Olomouci) pod vedením předních odborníků 
v oboru? 

Staňte se Inovátorem společnosti Honeywell a získejte placenou stáž 
s peněžní výhrou v hodnotě 118 000 Kč!

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je vytvoření dvou anglicky 
napsaných esejí na témata:

• Popište projekt, na jehož tvorbě jste se podílel/a, a který provázely 
nějaké překážky. Co jste udělal/a pro jejich odstranění?

• Popište situaci, v níž došlo k nějaké vážné komplikaci nebo problému 
a kdy bylo nutné zasáhnout okamžitě bez čekání na pomoc ostatních.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, neváhejte se přihlásit prostřednictvím 
http://www.careersathoneywell.com/en/GraduatesandStudents, kde také
najdete bližší informace.

Přihlášky přijímáme do 16. prosince 2012
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Studenti pro studenty pro vás připravili v rámci 
příprav tohoto čísla e-fektu tabuli. Ne jen tak 
ledajakou tabuli, abychom se drželi tématu, má něco 
společného s koncem… s koncem vašeho života. 
Nese totiž název Před tím, než zemřu…  Napsat 
můžete cokoliv, co chcete stihnout před tím, než 

zemřete. Za necelé první dva dny bylo celých 2,92 m2 
dřevotřísky nabarvené tabulovou barvou obsazeno 
vašimi přáními. Vše bylo nafoceno a je dostupné na 
Facebooku SPS. Ale neotálejte. Do 21. 12. 2012 není 
daleko, tak to koukejte všechno stihnout!

Tomáš Mejzlík



Niekto si možno všimol, niekto nie. Svet sa zmieta 
v jednej finančnej kríze za druhou, takže treba šetriť 
kde sa dá. Toto sa samozrejme týka aj miest a obcí, 
ktoré škrtajú všade, kde to čo i len trochu ide. Ako už 
bolo zverejnené v niektorých médiách a na internete, 
tieto zmeny sa budú týkať aj mesta Brna, ktoré v rámci 
šetriacich opatrení od nového roku pripravilo rozsiahle 
zmeny v mestskej hromadnej doprave.

Nie nebojte sa, nočné rozjazdy sa spoplatňovať 
zatiaľ nebudú. Teda podľa všetkého. Mesto dospelo 
k názoru, že technická realizácia takéhoto riešenia by 
bola veľmi komplikovaná (nový druh lístkov, spomalené 
odbavovanie apod.) a pravdepodobne by priniesla 
viac škody ako úžitku. Bohužiaľ, tú 50-miliónovú dieru 
v rozpočte stále nejako zaplniť treba, a tak mestskí 
poslanci dospeli k názoru, že praktickejšie a výhodnejšie 
nebude tieto peniaze nejakou formou zarobiť, ale 
ušetriť ich. 

Systém liniek v Brne nedávno prešiel rozsiahlym 
nezávislým auditom, na základe ktorého sa mesto 
rozhodlo veľa z nich obmedziť (asi si myslia, že dnešný 
stav je pre občanov mesta priveľký luxus –pozn.red.). 
Tieto úpravy sa však študentov a zamestnancov VUT 
dotknú v porovnaní so spoplatnením rozjazdov iba 
okrajovo. Dokonca aj v mojom okolí stále existujú ľudia, 
ktorý o nich ani nevedia. Rozhodne inak sa ale cítia 
obyvatelia Brna, hlavne niektorých mestských častí, 
ktorým tieto udalosti môžu život mierne skomplikovať 
(hlavne v nutnosti prestupovať, dlhšie čakať alebo 
v najhoršom prípade sa už neodvezú ničím).

Spomínaných zmien v cestovných poriadkoch je 
viacero – niektoré linky budú zrušené, iné budú chodiť 
častejšie, iným sa interval zasa predĺži. Prinášame 

Vám teda výber tých, ktoré sa bežného študenta VUT 
(a hlavne FEKTu), či už bývajúceho na kolejích alebo nie, 
dotknú najviac.

• 12, 13 – linka 13 bude zrušená úplne, nahradia 
ju spoje linky 12 so skrátenými intervalmi 
odjazdov. Do Juliánova bude po novom jazdiť 
linka 9 (Čertova rokle -> Česká -> Hl. Nádraží -> 
Juliánov)

• 25, 26 – študentov odboru BTBIO, ktorí 
dochádzajú do Bohuníc, poteší fakt, že obe 
trolejbusové linky budú v pracovných dňoch 
dopoludnia premávať častejšie.

• 53 – týka sa hlavne tých z Vás, ktorí bývate 
na Palačáku a víkendy trávite v Brne. Práve 
v nepracovné dni sa totiž interval odchodov 
posunie z pôvodných 30 minút na 1 hodinu. 
(upozorňujeme, že tento zdanlivo nevinne 
vyzerajúci fakt môže byť nepríjemný hlavne 
v daždivom období, keď už bude odstránený 
chodník z konečnej šaliny do budovy  FP a nová 
cesta ešte nebude dobudovaná – pozn. red)

• Nočné rozjazdy – rušia sa rozjazdy 
v nepracovné dni o 2:30 a 3:30. V nepracovné 
dni budú rozjazdy (od 6:00 doplnené o niektoré 
významné linky- 2, 25, 50 apod.) tiež jazdiť až 
do 7:00. V týchto ranných hodinách ale budú 
jazdiť častejšie ako v noci, a to v 20-minútových 
intervaloch. Bežné linky budú v prevádzke až od 
7:00.

Pre prehľad ďalších zmien navštívte náš Facebook 
(facebook.com/studentiprostudenty), kde môžete 
o zmenách tiež diskutovať. A čo nenájdete u nás(ak 
sa Vám to podarí), s tým Vám pomôže Google.

Róbert Krajčír

Zmeny v MHD
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K této soutěži jsme se dostali naprosto náhodně. 
Během výběru tématu projektu do předmětu 
„Robotika“ nám padlo do oka zadání, které po nás 
požadovalo sestavení týmu, robota a následný výjezd 
do německého Waldkirchu. Výhodou navíc bylo, že 
pořádající firma SICK poskytne pro realizaci jeden ze 
svých laserových scannerů, jenž po soutěži připadne 
fakultě. Takovouto příležitost jsme si jakožto hrdí 
studenti VUT, toužící reprezentovat naši alma mater, 
samozřejmě nemohli nechat ujít.

Jali jsme se tedy realizovat tento odvážný 
plán. Po prvotních peripetiích ohledně cenově 
přijatelného řešení a vymýšlení všech možných 
i nemožných hardwarových koncepcí našeho 
robota jsme nakonec zvolili osvědčený čtyřkolový 
diferenciální podvozek, který nám zapůjčilo oddělení 
robotiky. Realizace by rovněž nebyla možná bez 
přispění sponzora, společnosti TIPA s.r.o.

Nejvyšší vrstvu řízení měl zajišťovat systém 
Toradex Robin s procesorem Intel Atom, kterému 
zdárně sekundovala deska STM32 F4, zabezpečující 
operace vyžadující zpracování v reálném čase. Aby 
robot nevykazoval příznaky otravy methanolem 
a mohl efektivně vnímat svět kolem sebe, vybavili 
jsme jej ještě webkamerou a dvěma laserovými 
sensory pořadatelské firmy SICK.

V průběhu realizace se však ukázalo, že naše 
megalomanské plány budou muset ustoupit tvrdé 
realitě v podobě blížícího se termínu soutěže. 
Globální mapa totiž i přes použití všemocného 
Kalmanova filtru nemapovala, jak jsme si 
představovali. Počítačové vidění odmítalo vidět, 
regulátory neregulovaly…jediné pozitivum v období 
horkého léta tak byly firmou SICK dodané vzorové 
míče, skvěle se hodící k rozličným vodním aktivitám.

Po mnoha bezesných nocích, kdy nás už i noční 
hlídač vyhazoval z laboratoře, jsme však robota 
dokončili a vyrazili směle směr Waldkirch. Cesta se 
neobešla bez různých veselých situací, například když 
sedm studentů technické fakulty (to jako my) nebylo 
schopno natankovat LPG, dokonce ani za pomoci 
sličných Italek, které nekomunikovaly žádným nám 
známým jazykem.

Nakonec jsme se ale úspěšně ubytovali na hotelu, 
přeměnili tamní společenskou místnost na testovací 
arénu a využili poslední noc pro finální úpravy.

Nastal den D a po vydatné snídani jsme dorazili do 
Stadthalle ve Waldkirchu a započali ranní warm-upy. 
Zde přišel ke slovu náš vzácný doprovod, Ing. Burian, 
který, ačkoli našeho robota viděl poprvé, nám jej 
pomohl uvést do provozuschopného stavu. Po 
vydatném obědě přišla na řadu první jízda.

Vyšlo najevo, že barevný prostor HSV je sice 
vynikající věc, nicméně kombinace žlutý míč, béžová 
podlaha a osvětlení zářivkami udělala své. Nepodařilo 
se nám úspěšně zachytit žádný míč. Perličkou bylo, 
že našemu notebooku (který nakonec suploval 
desku Toradex) se pravděpodobně nelíbil některý ze 
spuštěných programů a na startu se na nás usmála 
krásná modrá obrazovka smrti. Rychlý restart vše 
spravil a robot odvážně vplul do arény. V průběhu 
jízdy jej však překvapilo větší než předpokládané 
množství míčů, takže po chvíli rezignoval na jakoukoli 
snahu cokoli provádět.

Do další jízdy naštěstí zbývaly dvě hodiny, byl 
tedy ještě čas na úpravy. Ve druhé jízdě jsme se již 
nikde nezasekli, kamera detekovala míče úspěšně 
(tentokrát byly zelené), avšak ani tak nám nepřálo 
štěstí ani technika a žádný bod jsme nakonec domů 
nevezli.

Soutěž pro nás představovala velkou pozitivní 
zkušenost, ať již z pohledu odborného, robotnického, 
tak i toho takříkajíc manažerského. Sesynchronizovat 
v období prázdnin šest zaneprázdněných lidí, kteří se 
tomuto projektu navíc věnují čistě dobrovolně, se 
ukázalo být úkolem vskutku sisyfovským. Nejlepší věc 
na celém projektu jsou však zkušenosti, které jsme 
během příprav a soutěže nasbírali. Ty nejdou naučit. 
A proto, kdo máte možnost zúčastnit se nějakého 
podobného projektu, neváhejte a běžte do toho! Už 
jen kvůli tomu, že zakusíte schwarzwaldskou šunku, 
waldkirchské pivo Hirschen-Bräu, jízdu po německé 
dálnici, podíváte se do Porsche muzea a možná 
i změníte názor na místní Mädchen.

Lukáš Otava, Tomáš Grepl, Martin Mališ, 
Martin Tříska, Milan Papež, Ondřej Vožda

SICK ROBOT DAY 2012
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Zdravím všetkých kulinárskych labužníkov!!!! 
V tomto čísle e-fektu sme si pre Vás pripravili niečo 
exotickejšie. Z názvu by sa možno dalo povedať, že 
to bude mexické jedlo, avšak od pravého Mexičana, 
s ktorým som mal tú možnosť o jedle hovoriť, viem, 
že s mexickou kuchyňou má pramálo spoločného. 
Možno tak to, že to je pikantné -  a podľa toho ako 
pikantné si to spravíte Vám to naozaj môže ako 
posledná večera pripadať 

Samozrejme, nikto to ešte za žiadnu cudzokrajnú 
špecialitu neprehlásil, sme koniec koncov študenti 
a varíme hlavne jednoducho, chutne a čo možno 
najlacnejšie. S peniazmi to teraz síce nebude 
až tak nízkorozpočtové, ale idú predsa Vianoce, 
tak sa môžeme trochu uvoľniť so známou frázou 
na perách – „nech nežerem“. Prednosťou tohto 
jedla je hlavne relatívna jednoduchosť. A navyše, 
vzhľadom na univerzálnosť tohto jedla popísanú 
nižšie a miernu prestíž, ktorú Vám jeho uvarenie 
prinesie u známych, sa táto investícia raz za čas aj 
oplatí. 

Postup: 
1. Mäso umyjeme a nakrájame na kocky 

cca. 1x1 cm, môžu byť aj o niečo väčšie. 
Z grilovacieho korenia (najlepšie pikantného, 
alebo priamo mexického) a 2 lyžíc oleja 
zarobíme v miske marinádu.  Tú následne 

vylejeme na nakrájané mäso a dobre 
premiešame. Necháme stáť asi 30 minút 
a viac. Zatiaľ sa môžeme venovať  ďalším 
prípravám.

2. Všetky konzervy otvoríme a nálev z nich 
zlejeme (ak pripravujeme z Bonduelle 
konzervy s omáčkou, tú môžeme nechať 
tak).  Všetky fazule a kukuricu zmiešame 
dohromady.

3. Primiešame rajčinové pyré. Jeho množstvo 
závisí len na Vašej chuti. S väčším množstvom 
ale bude výsledné jedlo sladšie a hlavne 
kyselšie. Treba preto najprv pridať asi 
polovicu, poriadne premiešať, ochutnať a až 
potom pridávať ďalej. Pamätajte, základ 
varenia dobrého jedla je stále ochutnávať 

4. Pridáme čierne korenie (asi 1 – 2 čajové 
lyžičky) a chilli podľa chuti. Hlavne pri 
pridávaní chilli treba znovu použiť zásadu 
spomenutú vyššie – pridávať po menších 
krokoch a pravidelne ochutnávať. Vyhnete 
sa tak tomu, že Vaše jedlo bude tak pikantné, 
že okrem pálenia nebudete cítiť vôbec nič 
a nie ešte nejakú chuť, čím by sa to celé stalo 
úplne nejedlým. Pamätajte hlavne na to, že za 
studena cítiť pálivé o niečo menej a pikantné 
už bude aj mäso aj samotná fazuľa, pokiaľ 
bola naložená v chilli alebo pikantnom 

Potrebujeme
• 500g kuracích alebo morčacích 

(krůtích) prsných rezňov
• 1 stredne veľká cibuľa
• malá konzerva kukurice
• 1 konzerva bielych fazulí (v slanom, 

najlepšie chilli náleve)
• 1 konzerva červených fazulí (v 

slanom náleve alebo aj Mexická 
zmes =kukurica + červené fazule v 
pikantnej omáčke od Bonduelle)

• 1 malá konzerva rajčinového pyré
• balenie 8 ks tortíl
• grilovacie korenie (1 lyžica), čierne 

korenie (pepř), chilli (voliteľné)
• 3 polievkové lyžice rastlinného 

oleja

Chilli

A.K.A. posledná večera

con
carne
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Sudoku

Otázky na zamyslenie
Koľko váži kilo betónu?
Opadávajú stromom rastúcim vo vnútri listy?
Prečo sú minisukne drahšie ako dlhé sukne?

3 6 9 4
7 8

4 9
2 7 3 9 6

6 2
5 1

5
6 8 2 1

7 2 5

5 4
3 4 8 6

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

7 4
8 6 2 7
7 6

8 5 6 2 1 4
3 1 8

4 6
2

7 1 8
2 4

9 6 7
1 3 6

1 2 7 9

náleve. Osobne napríklad chilli niekedy ani 
nepoužijem.

5. Ošúpeme a nakrájame cibuľu nadrobno.
6. Na lyžici oleja osmažíme cibuľku do zlatista.
7. Pridáme mäso a osmažíme kým nebude 

hotové a nepustí aj trocha šťavy.
8. Keď je mäso hotové, pridáme na panvicu 

celú fazuľovo - kukuričnú zmes, poriadne 
premiešame a necháme prevrieť.

9. Tortillu nahrejeme na platni alebo 
v mikrovlnke (stačí na 10 sekúnd).

10. Na rozprestretú tortillu naložíme primerane 
veľa zmesi (asi 3 lyžice), prehneme spodok 
a potom kraje (aby nám zmes nevypadávala).

11. Jedlo je hotové!
Takto pripravené jedlo je veľmi univerzálne. Tortilly 
síce vyzerajú aj chutia dobre, sú však pomerne drahé 
a na tomto jedle bývajú hneď po mäse druhým 
najdrahším artiklom. Z vlastnej skúsenosti však 
môžem odporučiť, že pripravená zmes je výborná 
aj s pečivom, topinkami, ryžou či špagetami. Je tiež 
jedlá aj za studena, takže sa dá s rohlíkom zabaliť aj 
na cestu. Ak prídete na ďalšie využitie, určite nám 
dajte vedieť na našom Facebooku SPS. Dobrú chuť!

Cenová kalkulácia:
Fazule biele v slanom náleve Giana:  17,50 Kč
Fazule červené s kukuricou v chilli omáčke Bonduelle 
Mexicana :   33,90 Kč
Rajčinové Pyré OTMA:   17,50 Kč
Morčacie (krůtí) prsné rezne 500g:  80,50 Kč
Cibuľa 1ks:   2,00 Kč
Tortilly 8ks:    79,90 Kč
Olej:    *48,90 Kč
Grilovacie korenie pálivé:  *18,50 Kč
 ___________________
 231,30 Kč  = cca.  58 Kč/os.**
 *298,60 Kč = cca.  75 Kč/os.**

*surovina, ktorej sa používa iba zlomok z celého 
balenia, avšak pokiaľ ju doma nemáte, pripočítali 
sme jej cenu do celkových nákladov
**bez použitia tortíl cena dokonca klesá iba na cca. 
38 Kč/os. (prípadne 55 Kč), takže záleží od toho ako 
luxusne sa chcete najesť.

A.K.A. posledná večera

Róbert Krajčír




