Časopis studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Prosinec 2018

Úvodní slovo
Milí čtenáři,
máte v rukou první číslo efektu tohoto
akademického roku a já bych se vám
ráda představila jako jeho nová šéfredaktorka. Zároveň bych vám ráda
představila obnovenou rubriku Technické novinky a úplně novou rubriku
Poznej svého doktoranda. A protože
už tu máme zkouškové, ke kterému se
váže prokrastinace, najdete tu spoustu tipů, jak kulturně zabít čas.
Hodně štěstí a krásné svátky!
				Dita
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Info z FEKTu
Reprezentační ples FEKT a FIT
Na konci ledna v pátek 25. 1. 2019
nás čeká v hotelu Voroněž další ročník tradičního Reprezentačního plesu
FEKT a FIT. K tanci a poslechu zahraje skupina KOLOREZ. Vstupenky
budou v prodeji od 10. 12. 2018 v kanceláři SPS N2.16a, jedna vstupenka je
pro dvojici.
Studentárium
Určitě jste si všimli, že se v poslední
době něco děje ve Studentáriu. Protože tato studentská volnočasová místnost funguje už více než rok bez větších problémů, rozhodli jsme se pro
další vylepšování. V místnosti přibyla
sedačka, nové příbory (prosím, neodnášejte si je domů, mají sloužit všem
studentům, kteří Studentárium používají). V dohledné době by měla vzniknou 4 počítačová pracoviště, podobně
jako v knihovně, jedno i s připojením
k projektoru pro práci na skupinových projektech. Na chodbě před Studentáriem bude instalován informační panel s novinkami o dění na fakultě
a informacích o akcích SPS a ze života
studentských spolků na VUT.
Přebudování vstupu do budovy T12
Do investičního plánu na příští rok
bylo zařazeno přebudování vstupu do
budovy T12, mělo by tak dojít ke zlepšení průchodnosti v době špiček kdy
začínají a končí přednášky a cvičení.
Pokud vše půjde podle plánu, měl by
být lépe vyřešen i průchod od vchodu
na T12 k zastávce Podnikatelská přes
parkoviště.

Zkušební termíny zkoušek
Podle Pravidel pro organizaci studia
na FEKT by měli garanti předmětů vypsat v Informačním systému do 27. 11.
2018 termíny zkoušek (datum, hodina
začátku a místo konání). Je nepřípustné vypisovat termíny zkoušky na listy
papíru a vyvěšovat je na nástěnkách
nebo na dveřích. Výsledky zkoušek
by měly být v systému zadány do 3
pracovních dnů, v případě předmětů
1. ročníků Bc studia do 5 pracovních
dnů.
Pokud narazíte
ozvěte se nám.

na

nesrovnalosti,

Studentské hodnocení kvality výuky
za zimní semestr 2018/2019
Od konce semestru do konce zkouškového období bude v Informačním
systému VUT spuštěna tradiční anonymní anketa Hodnocení předmětů.
Využijte této možnosti a vyjádřete se
k předmětům, které jste v ZS studovali. Je to ideální příležitost pomoct vyučujícím podívat se na předmět očima
studentů a poskytnout jim tak zpětnou vazbu. Nebojte se konstruktivně,
slušně a věcně kritizovat, nebojte se
pochválit. Vyučujícím to pomůže ke
zkvalitňování předmětů. Ve srovnání
s ostatními fakultami na VUT si dlouhodobě držíme prvenství v množství
hodnocených předmětů a vyučujících.
Dan Janík
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Technické novinky

P

Fůzní reaktor
Energie budoucnosti?

ředstav si 100 milionů °C. Nejde
to, že? A ty na dovolené naříkáš, jaké
je ti teplo. I Slunce má ve svém jádře
odhadovanou teplotu „jen“ 15 milionů °C. Právě při této nepředstavitelné
teplotě vzniká ionizovaná plasma v
moderním středisku Institutu Maxe
Plancka pro plasmovou fyziku v severoněmeckém Griesfwaldu na experimentálním stellarátoru. Zkoumají na
něm možnosti využití termojaderné
fúze pro čistší výrobu elektrické energie. Jejich poslední kampaň skončila teprve nedávno – 19. října 2018 a
dokázali jako první udržet na jejich
stellarátoru plasmu po dobu 30 s při
výkonu 6MW. Jejich stellarátor není
stavěn pro výrobu elektrické energie,
ani pro skutečnou fúzi, pouze pro
vývoj této technologie pro využití při
skutečné termojaderné fúzi.

Část plasmové komory stellarátoru

4

Neslyšel jsi nikdy o stellarátoru?
Nebo o termojaderné fúzi jen z utopických sci-fi filmů? Možná ti i po přečtení tohoto článku bude připadat neuvěřitelné, že při všem, co se ve světě
děje, se dokázali spojit vědci mnoha
národů a společnými silami se snaží o
vylepšení možnosti získávat elektrickou energii, kterou pro náš pohodlný
život využíváme 24 hodin denně, 7
dní v týdnu a jejíž spotřeba klesat určitě nebude.
Vraťme se zpět k možnostem, jakými
nám současný pokrok umožňuje vyrábět elektrickou energii. Je nad slunce jasné, že fosilní paliva nemůžeme
využívat navždy. Čím je nahradíme?
Slunce v noci nesvítí, vítr nefouká neustále. A lidstvo požaduje elektřinu
neustále. Nejslibnější alternativou se
jeví využití jaderné energie. Štěpnou
reakci už zvládneme bezpečně využít
a poskytuje levnou elektřinu. Štěpné
reaktory ale přinášejí i nevýhody v
podobě nutnosti uskladnění radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva.
Naopak využití termojaderné fúze
odstraňuje problémy s ukládáním
radioaktiv-ních látek jednoduše proto, že žádné neprodukuje. Úžasné,
nemyslíš? Proč ji tedy nepoužíváme?
Přináší s sebou totiž na druhou stranu
problémy, na jejichž řešení nemáme
prozatím dostupnou technologii. Například nám dělá problém efektivně
zahřát plasmu, aby došlo k spojování
atomů – k tomu dochází pouze při vy-

soké teplotě a Slunce v tom není moc
efektivní – slunce produkuje obrovské
množství energie hlavně díky svému
objemu. Tolik místa ale nemáme, proto je nutné zvýšit teplotu na tak extrémní hodnotu.

Z důvodu ovlivnitelnosti nestabilním
proudem cívky nemůže tokamak pracovat bez přestávek. Stellarátor tvoří
soustava cívek a vakuová komora ve
složité geometrii z důvodu zachování stejných podmínek plasmatu (podobné magnetické „promíchávání“)
kdekoliv v toku a spoléhání pouze na
deformované magnetické pole tvořené soustavou cívek, může stellarátor
pracovat bez přestávek. Právě složitá
geometrie zvyšuje podstatně náročnost návrhu a stavby oproti tokamaku.

Technologie pro využití termojaderné
fúze jsou dvě. Jedna starší – tokamak
– původem z Ruska a stellarátor – vyvinutý v USA. Obě dvě technologie se
velmi liší v konstrukci komory udržující plasmu. Tokamak tvoří soustava
cívek okolo vakuové komory vytvářejících toroidní magnetické pole tím
udržující plasmu uvnitř a jedné velké
cívky uprostřed indukující proud v
plasmě zaručující elek-tromagnetické
„promíchávání“.

Současný stav fúzních reaktorů ale
dává naději spíše tokamakům, u nichž
se daří vytvořit vyšší výstupní výkon
a lepší parametry plasmy, než u stellarátorů i přes problémy se zachováním ustáleného stavu plasmy. V současnosti existuje mezinárodní projekt
na vytvoření první experimentální
elektrárny ITER o teore-tickém výkonu 500 MW. Bohužel z důvodu mezinárodních sporů se neustále posouvá
datum dokončení – aktuálně stanoveno na rok 2025 a první skutečná fúze
na 2035. Tento tokamak nebude sice
připojen na síť, ale má sloužit jako

Vizualizace stellaratoru© Max-Planck-Institut

Systém magnetů tokamak© Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

Tokamak
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zkušební praco-viště pro doladění
designu prvních fúzních reaktorů se
stavbou plánovanou kolem roku 2050.
K využívání čistších druhů energie
nás čeká dlouhá cesta, pojďme se
všichni snažit o to, ať to má v té době
ještě smysl!
Jiří Dvořáček

Vnitřek tokamaku

Stellarator W-7x © Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
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Poznej svého doktoranda

Jakub Arm

Co tě přivedlo na VUT? Co jsi studoval za obor?
Už jako malý jsem si hrál s elektrikou, a to až tak, že jsem si zkoušel,
jak elektrika kope v zásuvce. Už na
střední jsem byl fanda do počítačů a
různé elekroniky, a proto jsem si říkal,
že je to ta správná cesta. Po střední –
gymnáziu – jsem přišel na VUT FEKT
a při rozdělování jsem si vybral obor
automatizace a kybernetika, jelikož už
jsem v tomto oboru pracoval na brigádě. Mé rozhodnutí ovlivnil i obor, ve
kterém jsem tuto brigádu měl, protože
jsem se chtěl zlepšovat a rozvíjet.

Co vlastně znamená být doktorand?
Znamená to žít 4 roky na hraně mezi
vyhořením a free vědeckým/studentským životem. Musíš se zabývat více
do hloubky zvoleným tématem, načež pak píšeš články na konference o
novém pokroku a výzkumu. Potom
vyučuješ cvičení a sama ještě musíš
navštěvovat další kurzy. Hlavně ale
sepisuješ disertační práci, což děláš po
večerech, protože musíš i nějak vydělávat přece.
Co vyučuješ?
Učím předměty z oboru průmyslová
automatizace, konkrétně se jedná o
prostředky průmyslové automatizace
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kde se snažím studentům ukázat
propojení mezi praxí a teorií, kterou
se tady učíme. Dále vedu bakalářské
práce na různá témata.
Na čem v rámci doktorského studia
pracuješ?
Zkoumám nové metody a přístupy v
oboru spolehlivých embedded zařízení pro nasazení v kritických aplikacích, které se používají v oblastech letectví, automotive, průmysl a medical.
Jedná se tedy o to, aby řídicí systém
jakéhokoliv takovéhoto zařízení byl
robustní a spolehlivý a nestalo se například, že by jednotka v průběhu letu
vyhodila chybu a přestala pracovat.
Dále pracuji na různých projektech,
jako je třeba nový přístup Průmysl 4.0
a také na našem skupinovém projektu
elektronický barman.
Jak to zvládáš skloubit s osobním životem?
Nemám osobní život. Myslím ale, že
je na každém z nás, aby si šáhl do
svědomí a sám si řekl, jaké úsilí a čas
věnuje tomu, co jej bude v budoucnu
nejspíš živit.
Co rád děláš ve volném čase?
Spím a jím. Dále se snažím i sportovat,
hraju fotbal, občas zajdu do posilky a
taky zpívám v kapele. Samozřejmou
součástí jsou různé studentské akce,
kterých se účastním, a dokonce pomáhám některé organizovat.
Studoval jsi někde v zahraničí? Měl
jsi problém s jazyky?
Co se jazyků týče, každý ví, že aktivní
mluva je daleko lepší než pasivní učení. Měl jsem relativně slušný základ
angličtiny, ale také i němčiny už ze
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střední. Na VŠ jsem tedy angličtinou prošel v pohodě a teď píšu a
prezentuji články v angličtině. I přes
dlouholeté učení cítím, že je potřeba
jazyky stále rozvíjet. Němčina se mi
zase hodila, když jsem byl na stáži v
Německu. První týdny byly krušné,
ale pak si to sedlo.
Proč jsi nešel do klasického zaměstnání?
Když jsem se ke konci studia rozhodoval, co dál, doktorandství byla
jasná volba. Ne, kecám, často jsem
přemýšlel, jestli jít do zaměstnání tak,
jako plno mých spolustudentů. Nikdy mě ale nelákala práce v openspace prostředí. Navíc pomalu rozjíždím
různé projekty, které řeší aktuální
problémy v průmyslové automatizaci, a to mě baví více.
Chtěl ses někdy na školu vykašlat?
Ano, ale pak jsem vystřízlivěl. 7 let je
přece jen dlouhá doba a každého z nás
přepadne chmurná myšlenka. Zde se

potom projeví vůle každého člověka
najít si na svém oboru , co ho baví a
tomu se věnovat. Když jsem si našel
směr, který mě baví, tak jsem úspěšně
zvládl všechny zkoušky a povinnosti
studia.
Jaká je tvoje motivace? Je něco, čeho
bys chtěl dosáhnout?
Moje motivace je co nejvíce se v oboru zdokonalit, abych byl schopen řešit
problémy, které mě potkají v reálné
praxi. Mojí vnitřní bláznivou vizí je
být součástí špičkového výzkumu,
což obnáší úspěšné zapojení do vědeckého týmu. Mojí reálnou vizí je práce
v dobrém kolektivu lidí v mém oboru,
kde budeme efektivně řešit stále nové
problémy.
Jaké vidíš nedostatky a přednosti na
VUT?
Přínosem VUT je určitě znalostní zá-

klad, který student může získat a
možnost vyzkoušet si práci v týmu
na různých projektech. Nedostatky
vidím v menším poměrném zastoupení tzv. soft skills, jako je prezentování
vlastního díla, a také větší časová náročnost studia.
Máš nějakou radu pro studenty?
Jako první bych se sám sebe zeptal,
co by mělo být výstupem mého snažení na VŠ. Pokud to myslíš s oborem
vážně, určitě se vyplatí proaktivní přístup, jako je zapojení se do projektů a
spolků. Pokud už teď víš, že se ti obor
nelíbí a nechceš se v něm dále zdokonalovat, možná je lepší zamyslet se
nad jinou alternativou.
Dita Kubíčková
foto: Jakub Rozboud
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Dívka efektu

Slavomíra

Tento rozhovor proběhl minulý semestr, ale bohužel již nestačil doputovat na stránky efektu. A protože by
byla škoda vás o něj připravit, přinášíme vám jej nyní.
Ahoj predstav sa naším čitateľom,
kto si a čo študuješ?
Ahoj, som Slavomíra Dzadzíková, ale
všetci ma volajú Slávka. Študujem
prvý rok na informačnej bezpečnosti.
Som zo Slovenska a väčšinu života
som prežila v Bratislave a teraz bývam v Rajke v Maďarsku. Ale je to viac-menej Bratislava, tam som aj predtým študovala…
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Takže vieš po maďarsky?
Nie neviem :D ale viem po francúzsky
trošku.
Čo ťa viedlo k tomu prihlásiť sa na
FEKT? Presvedčila ťa minuloročná
kampaň?
Ani nie, vlastne kampaň určite nie,
ale na strednej ma bavila matematika,
fyzika, takže som chcela niečo ďalej s
tým robiť. Na druhú stranu som tušila že MatFyz by nebola ideálna voľba.
Takže chcela som niečo technického
smeru. Potom som videla film Kód
Enigmy a to ma vlastne inšpirovalo a
celkom nadchlo takže som si hladala
školy kde sa vôbec niečo také vyuču-

je. Najskôr som mala tendencie hladať
skôr v Anglicku, ale tam je to komplikovanejšie , prihlášku som mala aj
na STU v BA ale to bola taká záloha,
nechcela som ostať na Slovensku. Keď
som potom zistila, že je v Brne informačná bezpečnosť, tak som sa sem
išla pozrieť a bola som úplne nadšená
z technologického parku a z prostredia v akom sa učíme.

Ako to vidíš po škole?
To je asi moc ešte zatiaľ ale viem si
predstaviť napríklad že by som žila v
Prahe. Keď to mám hodnotiť na štát a
mesto ale zatiaľ som neriešila žiadnu
prácu ani nič.

Ostalo ti to nadšenie, teraz po takmer
celom prvom roku?
Áno ostalo a hlavne teraz keď sa oteplilo, tak už je to úplne super. Tá predstava dať si obedík a potom si sadnúť
na trávičku tak to je super.
Spomínala si Anglicko, nakoniec si
ostala v Brne, čo naň hovoríš ako na
mesto? Aj v porovnaní s Bratislavou?
Na začiatku mi bolo veľmi ťažké si na
to zvyknúť. Brno je nie že malé mesto ale veľa vecí tu funguje inak. Respektíve to tu funguje na inej báze a
aj má inú architektúru a štruktúru. V
Bratislave nie je problém keď vybehnem von o siedmej večer a vybavím si
banku alebo veci čo potrebujem. Keď
sme sem prišli s priateľom tak sme
boli trocha prekvapení že o piatej už
bolo všetko zavreté. Na druhej strane
je to tu oveľa kľudnejšie a aj mi to viac
vyhovuje, ale chvíľku mi trvalo kým
som si na to zvykla. Pôvodne to tak
bolo, chcela som využiť to že som študovala na bilingválnom gymnáziu a
chcela som využiť cudzí jazyk keďže
som musela maturovať z úrovne C1.
Nakoniec ma to potom prešlo. Viac
som si naštudovala o tých školách a
zistila som že VUT má vyššiu úroveň
než niektoré zahraničné školy.

Ako tráviš svoj voľný čas?
Štrnásť rokov som tancovala folklór
takže to bolo moje najdlhšie a najviac
čas žerúce hobby. Takže to boli tak 3
hodiny 3 krát do týždňa. Teraz tým
že som prišla do Brna tak som si dala
pauzu. Ale ďalší rok mám v pláne
tancovať v slovenskom folklórnom
súbore Poľana ktorý je tu v Brne. Je
to super , hlavne ten kolektív a ľudia
že tam zvládnu spolu existovať.
Vďaka folklóru som sa naučila veľa z
histórie, nikdy ma nebavil dejepis ale
takto som zistila aké zvyky sme mali.
A ako to kedysi bolo, spoznala som
zvyky v rôznych dedinách.
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mi rada s ním chodím na prechádzky.
Pivo alebo víno?
Ja vôbec nie som pivový fajnšmeker,
takže určite radšej víno… alebo potom tie tvrdšie alkoholy.
Čo ťa zatiaľ na FEKTe najviac potešilo alebo pozitívne prekvapilo?
Myslíš čo sa týka štúdia alebo?
Celkovo.
Určite priestory, veľmi dobre sa tu
študuje. Je tu pekné prostredie a určite
sa tu lepšie existuje. Čo sa týka štúdia
tak som v prvom semestri bola nadšená z kryptografie.

Aký folklór máte v Bratislave?
My sme tancovali tance z celého Slovenska a väčšinou to záleží kto je tréner a vedúci že odkiaľ pochádza. Náš
vedúci bol z Detvy. Potom sme mali z
východného Slovenska kde je Rusínska menšina nejaké tance…
A ja že na východe nič nie je…
(smiech) To len podľa nášho bývalého
premiéra ale z folklórneho hľadiska
je to jeden z najpestrejších regiónov.
Ja som za to veľmi rada keďže to bol
nápad mojich rodičov a ako 4 ročné dieťa si nevieš moc rozmyslieť čo
chceš robiť a mňa to naozaj chytilo a
bavilo.
Máš nejaké domáce zvieratko?
Mám psa :) a samozrejme som mala aj
rybičky :D ako také tie domáce zvieratká pre deti a aj zajaca kedysi… No a
teraz mám môjho Rodézskeho Ridgebacka čo je taký 40 kilový maco. Veľ-
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Čo ťa naopak znechutilo?
Momentálne ma znechucuje asi jednosemestrálna fyzika ale inak asi nič…
Možno ma trocha mrzí, že sa tu moc
nedá venovať cudzím jazykom. Snáď
ma nič neznechutí viac časom :D
Posledná otázka máš rada čokoládu?
Áno, ale v poslednej dobe sa snažím
jesť len horkú :)
Ďakujem za rozhovor :)
Martin Šelinga
foto: Jakub Rozboud
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Kam za kulturou

Kam zajít v Brně
Advent na Moraváku a Zelňáku

Doma u Janáčků

Kde? Náměstí Svobody, Moravské
náměstí, Zelný trh, Dominikánské náměstí
Kdy? Od 23. listopadu do 23. prosince.

Kde? Biskupský dvůr
Kdy? 22. listopadu – 24. února

K brněnským Vánocům tradičně patří adventní trhy na náměstích. Patří
k nim každodenní kulturní program
začínající už v odpoledních hodinách,
spousta turbomoštu (kdo nezná, ten
musí zkusit!) a svařáku. Ve speciálním zimním baru letos můžete ochutnat i punče inspirované starodávnými
recepturami. Od 7. do 23. prosince si
taky můžete dojít koupit stylové dárky – v rámci December Design Days
totiž v centru města vyrostly dva skleněné city moduly, ve kterých si určitě vyberete. Součástí trhů je i tradiční
charitativní sbírka Červeného kříže.
Pokud vás láká jídlo a pití, vaše kroky určitě povedou na Dominikánské
náměstí.

Leoš Janáček byl nedávno zapsán do
registru Paměť národa UNESCO, která zahrnuje věci spojené s Janáčkovým soukromým životem. Tvoří tak
komplet, který doposud nebyl nikdy
vystaven – na výstavě můžete vidět
například Janáčkovy psací potřeby
knihy, ale i toaletní potřeby a podobně.

Jiří Kuhnert – Sketch the Dream
Kde? Moravská galerie
Kdy? 2. listopadu – 13. ledna
Že neznáte Jiřího Kuhnerta, označovaného za neznámého génia z Brna?
Většina lidí určitě ne, což se dá lehce
napravit – v Moravské galerii právě
běží výstava tohoto brněnského rodáka, který po emigraci do Německa
začal pracovat jako designer pro slavnou automobilku Porsche. Na výstavě
jsou k vidění Kuhnertovy návrhy, ale
i Porsche 928, na jehož designu se podílel.
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Čínský národní cirkus
The great wall
Kde? Hala Vodova
Kdy? 23. ledna
V lednu do Brna dorazí čínský národní cirkus – podle všeho nejlepší cirkus
na světě – slavící své 30. výročí. Můžete tak vidět 30 nejlepších akrobatů z
Číny ve 30 oceněných vystoupeních v
show s názvem The great wall. Jedná
se o historicky nejúspěšnější celovečerní akrobatickou show, takže určitě
stojí za shlédnutí. Milovníky zvířat
může potěšit, že v cirkusu vystupují
jenom lidé.

Adventní trh kávy
Kde? Black Box Cafe
Kdy? 9. prosince

Titanic výstava
Kde? BVV, pavilon C
Kdy? Od 29. října do 29. března
Na konci října na do Brna zavítala světová výstava vyprávějící o katastrofě
Titanicu. Na místě můžete vidět reálné exponáty vytažené ze dna oceánu,
projít se zrekonstruovanými kajutami
i částí strojovny tohoto legendárního
parníku. Pokud se trápíte se zápočty
a zkouškami, nemusíte spěchat – Titanic se tu zdrží až do konce března.

Reprezentační ples FEKT a FIT
Kde? Hotel Voroněž
Kdy? 25. ledna
Plesová sezóna začala, a proto není
překvapením, že se chystá spousta
plesů i na akademické půdě. Kromě
obřího plesu VUT mají své akce i fakulty. Ten náš, Reprezentační ples
FEKT a FIT, proběhne 25. ledna v hotelu Voroněž. Lístky na něj jsou k sehnání v kanceláří SPS (druhé patro na
T10 za vrátnicí).
Radek Kárník

Druhou adventní neděli si přijdou na
své všichni, kteří dlouhé školní dny
nepřežijí bez kvalitního kafe. Na místě bude k ochutnání káva z desíti vybraných pražíren, jejichž zaměstnanci
vám umožní nahlédnout do zákulisí
procesu pražení a podělí se z cennými radami. Samozřejmostí je široká
nabídka zrn a pomůcek na přípravu
kávy – ideální místo na pozdní shánění dárků pro rodinu.
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Knižní tipy

Punisher MAX: Irská kuchyně

Hell´s Kitchen, čtvrť New Yorku,

kde se již od nepaměti scházeli ti největší grázlové, zloději, pasáci a vrazi.
Místo, které se stalo baštou irských
gangů, pod vedením pološíleného
starce Nesbitta, se mění. Staré nalejvárny a sportbary nahrazují internetové kavárny, fitka a luxusní noční bary.
Byty, které byly svědky nejednoho
hříchu, se renovují, čímž jejich cena
roste. Starý kmotr umírá, což vede
k rozpadu zločinecké organizace na
jednotlivé skupinky. Vedení města se
rozhodne dokonce přejmenovat čtvrť

na Clinton, snad aby udělala pomyslnou tlustou čáru za krvavou historií.
Tato idylka však netrvá dlouho. Přesněji do té doby, než časovaná nálož
promění jeden ze zbývajících starých
barů v krvavou lázeň, kde zahyne
několik nevinných lidí. V baru tou
dobou seděl i Frank Castle. Veterán
z vietnamské války a samozvaný postrach zločinců, přezdívaný Punisher,
jemuž se jen se štěstím podařilo uniknout smrti a nyní se vydává na trestnou výpravu s cílem odhalit, kdo za
útokem stojí.

Úvod do druhého dílu Punishera z
drsnější série MAX se nese, jak jsem již
předestřel, ve znamení exploze baru a
velkého množství nevinných obětí. Při
pohledu na mladou servírku, která je
prošpikována úlomky skla, či mladé-

ho muže, který má v hrudi díru velikosti softballového míčku, vám zrovna moc do zpěvu nebude. Zapomeňte
na New York, jak nám jej prezentuje
například HIMYM nebo Přátelé, tady
jsme v otevřené válce irských gangů.
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Po brutálním, až mrazivém začátku,
přesouvá scénárista Garth Ennis dění
na neméně brutální, avšak poklidnější,
méně hektickou, místy i černohumornou kolej. Příběh a zápletka je v jádru
prostá, nekoukáme na žádného superpadoucha obdařeného nadlidskou
mocí, či vyspělou technologií, který
má v úmyslu ovládnout svět. Zde se
setkáváme jen s krutými a chamtivými lidmi, kteří si jdou tvrdě za svým.
Ačkoli komiks nese název známého
samozvaného antihrdiny, Frank Castle zde slouží spíše jako spojnice nebo,
chcete-li, společný nepřítel mezi jednotlivými gangy, které tu zastávají
hlavní úlohu. Na jedné straně máme
bývalého člena IRA se znetvořeným
obličejem, na straně druhé zase ženu,
která stanula po smrti svého manžela
ve vedení největšího gangu v Hell´s
Kitchen. A to jsou pouze dvě z velkého množství hlavních postav, jejichž
charakter je celkem řemeslně napsaný. Neřekl bych, že tu, snad až na jednu nevýznamnou výjimku, najdeme
postavu, která by byla zlá jen proto,
že to příběh vyžaduje. Každý hlavní
charakter má svou motivace a způsob,
jak kýženého cíle dosáhnout. Co se vedlejších postav týče, tak tam to je již
horší, ale konec konců to je stejně jedno, protože zde více méně slouží jako
cvičné cíle pro Punishera.

Závěrem: Nečekejte žádnou bezstarostnou jízdu, kde si superhrdinové
hrají se superzáporáky na policajty a
zloděje. Tady žádní hrdinové ani padouši nejsou, jsou zde jen lidé, což je
možná ještě trochu více zneklidňující.
Irská kuchyně a všeobecně série MAX
má osobitější a serióznější charakter,
což je znát i na stylu kresby. Celkově
zpracování Leandra Fernandeze není
nic převratného, ale ani neurazí a k
celkovému tématu se tak nějak prostě
hodí.
Petr Košina
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Knižní tipy

Lunar Chronicles

Každý z nás pozná klasické rozpráv-

ky o princeznách z detstva. Popolušku našiel princ pomocou sklenenej
črievičky, ktorá magicky dokonale
sadla na jej nohu. Príbehy o zlej macoche, ktorá chcela zabiť dievča len
kvôli tomu, že bola krajšia ako ona,
čí príbeh o Červenej Čiapočke, jej ba-

Celá séria má štyri knihy, pomenované po hlavných hrdinoch nápadne
pripomínajúcich postavy z klasických
rozprávok.
Cinder, sirota adoptovaná nepríjemnou macochou so zlými sestrami,
ktoré sa k nej chovajú ako k slúžke. To
znie povedome, nie? Mimo túto zhodu sa však príbeh uberá úplne iným
smerom ako u klasickej Popolušky.
Cinder je kyborg a tým pádom patrí
medzi nižšiu vrstvu obyvateľstva na
ktorých sa robia testy. Smrteľný vírus je neliečiteľný a nikto stále nenašiel vakcínu. Týmto spôsobom sa dej
prenáša zo zaprášených ulíc do laboratórií pod palácom, hlavná hrdinka
sa stretáva s princom (samozrejme,
v každej young adult literatúre musí
byť nejaké to love-story klišé). Au-
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bičke a vlkovi... Určite máte teraz v
hlave obraz týchto rozprávok. Spojte si ich všetky dokopy, pridajte si k
tomu smrteľný vírus a zasaďte tento
príbeh do obdobia po 4. svetovej vojne a takmer máte scenériu zo ságy
„Lunárne Kroniky“ od spisovateľky
menom Marissa Meyer.

torka nesklamala a ikonický moment
stráty topánky upravila tak ako sa na
tento príbeh patrí, s topánkou kyborg
prišiel aj o kovové chodidlo. Mimo tieto základné informácie je tiež dobré
spomenúť, že v tejto verzii budúcnosti
žije na mesiaci kolónia ľudí s telepatickými schopnosťami a veľmi nebezpečnou cieľavedomou kráľovnou.
Ďalšia kniha, Scarlet, zase nesie prvky
Červenej Čiapočky. Tu sú však opäť
odchýlky od pôvodného príbehu a
to napríklad v tom, že miesto vlka
ako zviera sa tu objavuje celá armáda
zmutovaných vlčích ľudí z Luny. Príbeh sa v istom momente začne prepletať s predchádzajúcou knihou, všetko
zrazu pomaly dáva zmysel a vy potrebujete čítať ďalej.

Cress je zase diel inšpirovaný rozprávkou o zlatovláske, viac vám však
neprezradím, lebo v tomto momente
sme už veľmi hlboko v príbehu a bez
spoilerov by to nešlo.
Posledná kniha nesie názov Winter. Je
to už na vás aby ste si to spojili, či prečítali a dozvedeli sa, o akú rozprávku
ide.
Ak ste fanúšikom žánru fantasy v ktorom vám nevadia prvky young adult
literatúry, tento príbeh je presne pre
vás. Autorka veľmi podrobne vedela
opísať jej víziu sveta za niekoľko tisíc
rokov a zaujímavým spôsobom zakomponovala nápady starých rozprávok na ktorých väčšina z nás vyrastala. Každou stranou sa dej stupňoval
a komplexita príbehu rástla, keďže v
každej knihe sa nové postavy nejakým
spôsobom stretli s pôvodnými a všetky tajnosti do seba postupne zapadali
ako puzzle. Niektoré momenty sa dali
očakávať, v iných som len tajila dych
a nevedela som sa odtrhnúť. Na prvý
pohľad sa príbeh môže zdať povrchný, no okrem vzťahov a záchrany sveta ako v každej young adult literatúre
sa tu rieši aj politika nového sveta, dis-

kriminácia, technológie v budúcnosti
a pandémia neliečiteľného vírusu, čo
sú témy týkajúce sa aj našej blízkej
budúcnosti a nie len tejto virtuálnej.
Samozrejme – sto ľudí, sto chutí – tento príbeh nemusí zaujať každého, ja
osobne ho však odporúčam všetkými
desiatimi a v prípade, že by vás chytil
tak ako mňa, autorka k nemu vydala ešte ďalšie dve novely, ktoré vám
spravia peknú bodku za celou sériou
(za predpokladu, že viete dobre po
anglicky, novely zatiaľ neboli preložené do češtiny ani slovenčiny).
Táňa Novosadová
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Filmové tipy

Kino tipy na december
Predvianočné obdobie je pomaly tu,
pred nami sú zápočty a skúšky a každý správny študent si hľadá dôvody
na odloženie učenia. Ak máte chuť
odreagovať sa, máme tu pre vás pár
filmových tipov premiérujúcich v decembri, ktoré by ste si nemali nechať
ujsť.

Aquaman
Jason Momoa, ktorého pravdepodobne väčšina z nás pozná zo seriálu „Game of Thrones“ sa opäť vracia
na filmové plátna ako Aquaman. Po
úspechu, ktorý zožal Justice League
dostala táto postava samostatný film.
Dozvieme sa o jeho pôvode a živote
ešte v období, keď žil ako obyčajný
človek pod menom Arthur Curry a
tiež nám prezradia akým spôsobom
ho život priviedol na jeho „hrdinskú cestu“. Po zhliadnutí traileru
majú fanúšikovia zmiešané pocity a
podaktorí si od filmu veľa nesľubujú. Každopádne, či pôjde o hit alebo
prepadák sa dozvieme už 13.12.2018,
kedy je stanovená oficiálna premiéra
v USA.

Mortal Engines
Tvorcovia Pána prsteňov a Hobita prišli s novinku pomenovanou „Smrteľné stroje“. Ide o sci-fi, odohrávajúce sa
v období, keď už je svet len pustinou
okupovanou obrovskými strojmi na
kolesách, ktorých úlohou je nachádzať
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zostávajúce zdroje obživy a surovín. V
tieto stroje sa premenili pôvodné mestá, ktoré sú stále plné ľudí. Najmocnejší z nich je Londýn, ktorý sa živí aj pohlcovaním ostatných, menších miest.
Týmto spôsobom sa stretnú hlavné
postavy a vznikne nepravdepodobné
spojenectvo, ktoré má možnosť zmeniť svet. Film je natočený podľa knihy
od Phillipa Reeva – titul má rovnaký
názov ako očakávaný film. Oficiálna premiéra je plánovaná na 13.12 v
Nemecku, no podľa neoficiálnych
zdrojov bude možné si ho v ČR a SR
pozrieť už 6.12. Celkom príjemný náhradný program pre ľudí, ktorým sa
nepodarilo kúpiť lístky na VUT Ples.

ktoré jednoznačne prispejú k unikátnosti tohto filmu. Opäť celosvetová
premiéra spadá na 13.december.

Tip na ikonickú klasiku

Pulp Fiction (Historky z podsvětí)

Spiderman:
Into the Spider-Verse
Tí z vás, ktorí chodievate do kina pravidelne a poctivo si odsedíte tých 10
minút na konci filmu len kvôli potitulkovej scéne pravdepodobne už
vedia o čom je reč. Po skončení Venoma sa nám naskytol náhľad, do
zaujímavého konceptu, kde spiderman nie je klasicky Peter Parker, ale
Miles Morales, teenager s afro-latino
pôvodom, ktorý prebral miesto po
Peterovej smrti. Ak vás aspoň trošku
zaujíma Marvel Universe, možno ste
sa už niekedy zamysleli nad tým, že
Spiderman vyzeral v nejakom komikse, či kreslenom seriáli inak ako v tom
ďalšom a presne to tvorcovia v tomto
animovanom filme využili a chcú nám
ukázať možnosti a divokosť paralelných vesmírov. Mimo zaujímavého
príbehu sa môžeme tešiť na neskutočné animácie a kresby rôznych štýlov,

„Must-watch“ film z 90.tych rokov z
réžie legendárneho Quentina Tarantina. Bez komentárov, bez popisov, jednoducho dielo, ktoré si každý, kto má
rád film, musí aspoň raz pozrieť.
Táňa Novosadová
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UniPi.technology
Řídicí jednotky z Brna dobývají svět
UniPi od roku 2014 vyrábí PLC jednotky pro řízení a automatizaci chytrých domácností, budov a průmyslu.
Za poměrně krátkou dobu již získala
zákazníky ve více než 50 zemích po
celém světě – od Austrálie, přes Severní Ameriku, až po Japonsko. O
začátcích firmy a řídících jednotkách
si popovídáme s vedoucím vývoje v
UniPi Tomášem Horou.
Jak vypadá den vedoucího vývoje v
UniPi?
Začínám budíčkem v 6:00, abych se
stihl dostat do práce dřív, než nastoupí dopravní špička. Zároveň mám klid
na procházení důležitých e-mailů, než
se objeví zbytek týmu a začneme řešit vývoj nebo support zákazníků. Na
odpoledne si většinou naplánuji Skype cally se zahraničními partnery či
jednání. Velkou část pracovní doby
zabere komunikace s týmem, sbírání
jejich dotazů, požadavků a v neposlední řadě i hlídání odvedené práce.
S UniPi jsi spjatý už od začátku, co
vás k výrobě řídících jednotek přivedlo?
Celý projekt začal poměrně organicky, kdy jsme s kolegou Adamem
Škorpíkem ihned po škole dostali na
starost automatizaci kancelářské budovy a datového centra brněnského
poskytovatele internetu, společnosti
Faster CZ. Tehdy dostupný hardware
nám nevyhovoval, a tak jsme přišli s
nápadem na řídící desku pro počítač
Raspberry Pi, který byl tehdy novin-

22

kou a oslovoval miliony lidí po celém
světě. Naši první řídící jednotku UniPi
1 jsme nabídli prostřednictvím crowdfundingového portálu Indiegogo a za
několik měsíců jsme již jeli na poštu s
první várkou produktů.
Celý obor automatizace a IoT je poměrně konkurenční. V čem se řídící
jednotky UniPi liší?
Liší se především otevřeností a univerzálností celého systému. Nabízíme
řešení jak pro domácí bastlíře a programátory, tak pro zavedené firmy
v oboru měření a regulace. Zároveň
spolupracujeme s řadou českých i zahraničních firem, kterým dodáváme
naše produkty v jejich OEM provedení.
Jaký projekt pro tebe byl nejzajímavější? Popsal bys nám jej?
Tím, že jsme UniPi vybudovali od
nuly, jsme museli projít množstvím
překážek. Nešlo jen o výběr spolehlivých dodavatelů a partnerů, ale také
o vývoj a nasazení řady interních systému a nástrojů, abychom mohli dodat kvalitní produkt. Drtivou většinu
interních systémů máme napsanou na
míru a tím pádem jsme mohli zajistit
jejich vzájemné propojení, což nám
usnadňuje práci při řešení technických dotazů. Přesně totiž víme, jakou
jednotku zákazník má, kdy opustila naše brány, kdo ji kdy smontoval
a otestoval. Toto vše beru jako jeden
projekt a baví mě, že funguje.

Jaké výzvy potkávají vývoj takovéhoto produktu? Co je na vývoji nejtěžší a jak dlouho trvá?
Troufám si říct, že vývoj zvládáme poměrně dobře. To je vidět i v rychlosti
vývoje jednotlivých generací – 3 generace za 4 roky existence. Než pošleme
plošné spoje do výroby, předchází
tomu několik kol prototypování, testování a úprav firmware. Na vývoj
navazuje výroba plošných spojů v tisícikusových sériích, což kvůli nedostupnosti součástek nebo chybě při
výrobě může způsobit poměrně značné zpoždění oproti plánu a tím pádem
i pozdní dodání produktu zákazníkovi. Nyní se tedy zaměřujeme na optimalizaci výroby.
První dvě generace řídících jednotek
jsou postavené na Raspberry Pi. Nejnovější řada nesoucí označení Axon
již ne. Proč jste se k tomuto kroku
rozhodli?
Raspberry Pi je skvělý produkt, ale
abychom mohli nabídnout opravdu

stoprocentní produkt i pro průmyslové nasazení, museli jsme se oprostit
od microSD karty použité jako datové
úložiště. Řada Axon tak zachovává
stejnou konstrukci a softwarové platformy jako Neuron a přidává punc
spolehlivosti i pro ty nejnáročnější
projekty.
Spolupracujete i s vysokými školami? Lze si na Vaše jednotky napsat
diplomovou práci?
Určitě! Naše jednotky jsou na MENDELU nebo na pražském ČVUT. Na
brněnském VUT již jedna diplomová
práce s využitím UniPi byla úspěšně obhájena a chystáme i další. Náš
zásobník projektů vhodných pro diplomky se stále zvětšuje, takže pokud
by studenti měli zájem vytvořit něco
opravdu užitečného, co bude v praxi
použito, budeme rádi, když se nám
ozvou.
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Rozhovor s CEO ﬁrmy Moog v Brně
dostatek výrobních zakázek i vývojových projektů a stabilní klientskou
základnu.

Pane Sabelo, jak byste Vy sám představil firmu Moog Brno a jaké pozitivní změny s sebou nesla změna
vlastníka?
MOOG Brno je vývojově-výrobní firma poskytující zákaznická řešení v
oblasti elektrických točivých strojů
pro různé průmyslové aplikace a pro
špičkové klienty v Evropě i ve světě.
Naše portfolio obsahuje lineární motory a servomotory pro robotizaci a
automatizaci průmyslu, nízkootáčkové a vysokootáčkové asynchronní
motory například pro testování v automobilním průmyslu, generátory s
permaneantními magnety pro oblast
energetiky, měřící a testovací pracoviště a další speciality pro leteckou
techniku.
Jsme 6 měsíců součástí globální korporace MOOG Inc. a znamená to pro
náš další rozvoj přístup ke zkušeným
odborníkům v oblasti špičkové výroby a dostupnost know-how, přístup
k moderním výrobním technologiím
a postupům, globálnímu nákupu klíčových materiálů jako jsou magnety,
elektromagnetické plechy a vodiče. Je
to také příležitost k urychlení investičního rozvoje firmy, protože máme
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Jaká byla očekávání při Vašem nástupu do funkce, jaké jste měl cíle a
předsevzetí a jakou radu byste zpětně dal sám sobě coby čerstvému generálnímu řediteli?
Při mém nástupu do role CEO v roce
2015 bylo klíčovým zadáním vlastníků (finanční investor ARX) připravit
firmu na prodej - rozšířit klientskou
základnu, zvýšit tržby, posílit management firmy, stabilizovat zaměstnance a zvýšit kvalitu produktů. Prodej v březnu 2018 firmě MOOG Inc.
proběhl úspěšně a pro VUES Brno
(nyní již MOOG Brno) to je podle mne
nejlepší řešení do budoucna – produktově, vývojově i podnikovou kulturou
dobře do sebe zapadáme. Zpětně bych
si poradil investovat více prostředků
do stabilizace a rozvoje našich zaměstnanců, do zachování a rozvoje
inženýrského know-how a do náboru
zkušených inženýrů a technologů.
Kde se můžeme setkat s výrobky
Vaší společnosti? O které produkty
je v současné době největší zájem.
Největší zájem je o dynamometry pro
testování charakteristik spalovacích,
hybridních i elektrických motorů u
osobních i nákladních automobilů
a vůbec kolové techniky. Právě zde
dobře uplatňujeme zkušenosti ze
70.let výzkumu a vývoje v oboru elektrostrojírenství. Rostoucí zájem je o široké spektrum našich lineárních mo-

torů a servomotorů primárně z oblasti
robotizace a automatizace průmyslových aplikací. Naše produkty a řešení
prodáváme hlavně v německy mluvících zemích (Německo, Rakousko,
Švýcarsko), které jsou tradičně velmi
vyspělé a technický náročné. Prodáváme i do dalších evropských zemí,
rozvíjíme trh v Itálii a Skandinávii,
máme významného klienta v USA a
expandujeme do Číny. Klientům nabízíme kompletní cyklus od vývoje, výroby prototypu a jeho testování v naší
zkušebně až po opakovanou výrobu
daného stroje/řešení přesně na míru
klientských potřeb.
Kde se nacházejí vaše výrobní provozy, kolik lidí zaměstnáváte a v kterých profesích? Kterou pozici je pro
vás v současnosti nejtěžší obsadit?
MOOG Brno sídlí ve třech lokalitách.
Centrála je v Husovicích v Brně v Mostecké ulici, kde máme obchod, technický úsek, kompletaci servomotorů a
velkých strojů (navíjení, impregnace,
montáž, testování, lakovna), finance,
personální úsek a logistiku. V ulici Jarní máme strojní obrábění a výrobu dílců, které se pak kompletují a expedují
v závodě v Mostecké ulici. Kompletní
výroba lineárních motorů je ve Slavkově u Brna, kde nyní pracuje přes 50
lidí. Celkem máme 580 zaměstnanců,
z toho přes 100 v inženýrských profesích (vývoj, technologie). Přímo ve výrobě pracuje přes 350 lidí. Nejtěžší je
obsadit některé výrobní profese jako
soustružník na klasické soustruhy,
brusič a frézař, ale také potřebujeme
více zkušených technologů a inženýrů.

Proč by si lidé měli jako svého zaměstnavatele vybrat právě společnost Moog? V čem se lišíte od konkurence?
V prvé řadě naše práce není sériová
výroba. Není monotónní. Je to velmi
pestrá práce na různých řešeních a každý týden vyrábíme jiný stroj s jinými
parametry a rozměry. Naše práce je
tvůrčí, kdy inženýři navrhující řešení
musí těsně spolupracovat se zkušenými a zručnými dělníky ve výrobě
aby výsledek naplnil očekávání klienta, byl ziskový, kvalitní a spolehlivý.
Máme přesnou strojírenskou výrobu,
která vyžaduje zručnost a šikovnost.
Máme zaměstnance, kteří přemýšlí
o své práci a v tom je naše práce zajímavá. Máme špičkové klienty, kteří se účastní prací na vývoji i výrobě
prototypů. Máme tradici 70.let vývoje
v elektrostrojírenství a výjimečné zkušenosti v oboru. A nyní v rámci globální korporace MOOG Inc. se všem
otevírají nové možnosti osobního i odborného růstu na špičkových pracovištích po světě u zkušených odborníků.
Jaké strategické cíle chcete naplnit v
budoucnu?
Ty cíle jsou v zásadě tři. Stabilizovat
naše současné zaměstnance a přitáhnout z trhu talenty nabídkou velmi konkurenčních podmínek – plat,
benefity, vzdělání a osobní rozvoj,
podniková kultura, pracovní prostředí, kvalitní a vzdělaný management.
Investovat do modernizace strojů a
technologií a zásadně rozšířit naše výrobní kapacity stavbou nových a moderních výrobních provozů. Zdvojnásobit naše tržby do 5 let ze současných
cca 800 Mio Kč na 1,5 miliardy Kč.
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Máme k tomu nastartované vývojové
projekty, špičkové a loajální klienty a
globální firmu MOOG Inc., jejíž jsme
součástí, s obrovskými zkušenostmi,
znalostmi a zázemím v našem oboru.
S prostupováním technologií do
výroby se často pojí obavy, že zejména lidé, kteří zastávají rutinní,
monotónní a těžkou práci, budou
nahrazeni stroji. Jak se na zavádění
Industry 4.0 díváte?
Je to nevyhnutelný a nezbytný trend,
ale nebojíme se toho. Naše práce není
sériová, opakovaná výroba, kde náhrada lidské práce strojem je stále
běžnější a širší (vidíme to například

u automobilek). Naše klíčová kompetence a aktivita je schopnost vymyslet
a zrealizovat řešení stroje, které nelze
koupit v katalogu velkých výrobců.
Průmysl se ubírá stále více cestou
přesných, na míru šitých řešení různých aplikací a zde je náš potenciál a
odbornost, kterou nepůjde nahradit
stroji. Vzájemná symbióza tvůrčího
myšlení, nápaditosti, zkušenosti při
hledání funkčního řešení a přesná
strojírenská výroba dílců, mnohde
řízená roboty a automaty s mimořádnou produktivitou a spolehlivostí je
to, co chceme a budeme podporovat
a rozvíjet.

Osmisměrka na vyplnění místa
Co je ráno první a večer poslední myšlenkou studenta FEKTu? (tajenka)
BÁBOVKA BANÍK BAŠTA
BLAHOBYT BUDÍK ČAJKA
DCERUŠKA DELIKATESA
DIVIZE EFEKT ELIPSA
GRAVITACE HÁDANKA
HÁDKA HOSPŮDKA HUMOR
INSPEKCE JAHŮDKA KAKTUS
KANÁL KIOSK KOMÍN
KOMTESA KOŠÍK KUŽEL
LUNAPARK MAMINKA
MARGARÍN MUNICE MYŠKA
NADÁVKA OBRUČ
OKURKA PAVILON
PRALINKA PŘESTÁVKA
SIRUP SLALOM SUKNĚ
ŠKOLA TAPETA
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Zakódovaný obrázek s antarktickým překvapením

Zajímavá fakta

Internet především
#1 Maskot Firefoxu ve skutečnosti

není liška, ale panda červená. Jak
sám název napovídá – „fire fox“
je jiné označení pro toto čínské
zvíře.

#2 28 % z celkového počtu IT profesionálů skrývá svou kariéru před
rodinami a přáteli ze strachu, že
by byli požádáni o bezplatnou
technickou podporu.

#3 The Pirate Bay se pokusil zakou-

pit ostrov s myšlenkou vytvoření
vlastního státu, v němž by neplatila autorská práva a všichni jeho
členové by měli vysokorychlostní připojení k internetu. Státní
občanství byli ochotni dát každému, kdo by ke koupi ostrova
přispěl.

#4 První věcí, která kdy byla prodána a koupena přes internet, byl
balík marihuany.

#5 „Lose/Lose“ je videohra, jejíž

hraní má reálné následky. Pokaždé, když zabijete mimozemšťana, obdržíte body a… vymaže se
náhodný soubor ve vašem počítači. A protože mimozemšťané
na vás nikdy nezaútočí, vyvstává
otázka, co je vlastně cílem hry.
Zároveň se ale nabízí i mnohem
hlubší otázka: proč, když obdržíme zbraň a jsme odměňováni za
její používání, jsme přesvědčeni,
že děláme správně?

28

#6 Vynálezci webkamery vůbec ne-

měli v úmyslu vytvořit nový způsob komunikace. Její prvotní účel
byl daleko prostší. V roce 1991
hledali výzkumníci z Cambridge
University způsob, jak kontrolovat stav kávy v kávovaru, aniž
by museli odejít od pracovního
stolu. Kameru namířenou na kávovar připojili kabely ke svým
počítačům a pomocí speciálního
softwaru pak sledovali snímky.

#7 Nezisková organizace MDIF, založená v New Yorku, plánuje z
vesmíru vysílat wi-fi do celého
světa. Necenzurovaný přístup
k informacím by tak měli mít k
dispozici například i obyvatelé
Severní Korei.

#8 K přečtení smluvních podmínek,
se kterými průměrná osoba v
průběhu roku souhlasí, by bylo
potřeba 76 pracovních dní (při
osmi hodinách denně).

#9 Facebook je modrý, protože

Mark Zuckerberg je barvoslepý
a nejlépe rozezná odstíny modré.

#10 Marka Zuckerberga ani jeho
ženu si na Facebooku nemůžete
zablokovat. Jeho psa však ano.

#11 Společnosti HP, Google, Microsoft a Apple začínaly své podnikání v garážích.

#12 V roce 1999 byl druhým nejčastěji vyhledávaným pojmem na
internetu Pokémon. Prvním byla
pornografie.

#13 Random Darknet Shopper je in-

ternetový bot, kterému je každý
týden poskytnuto 100 USD v
Bitcoinech k nákupu náhodných
položek na darkwebu. Tyto úlovky pak chodí poštou jeho tvůrcům – Carmen Weisskopf a Domagoj Smoljom, kteří do doby,
než balík otevřou, nemají tušení,
co mohou čekat a podle jejich
slov jsou vzrušení a mají strach
zároveň. Vše pak vystavovali pro
veřejnost až do chvíle, kdy v roce
2014 státní zástupce celý obsah
výstavy zabavil. Bot totiž zakoupil 10 pilulek extáze a jeho tvůrci
byli později zatčeni.
Dita Kubíčková

Na co se můžete těšit příště?
Kromě stálých i nově představených rubrik se příště můžete těšit na:
Výzkum a vývoj na FEKTu
Co zajímavého vzniká v místech, kolem kterých denně chodíme? Čeho se již
podařilo dosáhnout a kdo za tím stojí?
Kam za nejlepší kávou v Brně
Projdeme za vás nespočet brněnských kaváren, abyste příště šli na jistotu.
Už žádná šlehačka ze spreje!
Vychytávky ve Wordu a Excelu
Funkcionality, které vám usnadní život a dosud jste o nich neslyšeli.
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Zdražovanie KaM

Koleje a menzy VUT si podľa všet-

kého obľúbili náš hejt a ich stúpajúcu
neslávnu popularitu v študentských
časopisoch za „kvalitné“ služby ktoré
ponúkajú a opäť raz sa rozhodli, že by
sa im zjavne páčilo objaviť sa v rubrike defekt... Zdá sa, že ich cieľom je získať vlastnú rubriku, možno s názvom
„Ako ošklbať študentov“.
O čo tu vlastne ide? Všetci bývajúci na
inernátoch od VUT určite zachytili, že
KaM zvýšilo nájmy. Zase. Dôvody?
Prvý - paničky kolejbaby potrebujú
viac peňazí. Študenti ich zjavne majú
na rozhadzovanie, prečo ich teda nedať im... Rovno im do tých búdok
môžeme kúpiť pozlátené tróny lebo
sme takí bohatí... Dôvod číslo dva –
upratovačky. 1.1.2018 KaM zrušilo
zmluvu s upratovacou firmou a teraz
musia intráky upratovať zamestnanci
KaM. Na tom by samozrejme nebolo
nič strašné, ale ich vyjadrenie je naozaj podozrivé. Zmena upratovacieho systému navýšila náklady až o 6
600 000 Kč. Ako je možné, že nejaká
firma to zvládala oveľa lacnejšie ako
zamestanci kolejí a menz? Ak naozaj
platia až toľko za upratovanie tak som
ochotná chodby umyť mopom 2-krát
do týždňa aj ja sama… A verím, že
by som nebola jediná. Ďalší dôvod je
pomerne valídny argument, no aj táto
obhajoba na zvyšovanie cien je trošku
pofidérna… Áno, uznávam, študenti
zničili pár vecí. Áno chápem, že to,
že sú dvere deravé, kvôli nejakým
inteligentom čo do nich pre srandu
vrážali fľašky z piva je pomerne zá-
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ekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt de-fekt
važná vec, ale neviem koľko dvier
prvotriednej kvality muselo byť zničených aby cena škôd narástla až na
760 000.- Kč… A ak naozaj je toto jedným z dôvodov zvyšovania cien, prečo nezvyšujú ceny len na blokoch, kde
daný problem nastal? Na kamery na
A05, kde najhoršia vec čo sa diala bolo
spustenie alarmu, peniaze boli ale
kamery na “problémových” blokoch
by zjavne boli zbytočné. Ozaj medzi
škody k danej sume priradili aj “zničené” kachličky v kúpeľniach. Podľa
mňa by to savo a handra vyriešili ale
kto vie koľko miliónov by sme potom
platili upratovačkám.

Tak, keď už viete aspoň pár dôvodov
na zvyšovanie cien, bolo by dobré povedať si o koľko viac zaplatíme. 3 koruny na noc. Je to smiešna suma. Ale
keď si to prerátate na ročné náklady,
vyjde vám z toho skoro 1000 Kč na
osobu. Podľa googlu na VUT študuje
24000 študentov. Dajme tomu, že len
polovica býva na kolejích. KaM si po
zvýšení tejto sumy po roku prilepší až
o 12 miliónov.
No ale stačilo čísiel a sťažností, ak
nechcete danú sumu platiť, našli sme
pár lacnejších variant s rovnakou kvalitou služieb ako na kolejích VUT. Vyberajte starostlivo:
Toto ubytovanie
ponúka aj vlastnú
televíziu, to u KaM
nenájdete!

Útulné farebné bývanie so sviežim vzduchom počas celého
roka.

Táňa Novosadová
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