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Ahojte milí čtenáři,
Právě držíte v ruce druhé číslo e-fektu v mojí 
režii. Omluvám se vám za drobné zpoždění, 
snad se i teď dočtete nějaké užitečné infor-
mace. Chtěla bych moc poděkovat redakci za 
výbornou spolupráci a včasné posílání článků 
i za snahu ostatních členů, kteří dělají vše, aby 
e-fekt vyšel tak, jak má. Velice se omlouvám 
Martinovi Holčíkovi za to, že jsem zapomně-
la napsat jeho jméno do minulého vydání. 
Promiň. Všem přeji úspěšné zkouškové ob-
dobí, a abyste přes prázdniny zvládli vše, co 
máte v plánu. Mějte se fanfárově a přeji pří-
jemné počteníčko :) . Potkáme se opět příští 
semestr. 

Eliška Jarmerová

Úvodní slovo
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Info z FEKTu
Rektorské volno 13.5.

13. 5. 2015 proběhne Den sportu na VUT 
v Brně, při té příležitosti bylo na tento den 
vyhlášeno Rektorské volno. Pokud máte na 
tento den naplánovanou zkoušku, domluvte 
se včas se svým vyučujícím, jestli se zkouška 
přesune na jiný termín nebo ne.
Týmová studovna pro studenty na T10

V salonku N0.38 v 1. podzemním podlaží na 
T10 byla zřízena Týmová studovna pro řešení 
hromadných projektů a pro společné učení 
se na zkoušky. Studovna je pro situace, kdy 
je potřeba nad projektem diskutovat, což by v 
knihovně rušilo ostatní studenty. Klíč od stu-
dovny je možné si půjčit přes kohokoli ze SPS, 
když bude studovna volná.
Deskové hry na FEKT

Od začátku letního semestru funguje v míst-
nosti T2.45 na T8 půjčovna deskových her, 
kde si ve volné chvíli mezi přednáškami nebo 
po výuce může kdokoli zajít zahrát nějakou z 
nabízených her. Klíč od místnosti je možné si 
půjčit přes kohokoli ze SPS.
Termíny zkoušek

Podle studijního a zkušebního řádu by měly 
být tři týdny před začátkem zkouškového ob-
dobí vypsány v informačním systému termíny 
zkoušek včetně místa a času zkoušky tj. za-
čátkem jedenáctého týdne (pro předměty po-
sledních ročníků začátkem desátého týdne). 
Případné nesrovnalosti nebo nevypsané ter-
míny řešte s příslušnými garanty předmětů.
Registrace předmětů na další rok – 1. a 2. kolo
Začátkem dubna skončilo 1. kolo registrace 
předmětů pro akademický rok 2015/16. Ná-
sledně bude probíhat 2. kolo registrace od 
20. 4. (od 16:00 hod.) do 23. 4. 2015. Tyto re-
gistrace slouží k plánování kapacit předmětů 
a rozvržení učeben pro daný počet studentů. 
Registraci je možné při tvorbě rozvrhů v září 
upravit.

Motivační stipendium pro nové budoucí 
doktorandy

Studentům, kteří se přihlásí a zapíší do prv-
ního ročníku prezenční formy doktorského 
studijního programu a v magisterském studiu 
dosahovali průměru do 1,3, bude vyplaceno 
mimořádné jednorázové motivační stipendi-
um 15 000 Kč.

Daniel Janík
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Na VUT fungují různé druhy spolků a stu-
dentských organizací. Tím nejrozšířenějším 
jsou Studentské komory Akademického se-
nátu VUT a všech fakult, jejichž primárním 
úkolem je zastupovat a reprezentovat zájmy 
studentů, mohou však zastávat i roli tvůrců 
společenských aktivit pro vyplnění volného 
času studentů. Dále se pak studenti dobro-
volně sdružují v organizacích unijního typu 
– zpravidla působících na fakultě s cílem or-
ganizování volnočasových aktivit pro studen-
ty – Studenti pro studenty (FEKT), Studentská 
unie FIT, Studentská unie FCH a Studentská 
obec FA. Dále máme na VUT spolky, které jsou 
součástí nadnárodních sdružení s cílem roz-
víjet studenty – BEST Brno, IAESTE a ISC VUT. 
Ve výčtu chybí TU Brno Racing sdružující tým 
studentů, kteří vyvíjí a konstruují formuli pro 
mezinárodní soutěže.

Konkrétně FEKŤáky by mohly nejvíc zajímat 
tyto organizace:

Studenti pro studenty   
to jsme my. Pomáháme 
prvákům, snažíme se 

informovat studenty o dění na FEKTu a VUT, 
zprostředkovávat jejich názor vedení fakulty 
a naopak. Studentská komora AS FEKT úzce 
spolupracuje s SPSkem. Navenek je to jedno 
tělo a jedna duše. Není tomu tak úplně na 
všech fakultách.

BEST pořádá soutěže 
na technických školách 
v celé Evropě a zajišťuje 
výjezd a příjezd studen-
tů z VUT a na VUT v rám-

ci týdenních kurzů.

ISC se stará o přijíždějící erasmáky. Dělá pro 
ně spoustu akcí, pomáhá jim s vyřizováním 
papírů, orientací v Brně atd. Zkrátka se jim 

stará o zábavu.

TU Brno Racing 
vyvíjí a vyrábí každý 
rok novou a lepší 
formuli, se kterou 
se jim daří bojovat o slušné příčky v meziná-
rodních soutěžích.

IAESTE organizuje ve-
letrh pracovních příleži-
tostí iKariéra a pomáhá 
studentům vyjet a přijet 
na univerzitní stáže.

Proč vlastně studenti pracují ve studentských 
organizacích? Motivací může být několik.

•  podílet se na významných věcech pro 
komunitu

•  být v partě nadšených lidí
•  seberozvoj
• získat podobně smýšlející přátele
• zkušenosti, které se budou hodit do života, 

do práce…

Pokud vás jakákoliv organizace zaujala, ne-
váhejte vyhledat jejich kontakt a ozvat se jim. 
Budou mít radost, věřte nám :-)

Tomáš Mejzlík

STUDENTI
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Letné festivaly
Všimli ste si, že už je tu koniec semestra? 

Ten čas rýchlo frčí, však?  Ani sa nenazdáme 
a máme tu skúšky, a po skúškach sa začne 
kolotoč letných festivalov. Verím, že sa teší-
te. Aby ste si vybrali ten správny, prinášame 
vám krátky zoznam tých najlepších festivalov 
v okolí. 

 ROCK FOR PEOPLE 
Už 21. ročník tohto legendárne-

ho festivalu bude vo festival parku 
4.  – 6. 6. v meste Hradec Králové. 
Celofestivalovú vstupenku dosta-
nete v predpredaji za 1540 Kč ne-

skôr za 1740 Kč. Tešiť sa môžete na hviezdy 
ako sú Limp Bizkit, Bastille, Hollywood Unde-
ad.

TELEKOM VOLT FESTIVAL 
Hneď prvý letný víkend otvorí 

maďarské mesto Sopron dvere 
všetkým návštevníkom. Mul-
tižánrový festival, ktorý sa bude 
konať 1 – 4. 7. pripravuje pre 

návštevníkov dávku pop, rock, metal, folk, 
jazz a elektronickej hudby. Jednodenný lístok 
kúpite v predpredaji len za 33 €. Na festivale 
vystúpia Slash, Wilkinson, David Guetta, Pa-
rov Stelar alebo John Newman. 

ELECTRIC LOVE 
Z Maďarska cestu-

jeme do Rakúska na 
festival elektronickej 
hudby. Druhý víkend 
(9. – 11.) v júli v ra-
kúskom meste Salzburg uvidíte svetových DJs 
ako sú Tiesto, Alesso, Showtek či Knife Party. 
Lístky si môžete zakúpiť za neuveriteľných 99 
€. 

BAŽANT POHODA
Nemali by sme zabudnúť na 

najväčší festival na Slovensku. 
Každý rok zavítajú na letisko 
do Trenčína tisícky fanúšikov, 
na ktorých čaká obrovský kus dobrej pohody. 
Lístky kúpiš od 89 €. Lineup bude plný zná-
mych umelcov z Európy aj USA.  Tešiť sa mô-
žeš na Die Antwoord, Cocorosie, A-trak alebo 
Young Fathers. Zaškrtni si v kalendári víkend 
9. – 11. 7. 

MASTERS OF ROCK
Organizátori rockového festivalu ťa pozý-

vajú na udalosť plnú roc-
kovej hudby. Uvidíš tam 
Nightwish, Within Tem-
pation alebo Powerwolf. 
Tešte sa 9.7. v obci Vizo-
vice.

ULTRA EUROPE
Aj ty sa chystáš v lete na dovolenku do 

Chorvátska? Dovolenku si môžeš spríjemniť 
festivalom elektronickej hudby, ktorý sa usku-
toční 10. – 12. 7. v skvelom meste Split. Zaži 
neskutočnú atmosféru na futbalovom štadió-
ne len za 169 €. Čaká na 
teba špička elektronickej 
hudby od Alessa až po 
Zedda.

COLOURS OF OSTRAVA
Dolní Vítkovice vás radi uvidia na farebnom 

festivale 16. – 19. 7. Pri 
návšteve festivalu určite 
uvidíte na pódiu umel-
cov ako sú Rudimental, 
Mika, Caribou, Kasabian. Od 1. apríla si lístky 
kúpite za 2190 korún. Okrem hlasitej hudby 
na vás čaká celodenný bohatý doprovodný 
program. Začni baliť veci do Ostravy.

STUDENTI
PRO STUDENTY
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TOMORROWLAND 
Zaži rozprávku na vlastnej koži. Navštív To-

morrowland a už nikdy v živote 
nebudeš smutný.  Belgické mes-
tečko Boom privíta vyše 200 000 
šťastlivcov 24. – 26. Júla. Držím ti 
palce, aby si zohnal lístok. Najväč-
ší festival elektronickej hudby na svete je už 
vypredaný. Našťastie sa dajú sledovať online 
prenosy na youtube.com. A kto tam vystúpi? 
Všetci :)
ČESKÉ HRADY

Návšteva kultúrnej pamiatky jednoznačne 
patrí k letu. Ak pri tom môžete počúvať hud-
bu, tak to je oveľa lepší zá-
žitok. Počas celého leta na 
8 hradoch po celej Českej 
Republike vystúpia naj-
lepší hudobníci, ako na-
príklad: Chinaski, Tomáš 
Klus, No Name, Wohnout, 
Xindl X a ďalší. Vstupenky 
sú dostupné už od 290 Kč. 

DOHODA
FUN Rádio pripravuje ďalší ročník festivalo-

vej tour po Slovensku. Štyri slovenské mestá 
sa môžu tešiť na elitu slovenskej pop music. 
Informácie o cene lístkov ešte nie sú zverejne-
né, ale cena nepresiahne 20 €.

GRAPE FESTIVAL
Ešte sa zdržíme na Slovensku. Navštívime 

krásne  mesto Piešťany a festival Grape. Cez 
víkend 14. – 15. 8. vypukne na letisku príjem-
ná atmosféra za účasti Foals, Netsky Live, Bal-
thazar. Lístky v predpredaji si kúpiš za symbo-
lických 40 €.

MÁCHÁČ
Ak sa rád kúpeš v jazere, tak určite v Mácho-

vom jazere, pretože 21. a 22. tam bude veľká 
česká párty. Tento jedinečný beach festival 
v Česku má obmedzenú kapacitu na 10 000 

návštevníkov. Tak si rýchlo kúp vstupenku za 
890 Kč, aby si videl Firebeatz, Sander van Do-
orna alebo Miachaela Buriana. 

UPRISING
Ak chýbalo v tom-

to zozname reggae, 
tak práve teraz 
prichádza. Fanú-
šikovia jamajskej 
hudby sa môžu te-
šiť 21. a 22. augusta na bratislavských zlatých 
pieskoch na Bunny Wailera, Chucka Fendu 
alebo na Brother Culture. A vstupné je len 30 
€. 

HUDBA Z FEKTU  
 Letnú festivalovú šnú-

ru zakončíme spoločne 
na našom festivale. Vi-
díme sa na parkovisku 
medzi T10 a T12 v stredu 23. 9. Samozrejme, 
že vstup je zdarma. Headliner akcie bude  ešte 
zverejnený. 

STUDENTI
PRO STUDENTY



URBan                
EXploration 
neboli URBEX

Pravděpodobně tuhle zkratku neslyšíte po-
prvé, v poslední době se z tohoto „koníčka“ 
stal fenomén. Procházet opuštěné domy, 
polorozbořené nemocnice, továrny, nedo-
stavěné výrobní haly anebo postavené mosty 
během plánované výstavby Hitlerovy dálnice. 
Tohle všechno (a samozřejmě i něco navíc) lze 
shrnout pod urbex.
A co to teda je?

Jestli jste od narození alespoň z poloviny 
tak zvědaví jako já, určitě jste se snažili do-
stat do míst, kam se ostatní buď nedostanou, 
nebo dostanou jen obtížně, případně je to 
zakázané nebo jinak nebezpečné. Právě ta-
kové „výletování“ do zakázaných nebo jinak 
odlišných míst se nazývá „urban exploration“ 
neboli zkomoleno do češtiny „městský prů-
zkum“ případně taky „infiltrace“. Jako větši-
na urbexerů jsem i já našel největší zalíbení v 
industriální architektuře – opuštěné továrny 
nebo třeba bunkry a podobné stavby. 
Brno a urbex…

Jako většina velkých měst má i Brno mno-
ho, co může k prozkoumání nabídnout. Pro-
blémem však bývá, že pokud se jejich umís-

tění „rozkřikne“, spousta lidí nepřijde na 
průzkum ze zvědavosti, ale s vidinou nějaké-
ho toho kusu barevného kovu nebo podobné 
kořisti. Právě urbex takový není – průzkumní-
ci se řídí heslem „neodnášej nic než fotky, ne-
nechávej nic než stopy“ (pozn. red.: stopy po 
botách, ne kladivu). Obvykle se na místa, na 
kterých byli, vracejí a pomocí fotek vytvářejí 
paměti. Všechna tahle místa mají své kouzlo 
a byla by škoda, kdyby některé objekty lehly 
buldozerem bez vzpomínky – jako například 
veliký rozlehlý areál Profashionu Prostějov 
nebo některé z hal Pragy. Pro zvědavce při-
dáme i pár fotek z okolí Brna, které jsme na 
„výletech“ pořídili. Zvědaví z vás určitě dobře 
vědí, o která místa se jedná. No a pokud vás 
urbex chytil za srdce (a nejspíš i za objektiv 
zrcadlovky), pak se ozvěte a můžeme třeba 
vyrazit společně :-)

Martin Holčík
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Když se řekne rum, většina z vás si asi před-
staví bramborový hnus od Božkova (v horším 
případě nějaké lokální samohonkové palírny), 
v lepším případě komerčně zprofanovaný zá-
klad koktejlů od Morgana. S redakcí jsme se 
vypravili na místo, kde zjistíte, že rum oprav-
du chutná jinak. Kdo se vyskytuje na Skáce-
lově, mohl si všimnout, že před pár týdny se 
na domě vedle pralinkárny objevila nová sví-
tící cedule. Bar Forrum. A právě sem nás naše 
touha po poznání rumu zavedla. 

Když vstoupíte do vchodu číslo 59, nelek-
něte se a pokračujte do dveří vlevo, poté po 
schodech dolů. Objevíte se hned u baru. Bar 
je nekuřácký, rozdělený do dvou místností. 
V zadní je možné udělat menší party pro cca 
30 lidí, ke stolu v přední části se vejde cca 12 
lidí, pár míst je ještě kolem baru. Místa tedy na 
první pohled nic moc. Máte však zaručeno, že 
si vás obsluha bude všímat.

Na čepu mají Rohozec 11° (ne každému 
musí chutnat) a většinou nějakou speciálku 
(v době naší přítomnosti nefiltrovanou cho-
těbořskou dvanáctku). Abstinenti pak mohou 
dostat točenou malinovku, některou z lahvo-
vých limonád z Černé hory (doporučujeme 
si objednat vínové nehai) a další standardní 
nápoje, které slouží k jedinému, k prokládání 
bohaté nabídky destilátů.

A že je z čeho vybírat. Police za barem jsou 
rozděleny na rumovou a whiskovou část (plus 
sem tam nějaký ten zbytek). Pokud pomine-
me na začátku zmíněné pseudorumy, může-
te si dát dobré pití cca od 60 Kč za panáka. V 
této cenové kategorii bychom doporučili Ron 
Botran, jemnější pětileté Malteco, výrazné 
Pampero nebo sladké pití pro dámy Legen-
dario či Ron Bucanero. Tu pravou slast však 

naleznete až u dražších panáků (kolem 100 
Kč a výše). Patnáctileté Millonario, dvacetile-
té Centenario nebo Malteco, případně dvace-
titříletý Ron Zacapa. Zdá se vám drahé dát za 
panáka tolik, kolik dáte za flašku tuzemáku? 
Levné to není, ale kvalita vítězí nad cenou. 
A rozdíl poznáte hlavně ráno, kdy vám ani 
po několikátém panáku nebude blbě. Velmi 
slušný výběr je zde také u whisky, namátkou 
značky Laphroaig, Talisker, Glenlivet nebo 
Glenmorangie. Pokud nevíte, co si vybrat, ne-
bojte se zeptat obsluhy, pánové vám rádi něco 
doporučí. Jednou za čas se zde dělají také ru-
mové nebo whiskové degustace.

Na zakousnutí pak můžete dostat klasiku 
v podobě hermelínu, utopence, tvarglového 

Když se řekne rum 
recenze baru Forrum
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Vlastno ručná výroba DPS

chleba, nějakých brambůrek, oliv a z teplé-
ho jídla pak toastů. Toť vše. Pro hladové krky je 
možnost skočit si pro jídlo na roh k Turkovi nebo 
přes ulici do pizzerie. 

A to je celé. O moc více toho v baru Forrum 
nenajdete. Shrnuto a podtrženo, vcelku příjem-
né prostředí (kdo uhádne, z čeho jsou udělány 
stínítka lamp nad barem, má u redakce panáka), 
pivo, které chutná rozhodně více než brněnská 
starosra… a hlavně velký výběr velmi dobrých 
rumů a whisky. Přítelkyni sem na romantickou 
večeři při svíčkách nepozvete, ale bandu kama-
rádů k ochutnávce dobrého pití určitě ano.

Petr Bílek
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V predchádzajúcom vydaní e-fektu som 
uviedol ponuky výroby DPS niekoľkých tu-
zemských výrobcov a porovnal ich so za-
hraničnými. Pre tých, ktorí by si chceli DPS 
(dosku plošných spojov) vyrobiť svojpomoc-
ne, uvádzam v nasledujúcom texte stručný 
prehľad postupu výroby DPS. Tento postup 
nie je jediný, ktorým sa dá DPS vyrobiť. Záleží 
na rôznych parametroch, napr. na očakávanej 
kvalite DPS, na vybavenosti pracoviska a na 
skúsenostiach s výrobou DPS inou metódou. 
Budem predpokladať, že čitateľ má teoretické 
základy týkajúce sa problematiky výroby DPS, 
v opačnom prípade si ich navrhujem naštudo-
vať.

Uvádzaný postup výroby je z veľkej časti 
rovnaký postupu, ktorým DPS vyrába aj môj 
dobrý priateľ, Bc. Maroš Matiaško, ktorému 
chcem týmto poďakovať za cenné rády pri 
spracovaní článku.
UPOZORNENIE! Pri výrobe DPS sa zaobchá-
dza so životunebezpečnými látkami, ktoré 
pri požití môžu vyvolať nemalé komplikácie, 
preto sa riaďte bezpečnostnými pravidlami, 
uvedenými na etiketách týchto látok!

Chcel by som sa ešte ospravedlniť za myl-
nú informáciu uvedenú v minulom čísle 
môjho článku, kde som písal, že na Ústave 
elektrotechnológii nie je určený človek k vý-

robe DPS. Ako som sa dozvedel až neskôr, 
výrobu má na starosti pán Ing. Petr Vyroubal. 
(xvyrou02@stud.feec.vutbr.cz). Ak teda máte 
záujem o výrobu DPS v škole, ozvite sa mu 
(viac info tiež na www.uete.feec.vutbr.cz).
Príprava podkladov

Na začiatku je potrebné pripraviť nástroje a 
materiály na výrobu DPS.

Ak nemáme k dispozícii žiadny základový 
materiál (ďalej iba ZM), je možné si ho za-
kúpiť (najčastejšie jednostranne plátovaná 
FR4; dá sa samozrejme použiť aj obojstranne 
plátovaný ZM – výroba DPS je komplikova-
nejšia, ďalej preto predpokladáme použitie 
jednostranného ZM). A to napríklad v GME 
- pobočka v Brne (cena za FR4 s 1x35 µm Cu 
formátu 1,5x300x200 mm je 134 Kč), ďalej na 
stránkach TME (cena za formát A4 je 112 Kč) 
alebo na stránkach slovenského obchodu s 
prízvučným názvom www.dpsk.sk (ZM formá-
tu A4 stojí 2,04 € (asi 56 Kč)).

Skontrolovať treba parametre a návrhové 
pravidlá v softvéri pre návrh DPS (program, v 
ktorom sme DPS navrhli). Je potrebné nasta-
viť dostatočnú veľkosť padov  (aby po prevŕt-
aní zostalo okolo otvoru dostatok medi pre 
naspájkovanie vývodu). Kontrolujeme tiež 
veľkosti izolačných medzier a minimálnu šír-
ku ciest. Vytvoríme obrysové čiary DPS. Je 
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lepšie umiestniť do návrhu text, aby sme ve-
deli správnu orientáciu motívu!

 

Ak máme všetko skontrolované, postúpime 
k príprave motívov. V jednoduchosti ide o pre-
nesenie obrazca spojov budúcej DPS na prie-
svitnú fóliu, ktorá neskôr poslúži pri osvite UV 
svetlom. Podotýkam, že uvedené spôsoby nie 
sú jediné.

Pre nenáročnú výrobu stačí motív vytlačiť 
na „pauzák“ pomocou atramentovej alebo 
laserovej tlačiarne. V tomto prípade sa nedo-
siahne požadovaný kontrast (pauzák nie je 
úplne priehľadný). Lepšie je použiť transpa-
rentnú fóliu určenú pre laserovú tlačiareň a 
vytlačiť to pomocou tejto tlačiarne. Dosiahne 
sa tým lepší kontrast medzi fóliou a čiernym 
tonerom na nej. Kontrast je možné zvýšiť 
prekrytím dvoch fólii s rovnakým motívom. Je 
ale lepšie najprv fólie „prehnať“ cez tlačiareň 
bez natlačenia motívu – fólie vplyvom teplot-
ného šoku čiastočne zmenia svoje rozmery a 
následným natlačením toneru bude výsled-
ný obrazec identický na oboch fóliách. Kvôli 
rozbiehavosti laserového lúča je pre náročné 
motívy lepšie tlačiť v strede strany (vyplýva z 
princípu fungovania laserovej tlačiarne). Tre-
ba tiež podotknúť, že kvalita motívu sa odvíja 

aj od kvality toneru a samotnej tlačiarne.
Ak chceme mať zaručene kvalitnú predlohu, 

obrazec si vytlačíme na fotoplotri. Tlač je už 
však drahšia, no výsledok bezkonkurenčný 
(obr. 1). Tlač na fotoplotri je v Brne možná 
napr. v G5 štúdiu (adresa pre zaslanie motívu 
je osvit@G5.cz, cena je 75 Kč za A4).

Nakoniec je potrebné ZM narezať (nastri-
hať) na potrebný rozmer (na každú stranu pri-
dať radšej 5 mm). Po narezaní nasleduje čiste-
nie. V najjednoduchšom prípade stačí použiť 
JAR, technický benzín alebo lieh. Lepšie je 
však dosku vyčistiť mechanicky (vyleštiť) a 
to pomocou brúsnej hubky. Je možné taktiež 
použiť jemný piesok, určený na čistenie rúk 
(Solvina apod.). Čistotu ZM si môžeme overiť 
tak, že voda sa na ňom drží rovnomerne po 
celej ploche a netvorí kvapky. Platí: čistiť rad-
šej viac, ako menej.
Fotocitlivá vrstva

Pre vytvorenie obrazca na ZM sa využíva 
maskovanie pomocou látky, ktorá pôsobe-
ním svetla zmení svoje vlastnosti - fotorezist. 
Delí sa na negatívny a pozitívny (negatívny – 
po dopade svetla spolyméruje a pri vyvolaní 
ostáva bez porušenia; pozitívny – po dopade 
svetla sa štruktúra naruší a po vyvolaní odpla-
ví).
ZM s už nanesenou vrstvou fotorezistu je mož-
né zakúpiť, je ale drahší v porovnaní s doskou 
bez rezistu. V GME stojí FR4 s hrúbkou 1,5mm 
a s 1xCu 35 µm 306 Kč, čo je viac než dvojná-
sobok v porovnaní s ZM bez fotorezistu. Na 
www.dpsk.sk stojí iba 3 € (asi 82 Kč).

Ak však chceme náklady na DPS znížiť, je 
možné rezist naniesť svojpomocne. Môžeme 
využiť jeden z dvoch možných spôsobov:
• sprejom POSITIV 20 (zväčša pozitívny re-

zist), nanášanie je pomerne náročné a pro-
blém je tiež s prachom, ktorý spôsobuje 
komplikácie pri prenášaní obrazca.

• laminovaním (spravidla negatívny rezist). 
Nanáša sa z fólie zalaminovaním, pričom 
zväčša postačí aj bežná kancelárska lami-
novačka. Fólia je dostupná za rôzne ceny. 

Obr. 1:
Predloha vytlačená pomocou foto-
plotra - vysoký kontrast bez presvi-

tania čiernej
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Maroš dal za meter 50 Kč (šírka 30 cm). 
Nanášanie rezistu touto metódou je časovo 
menej náročné a jednoduchšie.

Nanášať fotorezist z fólie je možné:
• vo vode- ZM položíme do vody medenou 

stranou smerom hore a na ňu položíme 
fóliu s fotorezistom (najprv z nej strhne-
me ochrannú fóliu). Následne fóliu s rezis-
tom pritlačíme k doske. Keďže pracujeme 
pod vodou, nedochádza k prilepeniu fó-
lie. Potom dosku vyberieme a prebytočnú 
vodu z priestoru medzi fóliou a doskou mu-
síme vytlačiť (inak by pri prechode lamino-
vačkou vyvrela a spôsobila by znehodno-
tenie rezistu). Na to sa osvedčila stierka na 
okná.

• nasucho – pri tejto metóde fóliu jedným 
koncom nalepíme na dosku základového 
materiálu a počas posuvu dosky skrz la-
minátor fóliu pomaly prilepujeme k doske. 
Následne necháme dosku s rezistom prejsť 
laminátorom ešte raz alebo dva-krát a ne-
cháme ju vychladnúť.

Osvietenie a vyvolanie dosky
Ako som už písal skôr, fotorezist mení svoje 
vlastnosti po dopade UV svetla. Ako zdroj UV 
svetla je možné použiť napríklad: 
• LEDky - slabá intenzita (osvit trvá v rádoch 

minút), bezpečnejšie z hľadiska použitého 
nízkeho napájacieho napätia,

• UV žiarivky –osvit trvá niekoľko sekúnd až 
pol minúty, 

• výbojka z pouličného osvetlenia – 125, 250 
alebo 500 W, po zahriatí a vypnutí sa výboj-
ka zapne až po vychladnutí, je potrebný 
predradník.

• ZM sa osvetľuje z definovanej vzdialenos-
ti a dobu expozície je potrebné stanoviť 
experimentálne. 

Po osvite nasleduje vyvolanie. To odplaví 
prebytočný rezist z miest, kde budeme leptať. 
Pre fóliový negatívny fotorezist sa ako vývojka 
použije roztok Na2CO3. Vyvolávame asi 2 mi-
núty pri umelom svetle, pričom je nutné vyvo-
laniu zväčša pomôcť kefkou (zubnou).                                                  

Leptanie
Pri tomto procese dochádza k odleptaniu vrs-
tvy medi z miest, kde sa po vyvolaní nenachá-
dza fotorezist.
Leptať je možné za pomoci:
• chloridu železitého FeCl3 – lepší pre začia-

točníkov, keďže leptanie trvá dlhšiu dobu 
(desiatky minút)a nedôjde k rýchlemu 
podleptaniu, doba leptania sa dá skrátiť ak 
roztok zohrejeme,

• kyseliny chlorovodíkovej + peroxidu vodíku 
– kyselinu zmiešame v pomere 1:1 s desti-
lovanou vodou a dolievame peroxid vodíka 
podľa toho, ako rýchlo chceme leptať. Pri 
tomto spôsobe je možné dosku vyleptať za 
veľmi krátky čas (jednotky sekúnd). Pozor 

však na podleptanie.
• alkalického leptadla – Metóda prebra-

ná z priemyslu. Postup pri tomto leptaní 
je pomerne zložitý, ale roztok je menej 
agresívny voči prostrediu a obnovuje sa 
pridaním čpavku, takže vydrží naozaj veľ-
mi dlhú dobu. Podrobnejší návod na prí-
pravu tohto roztoku je možné nájsť na 
webe, odporúčam však článok Alkalické 
leptanie DPS autora Mato3000 na stránke 
www.svetlektro.com.

Vŕtanie
Pri použití vývodových súčiastok alebo 

montážnych otvorov je potrebné dosku vŕt-

Obr. 2: Detail vytvorenej DPS “po 
domácku”
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ať, najlepšie pomocou stojanovej vŕtačky. 
Najčastejšie veľkosti vrtákov sú 0,7 až 1,5 mm 
(podľa potreby). Použiť je možné obyčajné 
vrtáky. Tie sa však rýchlo otupia (vydržia asi 
100 až 300 dier). Preto je lepšie použiť vrtáky 
karbidové. Sú drahšie (1 kus asi za 30 Kč), ale 
majú výrazne dlhšiu životnosť a okraj diery po 
vyvŕtaní ostáva hladší. Nevýhodou je vysoká 
krehkosť (zlomenie pri páde). Odporúčam 
otáčky vyššie než 15 tis. ot/min.
Povrchová úprava

Po vŕtaní je potrebné odstrániť fotorezist z 
medených plôch. V technike sa používa ter-
mín stripovanie fotorezistu. Negatívny fotore-
zist sa stripuje 3% roztokom hydroxidu sodné-
ho NaOH (1 kg stojí asi 60 Kč).

Nasleduje povrchová úprava. Tá je dôležitá 
z hľadiska ochrany pred oxidáciou medi a pre 
lepšiu spájkovateľnosť. V najjednoduchšom 
prípade potrieme DPS s kolofóniou rozpuste-
nou v acetóne (lieh nie je dobrý, pretože DPS 
po nanesení zostáva dlho lepkavá-až týždne). 
Alternatívou je použitie FLUX spreja. Povrch 
schne asi 3 dni.

Medzi pokrokovejšie metódy patrí striebre-

nie alebo chemické pocínovanie (prípravky je 
možné kúpiť v GME).
Záver

Toto bol naozaj stručný návod na výrobu 
DPS. Skôr to nebol ani návod, ako iba struč-
ný popis a priblíženie procesu výroby DPS 
v domácich podmienkach (komplexný ná-
vod by zabral asi celý rozsah jedného čísla 
e-fektu a to by ste si potom nemohli prečí-
tať určite zaujímavý článok o dívke e-fektu). 
Podrobné návody je možné nájsť na webe 
www.svetelektro.com alebo na rôznych iných 
weboch a v literatúre.

V závere chcem poďakovať Bc. Marošovi 
Matiaškovi, ktorý mi priblížil a porozprával 
nemálo o jeho metóde výroby. Ak by chcel aj 
tak niekto zveriť výrobu jeho DPS do cudzích 
rúk, obráťte sa kľudne na neho, cez mejlovú 
adresu xmatia00@stud.feec.vutbr.cz.

Všetkým ďakujem za prečítanie tohto člán-
ku a želám veľa úspechov pri výrobe DPS!

Bc. Stanislav Grohoľ 
 xgroho00@stud.feec.vutbr.cz
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Jak to vypadá na FSI
V předloňském listopadovém čísle jsme 

zvědavcům (podobným, jako jsem já) přinesli 
pár zajímavých fotek a zpráv o tom, co se děje 
a jak to vypadá s rekonstrukcí budovy FSI A1. 
Mezitím nám celá budova „převlékla“ kabát 
do modernějšího střihu, a tak jsme se rozhod-
li podat pár důkazů.
Jak to všechno vzniklo?

Celá budova byla vystavěna v letech 1974–
1984 (ano, je to dlouhých 10 let!). V rámci in-
vestičního záměru s názvem „rekonstrukce 
opláštění A1“ mělo být opraveno opláštění 
celé budovy z důvodu havarijního stavu a po-
stupného snižování energetické náročnosti 
budov. Celkový rozpočet na tuto akci byl 280 

mil. Kč a realizaci vyhrála firma Metrostav.
Práce začaly v roce 2013 a zanedlouho bylo 
jasné, že se s rozpočtem bude muset „přitla-
čit na pilu“ – ten se nakonec vyšplhal na úcty-
hodných 639 mil. Kč (což je 228 % původní 
částky). Z oprav opláštění najednou vzešla i 
oprava nosných prvků budovy, které (jak se 
ukázalo po odstranění opláštění) byly taktéž v 
dezolátním stavu, a také celková rekonstruk-
ce vnitřních rozvodů. Dalšími variantami bylo:
• zbourání celé budovy a vystavění nové o 

stejné velikosti (820 mil. Kč) 
• zbourání celé budovy a dislokace fakulty 

po uvolněných prostorách VUT (toto by 
vedlo ke zmenšení celkových použitelných 
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prostor, což FSI smetla ze stolu)
• rekonstrukce budovy při zmenšení prostor 

(opět pro FSI neakceptovatelné)
• celková rekonstrukce budovy o stejné 

velikosti
V rámci řešení svízelné situace se uvažova-

lo „o vyhnanství“ na Údolní pro celou fakultu 
FSI, což bylo zamítnuto ze dvou důvodů – jed-
nak kvůli tříštění výukových prostor a nesho-
dou s rozvojovým plánem univerzity, jednak 
kvůli nutným investicím do areálu údolní 53 
(částka se protentokrát vyšplhala výš, než je 
19. patro FSI – až na 900 000 000 Kč).
Rekonstrukce

Ze všech variant byla nakonec vybrána va-
rianta celistvé opravy celé budovy. Ta zahr-
novala kompletní rozvody, vzduchotechniku, 
systémy měření a regulace, izolace a opláště-
ní budovy. Díky špatné statice jsou obvodové 
sloupy svařované kovovými úhelníky, které 
byly tlakově předepnuty tak, aby se budova 
celkově vyztužila. Výztuha obvodových pilířů 
působí od prvního až do devatenáctého pat-
ra, zatímco vnitřní pilíře uvnitř budovy se vy-
ztužovaly „jen“ do patra patnáctého. 

A jak to teď vypadá uvnitř?
V každém patře směrem k budově T10 na-

jdeme při pohledu na FEKT v levém rohu dato-
vou rozvodnu. V místnostech jsou už připrave-
né racky, bohužel, podlaha a přívody napájení 
ještě pořád chybí. Datové rozvody po patrech 
jsou metalické, CAT5e. V místnostech sociál-
ního zařízení jsou obklady a v jednotlivých 
kancelářích je připravená kabeláž. Chybí ještě 
dodělat veškeré podhledy, sádrokartonové 
příčky (některé se už ale zabrušují), lité pod-
lahy a ve vyšších patrech je potřeba naspon-
kovat betonovou podlahu. Jediné patro, které 
je téměř kompletně hotové, je to nejvyšší – 20. 
Tady se nachází vysílače telefonních operáto-
rů (na nich převažuje logo T-Mobile).

Martin Holčík
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Koho sa oplatí  sledovať 
na instagrame ?

Instagram. Táto sociálna sieť začala ako 
exkluzívna aplikácia pre jablčné telefóny. Jej 
skutočný boom však nastal až potom, ako 
sa napriek masívnym protestom a petíciám 
apple ultras rozšírila aj na iné, menej prestíž-
ne platformy, ako napríklad android. Apliká-
ciu, ktorej cieľovú skupinu z veľkej miery tvo-
rili čerstvo deflorované  šestnástky, postujúce 
fotky svojich raňajok, prípadne selfie z kúpeľ-

ne s otcom vykonávajúcim veľkú potrebu v 
pozadí, odkúpil facebook za miliardu dolárov.

Okrem vyššie zmienených pubertiačok sa 
na instagrame dajú nájsť aj profily rôznych 
zaujímavých ľudí. Nemusíte zrovna stalkovať 
rôzne zahraničné celebrity, na účinnú pro-
krastináciu počas zápočtov/skúšok odporú-
čam prezerať  tieto profily:

@danbilzerian
Zvaný aj kráľ instagramu. Niektorí ľudia sa 

jednoducho vedia narodiť. Dan sa narodil do 
rodiny investičného bankára, neúspešne sa 
pokúsil vstúpiť do špeciálnych jednotiek Navy 
SEALs (problémy s autoritami).

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí to, že 
ošklbáva hollywoodske celebrity v kartovej 
hre zvanej poker. Na instagrame sa prezentuje 
svojím búrlivým životným štýlom.
Drahé autá,  lietadlá, ženy, zbrane.

Závidíte? Nemáte čo. V svojej 35 už prekonal 
dva infarkty a pľúcnu embóliu. Kokaín, anabo-
lické steroidy a rozmaznaný synáčik sú proste 
blbá kombinácia.

@demotivacia
Alebo aj tvoja denná dávku hejtu, v súčas-

nosti jeden z najsledovanejších slovenských 
instagramových účtov. Každý deň pribudne 
obrázok, ktorý je vtipný ale zároveň je do pla-
ču z toho, aký je pravdivý. Vždy v ňom nájdete 
nejakého svojho známeho, či seba. A v hešte-
goch Milana. A Ivanu. 

Mudrost starej matere #love #relationship #romantic 
#happylife #friendzone #zenychcuibazlychchlapcov #pri-
comjasomdobry #amily #vzivotebysomjunepodviedol 
#svieckymamrad #ajruzusomjejkupil #ajplysaka #ajj-
ejvolampredzaspanim #ajmamesomjupredstavil #ajpro-
gramovatviem #milujemju #foreveralone #prepacMilan 
#budemeibakamarati
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@newbeeraday
Máte radi pivo? Nepochybujem, že áno. Dar-

rin Wingard tiež, ale na rozdiel od Vás vymys-
lel originálny spôsob, ako sa k nemu dostať 
zadarmo. Každý deň totiž vypije pivo z rôzne-
ho kúta sveta, ktoré mu obvykle pošlú fanú-
šikovia a fotku s krátkym popisom zavesí na 
instagram.

@junantoherdiawan
Pamätáte sa na planking? Tento šikmooký 

týpek ho dostal na úplne nový level. Fotí sa 
na miestach rôzne po svete tak, že na fotkách 
vyzerá ako keby sa vznášal, či lietal... a nie ne-
používa fotošop.

@therichkidsofteheran
Mysleli ste si že, Iránci sú len fúzatí nábo-

ženskí fanatici, chudobní obyvatelia hôr ob-
cujúci s kozami  či jadroví fyzici? Deti miestnej 
diktátorskej smotánky Vás vyvedú z omylu. 
Žijú presne tým prehnitým západniarskym 
životným štýlom, ktorý ich hlavný fúzatý trt-
ko v turbane kritizuje. Drahé autá, večierky, 
nákupy... To všetko, až kým nepríde niekoľko 
tisíc ton oceľovej nefalšovanej demokracie z 
lietadlových lodí spoza veľkej mláky.

Martin Šelinga

@muradosmann
Myslíte si, že Vás priateľka komanduje a že 

ste pod papučou? Čo má potom hovoriť fo-
tograf Murad Osmann,  ktorý pri ceste okolo 
sveta fotí pamiatky tak, že sú v pozadí zatiaľ 
čo vpredu je pozadie jeho frajerky s rukou dr-
žiacou fotografa.

Tak sladké, až si musíte pichnúť inzulín.
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Rozhovor s Alim
Milí čtenáři, přinášíme vám upřímný rozho-

vor s jedním z bývalých studentů FSI a jeho 
zpětný pohled na studium na vysoké škole v 
praxi, kterou už nyní spokojeně pár let vyko-
nává a díky které se těší po pouhých pár letech 
ve firmě světového uznání v tom, co rád s elá-
nem dělá. Vřele doufáme, že zde každý z vás 
najde určitý „jop“, „aha“ nebo „wow“ faktor a 
ten vám tak poskytne možnost se v životě či 
jen názorově kousek posunout a obohatit.

 Sedíme U Štěpána nad dvěma 15° a užívá-
me si oba klidu dnešního večera. Rozhovor 
může začít.
Ahoj, pověz nám o sobě něco. 

Čau, jmenuju se Aleš, je mi 26 let a už jsem 
senior. 

Kdepak pracuješ?
Pracuju v cementárně. Mám tam svoje koleč-
ko a to vozím tam a zpátky (hlasitě se zasmě-
je). Ne, kecám. Starám se o virtualizační infra-
strukturu společně s úložištěm ve více než 28 
zemích světa na pěti kontinentech.

Wow, to zní důležitě. Jak ses k tomu dostal?
Dobrá otázka. Šest let jsem dělal bakaláře, 

kde mě stihli jednou dveřma vyhodit kvůli 
matice, oknem jsem se vrátil a šel na celoži-
votko, kde jsem „napravil své hříchy“ a baka-
láře dodělal. Pak jsem se rozhodl, že to zku-
sím dál – splnit si sen být „pan inženýr“ a brát 
šílený prachy jen díky titulu. Což do nás cpali 
už v náboru v prváku. Realita však byla úplně 
jinde.

Jinde… Jak to tedy v reálném světě chodí? 
Jak je to s těmi tituly?

Upřímně, sehnat praxi je PEKLO. Takový 
to peklo pod peklem a naspodu je ještě jed-
no malý peklo. Tomu se říká najít praxi. Dě-
lal jsem strojárnu a tři roky si sháněl něco v 
oboru. Zas jsem nechtěl k žádné lince nebo 

doplňovat zboží do regálů. Chtěl jsem dělat 
něco, kde bych se přiučil svýmu oboru. To se 
nepovedlo.
Po druhém roce mě přestalo bavit posílat 
přihlášky na inzeráty „vyhovující“ nějakému 
profilu, tak jsem začal životopis posílat úplně 
všude. Už mi bylo jedno kam.

Takže takhle ses dostal k cementárnám?
Spíše mě tam dostala vytrvalost související 

s hledáním brigády. Každodenní zvyk „přijdu 
ze školy a pošlu pět životopisů“ mi časem za-
jistil umístění v Honeywellu. Tam to sice bylo 
mimo můj obor, avšak bylo to něco, co mě 
vždy bavilo.

Což bylo?
Hrabat se v počítačích (zasněně se usmívá). 

Už odmalička.

Proč tedy strojárna?
Tam jsem se dostal právě potom, co jsem se 

nedostal na školu, kde se hrabe v počítačích 
:-) A FSI nebo FEKT, to mi bylo v tu dobu jedno.

Honeywell – první krůčky v praxi?
Byl jsem dost vyděšenej. Ale to snad každej. 
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Nikoho jsem neznal, netušil jsem, jak to pro-
bíhá, co budu dělat, s kým přijdu do styku… 
Můj první bojovej úkol byl „zapoj si počítač a 
vytiskni si jmenovku.“
Ale to je vlastně normálka. Prostě se nebát a 
jít do toho po hlavě.

Takže to byl určitý nákop do života?
Jop. Začal jsem se jinak oblíkat/prezento-

vat, hodně věcí v životě jsem začal brát, jak se 
to bere „doopravdy“, a ne jen podle učebnice.
Pokud neděláš těžce technickej obor, např. 
výpočtařinu, kde musíš znát exaktně každej 
vzorec… Tak na tohle tě škola nepřipraví.

A u tohoto jsi pokračoval ve škole na Ing?
Přesně. Ale brigáda tři dny v týdnu (8 h den-

ně) a škola se moc nemísí dohromady.

Vyšlo to?
Nevyšlo to. Podělal jsem hned první zkouš-

kový, co šlo. Uniklo mi to o jeden kredit.
 Pokud bych měl k tomu, co studuju, nějakej 
vztah a nechtěl se věnovat spíše profesi, která 
mě baví místo učení se nekonečného řetězce 
vzorců a veličin, tak bych se i možná snažil to 
nějak vybojovat. 

Mrzí tě, že tě vykopli?
Právě naopak. To je, jako když se láme chle-

ba. Na studijním ti řeknou „co tu děláš, když 
už tu nestuduješ“. Jdeš teda domů a je jasný, 
že cítíš depku. 
Na výběr máš znovu si dát přihlášku a poslou-
chat ty profáky, jak do tebe nalévají nedůleži-
té věci, jak tě komandujou, snaží se tě nějak 
ponížit, nebo máš konečně šanci se pustit do 
něčeho, co máš k srdci co nejblíž.

Jaké byly tvé následující kroky?
Rozhodit sítě. Udělat si profil na Jobs.cz – 

ozvaly se mi jen personální agentury. Zkoušel 
jsem si i shánět něco sám, ale stále stejná pí-
snička. Nemáte praxi, nevyhovujete… Tenhle 
stejnej shit dokola a dokola.

Založil sis LinkedIN?
Ten jsem si založil už za dob Honeywellu. 

Ale že by mi to pomohlo při hledání mého 
prvního pracovního poměru, to vůbec. Teď je 
to však naopak. Headhunter mi napíše, jestli 
nechci třeba na nějakou dobrou pozici, ale do 
Prahy… Tyhle personalisty však budeš zají-
mat až s nějakou praxí.

Jak bys tedy doporučil sehnat praxi?
Určitě vytrvalost. Klidně dvacet mailů den-

ně. V lepším případě žádné odpovědi, v hor-
ším „sorry, nebereme vás“. Určitě ale psát a 
psát a psát a vytrvat.

Můžete to udělat i jako můj kamarád, kte-
rej se na mail „nebereme vás“ zeptal, co jim 
vadilo a co může zlepšit, načež ho zavolali na 
pohovor a vzali ho.

Jak to máš v těch cementárnách?
Jsem tam jako last level seniorní specializa-

ce. Hmm, teď to zní, jako kdybych byl nějakej 
dědek. Prakticky jsem na seniorní pozici, kte-
rá znamená, že když je mi představenej pro-
blém, jsem schopen ho řešit sám. Starám se o 
4500 serverů a 450+ virtualizačních hostitelů 
všude po světě.

Jak dlouho že tam vlastně makáš?
Čas utíká jako voda. V červnu tam budu dva 

roky. Byl to krásnej dárek k 25. narozeninám. 
Najít si parádní práci. 

Ale v tu dobu jsem byl o level níž a dělal 
jsem „rutinní úkoly“. Na to jsem nikdy nebyl a 
dělal jsem tak vždycky něco víc, než ta rutina 
potřebovala.

A toho si všimli…
Přesně. Tajemství toho, že jsem se během 

11 měsíců dostal na pozici, kam se berou lidi 
s 3–5 rokama praxe, je rozhodně přístup. Vše 
je to o zdravém, pozitivním přístupu. Žádné 
brblání „tohle nejde“, vždy se nějaký způ-
sob najde. Ať už použiješ Google nebo si na-
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jdeš sám vlastní cestu, která nemusí být vždy 
správná. Hlavně také mluvit s lidma.

Čemu se věnuješ mimo práci?
V prvé řadě své přítelkyni, se kterou jsem 

devět měsíců, a konečně si začínám užívat ně-
jakého volnějšího času, starám se o svůj blog 
a zdokonaluji své dovednosti.
Jsem taková houba, která nasává vše, co mi 
přijde pod ruku. Rozhodně se nenudím.

Vedeš si blog? Co tam máš?
Můj první pokus o založení proběhl v roce 

2013, napsal jsem tam jeden post a okamžitě 
jsem se na to vykašlal. Větší taková chtivost 
přišla až na mé nynější pozici, kde jsem si řekl, 
že mé zkušenosti by mohly pomoct i jiným li-
dem.
Začal jsem tam sdílet mé způsoby, jak si zjed-
nodušit a zautomatizovat věci. Díky tomu, že 
jsem se zapojil do toho, co mě fakt baví, jsem 
se stal VMware Expertem 2015, což mě osobně 
hodně překvapilo, protože jsem po třech mě-
sících vedení blogu a sdílení na fórech dostal 
ocenění, které mají ostřílení machři.
Plyne z toho prostě – věnovat se tomu, co tě 
baví, a mít nadhled nad věcí. Rozhlížet se po 
nových věcech, stále se učit něco nového. Ne-
zakrnět. Jakmile se zastavíš a nežene tě něco 
dál nebo se nechceš hnout dál, tak je něco 
špatně.
Někomu to možná asi vyhovuje, ale já kdy-
bych měl dělat tři roky v kuse něco podle ná-
vodu, tak mi asi hrábne a hledám jinou práci.

Jaké máš plány do budoucna?
Stát se mistrem v tom, co dělám, dávat na 

blog něco, co bude pomáhat stovkám dalším 
lidí, a z hlediska administrace spíše vytvářet 
věci než se o ně jen starat.
Pokud to půjde, tak si zkusit sáhnout i mimo 
svou denní práci po možnosti freelancera. 

Vypadá to, že se stále zdokonaluješ a neu-
stále makáš. Relaxuješ? Děláš i něco člově-

čího?
Ale jo (zamyšleně). I když určitě méně než 

na VŠ, kde to byla jedna velká párty.
S kámošema na pivko, s přítelkyní do divadla, 
rád vařím a stále s oblibou hraji hry na PC, což 
mě dodneška drží z mých dětských let.

Shrňme to. Co bys v krátkých tipech dopo-
ručil čtenářům?

Pokud si to čtenář přečetl až sem, čemuž 
moc nevěřím, tak je to určitě:
• Nevzdávej to! 
• Měj správnej přístup. 
• Vždycky si věř, i kdyby to bylo špatně.
• Neboj se posrat věci, všichni posíráme věci 
každej den. Nebát se tu věc posrat, a když už ji 
posereš, tak ještě víc se nebát říct „Já jsem to 
posral. Byl jsem to já.“ Nikdo ti za to hlavu ne-
utrhne a přinejhorším tě vyhodí. No tak co…
• Určitě mít zdravej přístup. Každej může pí**-
vat, ale říct „hele, já to zvládnu, i když mi to 
bude třeba nějakou dobu trvat“, už v dnešní 
době dokáže málokdo. Mrmlat umí každej. 
A to je celý. Buďte sami sebou a vyserte se na 
to, co vám každej říká. Dělejte si věci po svém. 
Samozřejmě všeho s mírou, pokud má někdo 
větší zkušenosti, nechte si dobře poradit, ale 
nenechte si do všeho kecat.

Super, díky za rozhovor :-)
Já děkuju, cítím se jak celebrita (směje 

se). Kdyby někdo chtěl, může mi napsat na 
http://cz.linkedin.com/in/avojtek, případně 
kouknout na https://vmxp.wordpress.com/.

Jan Verner
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Jana B. Langerová
BTBIO

Co studuješ a jakou máš bakalářku?
Studuju biomedicínskou techniku a bioin-

formatiku, jako asi většina holek z FEKTu. Na 
oboru jsem spokojená, protože spojení medi-
cíny a techniky je úplně super. Mě to strašně 
baví, ale věřím, že to není pro každého. No a 
můj oblíbený předmět je momentálně právě 
bakalářka. Oficiální název je: software pro 
analýzu termografických snímků dolních kon-
četin diabetických pacientů. A to se říká, že 
na obhajobu je nejdůležitější naučit se dobře 
právě ten název. :D 

Jak vyplňuješ volný čas?
Já nemám volný čas! Ale když už se přeci jen 

chvilka najde, tak ráda chodívám plavat, bě-
hat nebo hraju tenis během semestru, ale jen 
když se stihnu zapsat. 

A povedlo se ti zapsat tenis na CESA?
Jo, povedlo, dokonce několikrát. Když už 

se mi to povede, tak jsem tam vždy skoro na 
každou hodinu. Můj volný čas vyplňuje asi 
hlavně sport, neboť většinu svého času trávím 

sezením u kompu, takže to je vlastně takový 
odpočinek.

Hraješ počítačové hry, že tam tak dlouho 
sedíš?

Nehraju. Angry Birds hraju jen, když mám 
zkouškový :D 

Když povídáš, že chodíváš běhat, jaký je 
tvůj rekord?

Já jsem rekreační běžec, takže jsem uběhla 
nejvíc asi tak 5 km (jednorázově).

Byla jsi na akci BTBIO party?
Jojo, líbil se mi ten klub s tím, že tam nebylo 

přecpáno, a naopak tam bylo dost světla, tak-
že jsem si to docela užila. Odcházela jsem ale 
celkem brzo, kolem půl druhé asi.

Jak se ti líbil DJ?
Hrál celkem dobře až na to, že mu celá 

aparatura kolem jedné vypadla. Ale to vůbec 
nevadilo, protože jsme výpadek kolektivně 
pokryli vlastní „pěveckou“ produkcí. :D Ale 
nebylo to ani čtvrt hodinky.

Máš nějaké zkušenosti se zahraničním ná-
kupem?

Ano. Už mnohokrát jsem objednávala nej-
různější věci z Číny a vše, co přišlo, bylo vždy 
v pořádku. Jen teda jeden telefon nedorazil, 
asi tu dálku prostě nezvládl. :D Jednou mi 
taky takhle přišla MP3 a byla celá nastavená 
čínsky, tak jsem zapnula Google Translator a 
hledala jsem, jak se nastavení jazyka píše čín-
sky. Samozřejmě jsem začala tím, jak se řekne 
menu, nastavení atd. Přišla jsem na to!

Popsala by ses jako umělecký typ?
Já si myslím, že jsem spíše logický typ.

Ale říkala jsi, že máš ráda design a grafiku.

Dívka efektu
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Ano, to mám, ráda se dívám na pěkné domy, 
ulice a vůbec celá města, zajímá mne archi-
tektura. Ráda taky chystám třeba ten design, 
k webovým stránkám.

A do jakého typu si myslíš, že spadá grafi-
ka?

Řekla bych, že grafik musí být spíš logický 
typ. Sice musíš mít umělecké cítění, ale záro-
veň všechno musí přesně sedět, prostě všech-
no! Když chceš získat přesně zapadající tvar, 
je zapotřebí logického myšlení. (Strhla se vý-
měna názorů.) Ale já jsem asi víc kodér, než 
grafik, takže vážně směřuju spíše k té logické 
části mozku a nemohu to tak dobře posoudit.

 
Odkud jsi a co jsi studovala za střední?

Pocházím z vesnice kousek od Zlína a jako 
střední jsem studovala 8letý gympl ve Zlíně. 

A teď taková záludná otázka. Proč sis vy-
brala zrovna BTBIO?

Upřímně? Nedostala jsem se na medicínu. V 
době, kdy jsem si ale dávala přihlášky, chtěla 
jsem zvolit i něco, co by mě bavilo, a přitom to 
byla zároveň taková jistota. Přemýšlela jsem, 
že informatika mě vždycky strašně bavila a 
dlouho jsem k ní hodně směřovala, tak jsem 
začala hledat, jestli existuje nějaké vysoko-
školské propojení mezi medicínou a techni-
kou, a ono se našlo. Když jsem to zjistila, volba 

pak už byla snadná a ani mě moc nemrzelo, že 
ta medina nevyšla.

Máš nějaké motto nebo nějaká přísloví, 
která ti utkvěla v paměti?

No… ani ne, ale každý den mě napadají v 
různých denních situacích nejrůznější česká 
přísloví nebo pořekadla. Něco jako: Všechno 
zlé je pro něco dobré. Dvakrát měř a jednou 
řež. Nebo třeba: Není každý den posvícení :)

Co se ti v poslední době přihodilo nejhorší-
ho?

V poslední době? Hm, nevím. Na to se zapo-
míná! Selektivní paměť. Já jsem člověk plný 
naděje a snažím se moc ničím netrápit. Navíc 
žiju přítomností, takže když se něco nepove-
de, velmi rychle zapomenu.

Jak může někdo zapomenout na to nejhor-
ší?

No, prostě může. Řeknu ti, předloni jsem 
pracovala jako au-pair v jedné rodině, a když 
jsem odjížděla, tak jsem si říkala už nikdy. 
Zkušenost dobrá, ale nikdy více! No, jenže po 
čase jsem pozapomněla a po půl roce mě zva-
li znovu a já nakonec souhlasila. A pak, když 
už jsem v tom zase byla, tak jak jsem se sama 
sebe ptala, jak jsem do toho zas mohla jít! 
Přijela jsem domů a bylo to stejné, zase nikdy 
více a tak… No jenže, půl roku je za mnou a 
já už zase mám tendence vydat se tam znovu. 
Tentokrát si ale říkám NE, pamatuj na ten po-
cit, jak sis to poprvé vyčítala! Takže já vážně 
špatný věci zapomínám. Nemá smysl se tím 
trápit, co mi to přinese? Poučení snad. Dobře, 
tak se poučím, ale dál to nemá smysl rozebí-
rat.

Tak to máš teda takovou moudrou myšlen-
ku!

Kde jsi byla v zahraničí jako au-pair?
Ve Francii. To je srdeční záležitost.

Ty šprechtíš francouzsky?
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Oui. Něco bla bla, vůbec jsem jí nerozuměl, 
ale znělo to krásně :D 

Jaké jazyky umíš? 
Angličtina, francouzština, němčina a pár 

medicínských výrazů v latině :). Jen čeština mi 
tam chybí :D Proto umím tolik jazyků, abych si 
mohla omlouvat, že žádný neumím pořádně. 
:D

Kdy tě francouzština oslovila?
Už na základce, chodila jsem na jazykovou 

a tam jsem měla francouzštinu. Pak jsem ode-
šla na gympl, kde mi francouzštinu neotevřeli, 
takže jsem se začala učit německy. Po třech 
letech mi ale fránina začala strašně chybět, a 
tak jsem se ji začala učit po škole, měla jsem z 
toho prostě radost.

A byla jsi jen v Paříži, nebo i někde jinde?
V Paříži, na Korsice, pak kousek od Bor-

deaux a různě jinde. Viděla jsem toho už dost 
a jsem za to strašně vděčná.

Co ti taková Francie dala?
Určitě strašně moc. Třeba co se kuchyně 

týče. Mě baví hodně péct i vařit a jejich ku-
chyně mi strašně sedí. A pak, což taky souvi-
sí s jídlem, jejich systém stolování. Sednou si 
ke stolu na čtyři hodinky a nic je nerozhází. 
Úplně v klídku večeří předkrm, hlavní jídlo a 
nakonec ještě dezert. Povídáme klidně do půl 
dvanáctý a pak si jdeme jen tak spát. Je to 
úplně jiný život, prostě jiná kultura. Jsou pak 
ale i věci, které mi vůbec nesedí. Francouzi si 
třeba neumí uspořádat čas. Ale tak to si každý 
něco najde. To je právě na cestování to skvě-
lé, že čím více procestuješ, tím více si můžeš 
vyselektovat tu kulturu a něco třeba přijmeš 
za své. Stáváš se zkušenějším, takže někdy 
můžeš prakticky použít to, co ses v té zemi na-
učil, a někdy naopak zůstaneš u toho, co umíš 
z domova.

Hm, čtyřhodinové jídlo? To zní dost dobře.

I když nemají pořádně na nic čas, na jídlo se 
přeci jen vždycky najde. Vážně, i kdyby nestí-
hali nic jiného, tak se vždy stihnou najíst! Ale 
v Itálii to je velmi podobné. V těch zemích to 
funguje tak, že mezi dvanáctou a druhou celá 
země vypne. Všichni obědvají – zavírají školy i 
úřady a otevřené zůstávají jen supermarkety a 
restaurace. :D 

Co nejzajímavějšího jsi ukuchtila?
Nejzajímavějšího? Hm, těžko říct. Vařím bez 

receptů, takže je to vždycky originál. :D Možná 
jedno z nejzajímavějších jídel bylo, když jsem 
si upekla lilek, polila jej takovou omáčkou a 
nahoře byl sýr. Základem byla jen zelenina, a 
přesto to chutnalo dost dobře!

Takže můžou kolegové přijít na jídlo okoš-
tovat?

No, hele, spíš asi ne. Tady v Brně totiž ne-
máme v kuchyni troubu a vařič je jen takový 
malý. 

Takže když někdo nabídne prostředky ku-
chyně, tak mu přijdeš uvařit?

No pokud nabídne i suroviny, tak by to snad 
šlo. :D

Na prázdniny máš v plánu copak?
Na prázdniny zatím moc plánů nemám. 

Když jsem se rozhodla, že k té rodině pracov-
ně už nepojedu, a vzhledem k tomu, že příští 
rok pojedu na erasmus, tak by bylo vhodné 
chvíli zůstat doma s maminkou a tatínkem :). 
No takže jinak řečeno, vůbec nevím, co bude, 
snad jen to, že zatím neplánuji zmizet. I když 
bych si zase moc ráda procvičila němčinu, jen-
že plán zatím fakt nemám. Jen vím, že když na 
ten erasmus pojedu do Francie, tak je potřeba 
procvičit němčinu, protože se na ní asi chvíli 
pak nedostane a já ji nechci zapomenout.

Co bys ráda sdělila našim čtenářům?
Ať se vám všem krásně studuje a ať jste 

všichni šťastní a spokojení! 
Vojtěch Burian
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Počasie je každým dňom krajšie a krajšie. 
Až tak, že človek začína rozmýšľať, čo v lete 
podnikne, a kam by sa vydal na výlet. Jednou 
z mnohých možností je ísť sa na vodu. Splavo-
vanie riek je v horúcich letných dňoch ako vy-
kúpenie, a môže to byť aj celkom adrenalínová 
zábava. Stačí si len vybrať správnu rieku. Jed-
nou z nich je aj rakúska Salza.

Salza je typická alpská riečka, so všetkým, 
čo k tomu patrí. Ľadová, kryštálovo čistá 
voda, divoké aj kľudné pasáže, meandre, tr-
čiace šutre, krásna príroda naokolo. Tečie na 
začiatku rakúskych Álp a centrom vodáckej 
pozornosti je dedinka Wildalpen, kde sú rôzne 
kempy a najzaujímavejšie miesta na nástup 
na rieku. Neďaleko sa nachádza známejší 
Mariazell, to len tak pre predstavu, kde by to 
mohlo byť. 
Pre južnú Moravu alebo Slovensko je táto rie-
ka podobne ďaleko ako Vltava či Berounka, 
ktoré sa splavujú v Čechách. Z Brna to je do 
Wildalpenu približne 320 km. Snáď jedinou 
nevýhodou je, že na prežitie musíte mať as-
poň 2 autá, ideál sú 3. Samozrejme, pokiaľ 
nejdete cez nejaký zájazd, kde sa o vás v tom-
to smere postarajú.
Zvládnem to?

Salza sa splavuje na nafukovacích kánoe 
„Baraka“, alebo iných nafukovacích lodiach 
s dierou v podlahe, aby mohla vytekať voda. 

Prípadne aj kajakoch, ale to už je pre profíkov. 
Nafukovacia Pálava nie je vhodná, absencia 
otvoru na odtok vody by z nej za chvíľu spra-
vila ponorku. 

Rieka je vhodná aj pre odvážnych a šikov-
ných začiatočníkov. Odvážnych tak, že sa ne-
boja prípadne vykúpať v studenej vode (stáva 
sa aj profíkom), a šikovných tak, že vedia dr-
žať pádlo v ruke a zabrať keď treba. Sám som 
na Salzu prvý krát išiel bez nejakých veľkých 
skúseností, a išlo to. Človek sa naučí „za po-
chodu“. Ak ste ale na vode nikdy neboli, určite 
si vyhľadajte niekoho skúseného kto by šiel s 
vami a za pochodu vám všetko vysvetlil. 
Čo všetko potrebujem?

V prvom rade je potreba zabezpečiť si vyba-
venie, teda: loď, pádla, vestu, helmu, pumpu, 
neoprén. Všetko sa to našťastie dá požičať 
v požičovniach v Brne. Požičať si veci až na 
mieste v rakúsku by bolo šialene drahé. 

Napríklad požičovňa Water Element 
(waterelement.cz) ponúka Baraka SET (loď, 
2 pádla, 2 vesty, pumpa) za 275 Kč na deň. A 
k tomu neplatíte za odberný a odovzdávací 
deň. Teda pre loď si prídete vo štvrtok, piatok, 
sobota, nedeľa ste na vode, a v pondelok ju 
vrátite. Platíte tri dni,  teda iba reálne stráve-
ný čas na vode. 

Nesmieme zabudnúť na stany, podobné 
vybavenie do kempu a hlavne nakúpiť dosta-
točné zásoby jedla a pitia. Na vode nie je na 
jedenie moc času, ale večer pri návrate do 
kempu večeru veľmi oceníte a posedenie pri 
pivku dvojnásobne.

Kempov je vo Wildalpene viac, ale jeden je 
úplne dokonalý, priamo pri rieke. Ak sa pre-
lúskate cez nemčinu na ich stránkach www.
camping-wildalpen.at, môžete si zistiť, ako 
sa doň dostanete. Inak sa platí 10€ za noc na 
osobu, a žiadne ďalšie príplatky za autá alebo 
stany nie sú. V cene je samozrejme zahrnuté 
využívanie WC a spŕch s teplou vodou.

24 
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A ako to celé funguje?
Treba povedať, že Salza nie je púťová rie-

ka, teda neťaháte všetky svoje veci z kempu 
do kempu, ale bývate len v tom jednom, do-
konalom. Prvý deň sa vyveziete autami proti 
prúdu, jedno necháte v kempe aby ste sa pre 
zvyšné mohli vrátiť, a splavíte Salzu do kem-
pu. Horný úsek rieky je pokojnejší, takže dob-
rý na nabratie vodáckych skúseností, ale aj 
tak veľmi pekný. Druhý deň zveziete autá dolu 
po prúde, necháte ich na výstupnom mieste 
a s jedným sa vrátite späť do kempu. A môže 
sa začať to pravé dobrodružstvo. Dolný úsek 
rieky je totiž plný perejí, trčiacich šutrov a ne-
uveriteľných výhľadov. 

Na tretí deň budete tak nadšení, že si dáte 
spodný úsek znova.

Ak máte radi vodu, Salzu by ste mali určite 
pripísať na „musím ísť“ zoznam. Samozrejme, 
tento text vás nespasí, predsa len si budete 
musieť čo to dohľadať na internete. Čo je ale 
hlavné, teraz už viete, že je nablízku divoká a 
zábavná rieka, ktorú sa oplatí navštívíť.

Michal Talába
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Poradenské centrum Přes bloky Vám před-
stavuje pracovníka právní poradny a přibližuje 
jeho služby. Studentům i zaměstnancům VUT 
v Brně jsou nabízeny bezplatné individuální 
konzultace z oblasti právního poradenství. Oče-
kávat můžete pomoc s orientací v právní legis-
lativě, právních vztazích a pomoc při dodržení 
náležitostí právně platných smluv. Tato služba 
má především supervizní charakter, kdy dochá-
zí k odborné podpoře svépomoci samotného 
klienta. 

Tentokrát jsme vyzpovídali právníka Mgr. Mi-
chala Kincla, který v poradenském centru Přes 
bloky zajišťuje tuto službu a spolu s kolegy z 
právní praxe je tu pro Vás.

1. Na VUT jste k dispozici dvakrát do měsíce, 
čím se jinak živíte?

Můj denní chléb se nalézá v první frontové 
linii práva, tedy v advokacii. Působím pak také 
jako zastupitel MČ Brno-Bohunice a jako před-
seda jejího kontrolního výboru.

2. A k myšlence dělat poradce na VUT Vás 
přivedlo co? Proč jste se pro to rozhodl?

Spoustu právních problémů by jinak stu-
denti VUT neřešili a dlužno podotknout, že k 
jejich vlastní újmě. Jsem typickým produktem 
své doby, kdy je kladen důraz také na sociální 
prvek činnosti právně erudovaného jedince, 
tedy právníka.

3. Když zhodnotíte svoji dosavadní praxi, s 
čím si lidé nejčastěji nevědí rady? 

Typicky se jedná o situaci, kdy student nemá 
peníze a potřebuje se zorientovat v možnos-
tech právní úpravy výživného. Někdy tak dopl-
ňuji kolegyni ze sociálně-právní poradny, jejíž 
parketa jsou sociální dávky a stipendia. Pak 
se také často objevují dotazy ohledně spotře-
bitelského práva (zejména vymáhání pohle-
dávky při odstoupení od smlouvy kupní) a in-

formace stran 
založení vlast-
ní obchodní 
společnosti.

4. Vzpomene-
te si na něja-
ký kuriózní 
nebo pro Vás zajímavý příklad?

Musím říci, že většina řešených věcí dokáže 
býti zajímavá. Občas řeším také problematiku 
kuriózního charakteru, až se daným situacím 
nelze než ve skrytu duše smát (pokud se ne-
jedná o nic tragického). Nicméně omlouvám 
se, jsem vázán mlčenlivostí…

5. Kdybyste měl možnost změnit nebo vy-
tvořit nějaký zákon, jaký by to byl a proč? 

Spíše bych si přál, aby žádné nové zákony či 
jejich novely nepřibývaly. Právo totiž mnohdy 
skrze soudní rozhodnutí dokáže na chyby a 
společenský vývoj reagovat samo, a to bez zá-
sahu zákonodárce. Tomuto řešení by měl být 
dán větší průchod. Konečně z říše snů je pak 
přání, aby se daňové zákony dramaticky zjed-
nodušily a odpadlo nyní přítomné gigantické 
množství výjimek, které však z makropohledu 
ve své mnohosti ztrácejí svůj účel.

6. Kde Vás studenti a zaměstnanci VUT na-
jdou, když budou potřebovat?

Veškeré kontakty a informace ohledně ob-
jednání jsou dostupné na stránce www.pres-
bloky.cz. Těšit se ze spolupráce se studenty 
můžu každou druhou středu od 17:00. 

Panu Kinclovi děkujeme za rozhovor a Vám 
přejeme pohodové jarní dny bez problémů! A 
pokud snad nastanou, pamatujte – nemusíte 
na ně být sami!

            Tým poradenského centra Přes bloky

Právní poradna
STUDENTI
PRO STUDENTY



 27

Modrá a černá 
Lidé vnímají široké spektrum barev – všich-

ni víme, jak vypadá například modrá nebo 
červená barva. Vidíme ale tyto barvy všichni 
stejně, nebo nás naše oči, a především mozek, 
klamou? 

Před několika týdny se na webu začala ší-
řit obyčejná fotografie modro-černých šatů. 
Obyčejná však byla jenom do té doby, než 
se internetová komunita začala dohadovat o 
barvě šatů a z fotky se stal virální hit. Zhruba 
půlka lidí je vidí bílo-zlaté (podle ankety idnes.
cz 59 %), zbytek si zase stojí za tím, že jsou 
jasně modro-černé (41 %). Ani jedna skupina 
nechápe, jak někdo může vidět jinou barvu, 
a dokonce si myslí, že si z nich druhá skupina 
dělá srandu. Jak je to možné?

Podle vědců se jedná o jev zvaný konstant-
nost barev – schopnost člověka potlačit vliv 
různého osvětlení při vnímání barev objektů. 
Tato schopnost nám zaručuje, že vnímáme 
barvu stejně při různých světelných podmín-
kách. To znamená, že se barva přizpůsobuje 
podle prostředí, ve kterém se objekt nachází. 
Tyto šaty jsou ale vyfotografovány z relativní 
blízkosti, takže neznáme míru a zdroj jejich 
osvětlení. Náš mozek si proto začne vymýšlet 
světelné podmínky podle sebe. Pokud před-
pokládá, že jsou šaty osvětlené denním svět-
lem, může modrou odfiltrovat jako možný 
stín a změnit ji na bílou. Podobně je to i s čer-
nou barvou. Pokud si ale mozek představuje 
šaty v prostředí, ve kterém byly opravdu vyfo-
tografovány (umělé osvětlení), filtruje barvy 
správně a nezkresleně – ve skutečnosti jsou 
opravdu černo-modré. Jak jste na tom vy a 
váš mozek? Vidíte šaty ve správných barvách?

bílá a zlatá

vs.

Radek Kárník
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Tipy na seriály
Foo Fighters: Sonic Highways

Pokud se jen trochu zajímáte o hudbu, určitě 
vám není cizí jméno David Grohl. Tento leg-
endární muzikant začal svoji kariéru na pozici 
bubeníka v Nirvaně a po smrti Kurta Cobaina 
se rozhodl založit svůj vlastní projekt – Foo 
Fighters. Dave nezaostává ani ve filmařině, 
pořád se ale točí kolem hudebních témat. V 
roce 2013 usedl na režisérskou stoličku doku-
mentu Sound City a minulý rok natočil seriál 
Sonic Highways.

Každý díl seriálu se odehrává v jednom z 
měst USA s bohatou hudební historií. V Každé 
této metropoli je také aspoň jedno legendární 
studio, ve kterém se kapela rozhodla nahrát 
jednu písničku do nového alba. Jednotlivá 
studia mají svůj feeling a historii – tyto fak-
tory se přenesly také na písničky, každý song 
je proto odlišný od toho předchozího a deska 
nenudí.

Hodinová epizoda nás vždy seznámí s 

historií města i studia. Nezapomene ani na 
nejznámější a nejvlivnější kapely z okolí a 
vývoj subkultur, které neodmyslitelně patří k 
hudebním klubům v daných městech. Nah-
rávání v Austinu bylo ovlivněno country hud-
bou, ve Washingtonu punkem, New Orleans 
zanechalo na desce stopy černošské hudby a 
Seattle stopy syrového grunge. Seriál je velmi 
zajímavý jak pro hudební nadšence, tak i pro 
lidi se zájmem o vývoj popkultury. 

Radek Kárník

Rok: 2014
Žánr: dokumentární, hudební

Režie: David Grohl 
Hodnocení ČSFD / IMDB: 93% / 8,9
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The Sawfish
Naší druhou kapelou v rubrice je kapela Saw-

fish, která se dvakrát zúčastnila Hudby z FEKTu, 
z toho ale jednou sólově, protože nemohli do-
razit všichni, vystoupil Martin Klíma, a podru-
hé pak již v plné sestavě rozparádili publikum 
svým energickým hraním a zpěvem. Pojďme se 
tedy podívat, co nám o sobě prozradí.

Baví vás zkoušet?
Někdy je trošku problém najít místo v ka-

lendáři, ale když už se sejdeme, tak to stojí 
za to. Občas se stane, že když zkoušíme před 
koncertem, opřeme se do toho tak vehement-
ně, že na koncertě už nejsme „pilouni“, ale jen 
leklé ryby (smích).
 
Jak často koncertujete?

Asi tak třikrát do roka, ale pracujeme na 
tom, aby to bylo častěji.
 
Kolik máte za sebou koncertů?

Celkem jsme odehráli 16 koncertů. Některé 
z nich byly „punkovější“. Stáli jsme i na prk-
nech, co už něco znamenají – třeba na hlavní 
stage na Zámostí v Třebíči.

Kde všude jste už hráli?

Nejvíc hrajeme v okolí Náměště n. O. Podí-
vali jsme se ale i do Jihlavy, Třebíče a do Brna. 
Na Brno bychom se teď rádi zaměřili. Kapela 
cítí, že je jí líp v klubu než v sokolovnách. Taky 
tady máme spoustu kamarádů, kteří by si nás 
rádi poslechli naživo.
 
Který koncert se vám nejvíce líbil nebo z něj 
máte největší zážitek a proč?

Z těch posledních určitě Hudba z FEKTu, 
kde si člověk užívá hvězdné zázemí a skvě-
lý lidi. Umíme si užít ale i malý akce – třeba 
křest našeho posledního CDčka, kde se nám 
i se špatnou aparaturou podařilo zapálit pod 
malým kotlíkem. Když se to povede, strašně 
moc to člověka dobíjí.

Kde vás můžou vaši fanoušci najít a podpo-
řit vás?

Určitě letos zahrajeme přímo v Náměšti. 
Doufáme, že se tradičně objevíme na Radarka 
Festu. Samozřejmě si vážíme i online podpory 
na Bandzone, Facebooku nebo na Youtube – 
stačí se zeptat strejdy Googla (smích).
 
Kdy máte nejbližší koncert v Brně?

V jednání máme několik hudebních klubů 
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zatím bez konkrétního termínu. Více informa-
cí se objeví na našem FB, až to bude aktuální.
 
Máte nahranou nějakou desku?

Máme za sebou dvě placky, možná spíš pla-
cičky, Let’s Begin a On the Way. Doufáme, že 
se nám i letos podaří „zazálohovat“ dalších 
pár kousků z naší tvorby.

Jakou hudbu hrajete?
Pro mnohé strašný randál (smích). Jinak 

tvrdší rock s prvky rapcore a numetalu. Ze 
začátku jsme produkovali výhradně anglické 
songy. Postupně se opět vracíme k českým 
textům, aby si s náma mohli lidi víc zapařit.
 
Co chcete svými texty sdělit?

Snažíme se klást otázky nad závažnými té-
maty. Protože se řeší jen ty problémy, které 
jsou vidět, vytahujeme na světlo světa téma-
ta, jako je domácí násilí, plýtvání, alkohol, 
drogy, média aj. Taky bychom rádi lidem uká-
zali zdravou formu patriotismu. Máme tam ale 
i pár věcí o lásce (smích).

Na závěr nám řekněte, jaký největší trapas 
se vám při koncertování stal. 

Taková tradice je kytaristova prasklá struna. 
Přinejmenším úsměvné bývá, když se zpěvák 
rozhodne říct nějaký vtip, protože to vůbec 
neumí (smích).

Lucie Sára Jurčová
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de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-
fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt 
de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-

Vědci z VUT dokázali, že jaro je tu

de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-
fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt 
de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-

Na nějakou dobu jsme se teď odmlčeli s  
experimenty vědců z VUT, ovšem nadešel čas 
ukázat si několik dalších experimentů, které 
nám dokážou, že zima je pryč a do léta je 
daleko – máme tu tedy jaro. Opět jsme se ne-
chali inspirovat reportážemi TV Nova a díky 
jejich unikátní kombinaci vám výše uvedený 
fakt dokážeme.
Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však 
racionálním) H2O, systematickým názvem 
oxidan, je chemická sloučenina vodíku a 
kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou 
atmosférou tvoří základní podmínky pro 
existenci života na Zemi. Za normální teploty 
a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zá-
pachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě 
se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném 
– led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – 
vodní pára.
A právě pevným skupenstvím vody nám TV 
Nova dokázala, že mrzne. My jsme provedli 
experiment, který nám měl potvrdit nebo 
vyvrátit, že už je zima pryč. Do nádoby jsme 
nalili vodu a nechali ji dvě a půl hodiny ve 
venkovním prostředí. Otázkou bylo, co se s 
vodou stane. Pokud by mrzlo, z vody by se 
stal led – to už díky TV Nova víme, ovšem co 
bude s vodou, pokud jsou již mrazy pryč? V 
průběhu experimentu jsme uzavírali v redakci 
sázky. Nejvíce lidí tipovalo, že z vody bude 
kakao, na druhém místě byl rajský protlak a 
na posledním pivo. K překvapení celé redak-
ce jsme zjistili, že se nestalo vůbec nic. Víme 
tedy, že již nemrzne, a také to, co se stane s 
vodou, když ji necháme v nemrazu.
 Vejce

Uvažovali jsme, zda sem vypsat text o 
vejcích z Wikipedie stejně jako u vody, ovšem 
v případě vajec je text dlouhý a s experimen-
tem nesouvisející, proto vás jím nebudeme 
nudit.

V další reportáži již několikrát zmíněné te-
levize se reportérka snažila usmažit vejce 
na kapotě auta, aby dokázala, že je vedro a 
teploty na slunci dosahují extrémních teplot. 
Abychom zjistili, jak je to venku s tím létem, 
provedli jsme stejný pokus. A co že se s vejcem 
stalo? Na podrobnou dokumentaci se můžete 
podívat na www.youtube.com/spsfekt, kde 
najdete dokument o všech pokusech, které 
dokazují, že není ani zima, ani léto, ale jaro.
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