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Milí čtenáři,

představuji vám první číslo tohoto 
akademického roku. Najdete v něm 
novou rubriku Příběh inspirativní 
osobnosti, která vám bude postupně 
přibližovat životy význačných osob 
ze světa techniky, vědy a medicíny. 
Dále vám přináší pár tipů, jak se kul-
turně vyžít a u čeho si naopak odpoči-
nout doma v teple. 

Doufám, že vám EFEKT zpříjemní 
chadné dny a za celou redakci vám 
přeji pohodové čtení :)

Dita

Na čísle se podíleli
články: Dan Janík, Jakub Arm, Miroslav Molinek, Ivo Juráček, Kateřina 
Chroustovská, Petr Košina, Táňa Novosadová, Dita Kubíčková, fotografie: Ja-
kub Rozboud, grafika a sazba: Dita Kubíčková
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Info z FEKTu

Věděli jste že …
• Fakulta elektrotechniky a komuni-
kačních technologií je v počtu studen-
tů třetí největší fakulta na VUT v Brně 
(3105 studentů)?

• FEKT je v počtu studentů největší 
elektrofakultou v České republice a 
Slovenské republice?
• Na FEKT máme nejméně studentů 
za posledních 10 let?

• Nejvíce studentů pobírá prospěcho-
vé stipendium v rámci bakalářského 
studia na Automatizaci a v rámci na-
vazujícího magisterského studia na 
Mikroelektronice?

• Nejvíce zaměstnanců má Ústav te-
lekomunikací a nejméně Ústav mate-
matiky?

• Na naší fakultě je mezi studenty     
86 % mužů a 14 % žen?

• První fakultou na VUT v Brně byla 
při jeho založení FAST, elektrotechnic-
ké vědy se na VUT učí od roku 1910 a 
samostatná elektrofakulta vznikla až 
v roce 1959?

• Nejmladší fakultou na VUT v Brně 
je Fakulta informačních technologií, 
která sídlí v nejstarších prostorách na 
VUT v Brně, vznikla oddělením od 
tehdejší Fakulty elektrotechniky a in-
formatiky v roce 2002?

• V roce 1969 vznikla Ústřední sprá-
va kolejí a menz VUT v Brně (dnešní 
KaM VUT v Brně), dříve byly koleje a 
menzy napříč brněnskými univerzita-
mi společné?

web:  sps-fekt.cz
e-mail:  efekt@sps-fekt.cz
náklad:   700 ks
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Příběh inspirativní osobnosti

James Clerk Maxwell

Jméno Maxwell už určitě každý stu-
dent slyšel, a to hlavně, když se mluví 
o elektromagnetismu a tzv. Maxwe-
llových rovnicích. Podívejme se tedy 
v krátkosti, kdo to byl Maxwell, co 
vymyslel a co jeho slavné rovnice zna-
menají.

Wikipedie říká, že to byl skotský 
všestranný fyzik, který žil v 19. století. 
Narodil se tedy v čase, kdy se Evropa 
stabilizovala po Napoleonských vál-
kách a upevňovalo se postavení Britá-
nie také díky pokrokům v rámci první 
průmyslové revoluce.

Díky tradici ve své rodině měl Ma-
xwell ke studování blízko a již v 15 
letech publikoval svou první vědec-
kou práci na téma konstruování kři-
vek s více ohnisky, která většinově 

vycházela z Descartova učení. V roce 
1850 už sám obhajoval na univerzitě 
v Edinburghu svou práci o působení 
sil na elastické těleso, což se poté stalo 
známé jako tzv. Maxwellova věta. V 
tomto roce také odešel do Cambridge, 
kde položil základy teorie barevné 
fotografie. V roce 1856 přestoupil do 
Aberdeenu, kde začal přednášet fyzi-
ku a publikoval svou teorii týkající se 
pohybu Saturnových prstenců.

Zároveň se ale zabýval elektřinou a 
magnetismem, což vedlo k jeho pu-
blikacím Treatise on Electrocity and 
Magnetism (Pojednání o elektřině a 
magnetismu), ve kterých zevšeobec-
nil vše, co bylo vykonáno před ním, a 
co vykonal sám. I přesto, že Maxwell 
předpokládal hypotetické prostředí 
– éter, v němž se elektromagnetické 
vlnění šíří, byly jeho rovnice platné 
obecně. Největší význam však má ma-
tematicky vypracovaná elektromag-
netická teorie světla. Maxwell ukázal, 
že elektromagnetické vlnění je příčné 
a odvodil vztah pro rychlost šíření 
elektromagnetických vln. Po porov-
nání rychlostí elektromagnetických 
vln s rychlostí světla došel k závěru, 
že shodné výsledky ukazují, že světlo 
a elektromagnetické vlnění jsou proje-
vem vlastností jedné a téže substance, 
a že světlo je elektromagnetický roz-
ruch šířící se prostřednictvím pole v 
souhlasu se zákony elektromagnetis-
mu.

Podívejme se nyní na ony čtyři slavné 
Maxwellovy rovnice.
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1. rovnice, také známa jako Gaussův 
zákon elektrostatiky, říká, že inten-
zita elektrického pole vystupující z 
uzavřené plochy je lineárně závislá 
na náboji, který tato plocha obklopuje. 
Důsledek tohoto zákona je, že siločáry 
elektrické indukce začínají nebo končí 
tam, kde je přítomen elektrický náboj. 
Také lze pomocí této rovnice v inte-
grálním tvaru spočítat velikost náboje 
v oblasti uzavřené určitou plochou.

2. rovnice je aplikací Gaussova zá-
kona na magnetické pole a říká, že 
magnetický indukční tok libovolnou 
uzavřenou plochou je roven nule. Dů-
sledkem této rovnice je neexistence 
magnetického monopólu, nelze tedy 
izolovat severní a jižní pól magnetu.

3. rovnice, také známa jako Faradayův 
indukční zákon, říká, že cirkulace vek-
toru E po libovolně uzavřené křivce je 
rovna záporně vzaté časové derivaci 
magnetického indukčního toku. Tedy 
budeme-li pravidelně hýbat magne-
tem (měnit magnetický indukční tok), 
vznikne na prstenci kolmém ke směru 
pohybu magnetu určitý pohyb elek-
tronů, tedy elektrický proud. Tento 
princip se využívá při konstrukci dy-
nama jakožto generátoru elektrické 
energie.

4. rovnice, také známa jako Ampérův 
zákon, říká, že cirkulace vektoru in-
tenzity magnetického pole H po uza-
vřené křivce je rovna součtu celko-
vého vodivého proudu a posuvného 
proudu. Necháme-li tedy téct proud 
vodičem nebo budeme-li pohybovat 
elektrickým nábojem, vytvoříme tím 
na uzavřeném prstenci kolmém ke 
směru proudu či pohybu magnetický 
tok určité intenzity. Tento princip se 
často využívá při konstrukci určitých 
typů elektromotorů a obecně cívek, 
např. solenoidu.

Teď už se zdá, že Maxwellův odkaz 
je jasný a důsledky těchto rovnic mů-
žeme najít všude okolo nás. Učivo ze 
střední školy o elektromagnetismu 
najednou do sebe zapadá a Maxwe-
llových poznatků je hojně využíváno 
v současné vědě a technice. Vzpomeň-
me například princip elektromotoru, 
rádiový přenos nebo všudypřítomné 
světlo. To už je ale na další povídání.

Jakub Arm
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Ze světa techniky

BLE moduly pro rychlé prototypování 

Pojďme předpokládat, že za sebou 
máš nějaké to prototypování na zá-
kladních platformách jako je Arduino 
nebo Raspberry Pi a chceš se posu-
nout někam dál, udělat si malou bez-
drátovou hračku – například tlačítko 
„párty“ pro spuštění vlastního LED 
osvětlení v blikajícím režimu nebo 
vlastní domácí bezpečnostní systém, 
který si nalepíš na šuplík s alkoholem.

Hned na začátku tě musím upozor-
nit, jakmile si začneš hrát s prototypy, 
které komunikují, už tě nečeká jen 
jednoduchý stavový automat impl-
mentovaný v C++ na Arduinu. Bu-
deš pravděpodobně muset řešit i BLE 
aplikaci na Android nebo iOS, naučit 
se BLE teorii profilů, servis a charak-
teristik (super YouTube přehledy a 
dokumentace od Bluetooth SIG), a 
případné události s konektivitou a 
power management. Pokud se v pro-
gramování stále cítíš jako začátečník, 
začni raději Wi-Fi tlačítkem s pomo-
cí ESP8266 na které existuje nespočet 
nejrůznějších návodů a za cenu vyso-
ké spotřeby vyžadující USB adaptér tě 
bude bavit dosáhnout rychlého funkč-
ního výsledku. Pokud máš tedy kuráž 
na BLE, pojďme se na to vrhnout.

ESP32 od Espressif

Výborný modul pro začátečníky hned 
z několika důvodů. Je velmi snadno 
dostupný, ze všech možností v tom-
to článku, ESP32 lze sehnat během 
pár hodin v Brně cestou do GME na 
Svoboďáku, nebo objednat z arduino-
-shop.cz společně s dalšími součástka-
mi, případně jsou k dispozici i v IoT 
části FabLab Brno na hraní, kde ti 
může pomoct FabLab komunita. 

Nejčastěji je modul dostupný v po-
době malé černé DevBoard destičky 
s microUSB konektorem pro snadné 
programování jednoduchým USB 
kabelem a kolíky pro zasunutí do 
nepájivého pole – některé jsou ozna-
čovány jako NodeMCU, Adafruit Fe-
ather nebo ESP DevKitC – a pro první 
projekt mezi nimi nemusíš rozlišovat. 
Destička se sama postará o „Bootloa-
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der Mode Selection & Reset“ a první 
hello world ukázku můžeš mít hoto-
vou do 10 minut po rychlém google 
search díky rozsáhlé youtube komu-
nitě poskytující návody. 

Moduly jsou dostupné ve více ver-
zích, dej si pozor na rozdílný pinout 
verze ESP32s od verze ESP32 a pro 
jistotu zkontroluj verzi modulu na-
psanou na EMI štítu hned po zakou-
pení. ESP ti dá kromě BT/BLE 4.2 také 
Wi-Fi, můžeš ho tedy využít na více 
projektů a začátky s jednodušší Wi-
-Fi komunikací. CPU 160 MHz a flash 
paměť pro tvé kódy je 4 MB, ale po-
zor na to, že knihovny pro BLE jsou 
značně neoptimalizované a zaberou 
cca 80% paměti, což ti zabrání použit 
obojí BLE a Wi-Fi na jednom projektu. 
Nakonec největší výhodou je rychlé 
programování pomocí ukázek přímo 
v Arduino IDE.

Thingy 52 od Nordic Semi-
conductor

Druhým doporučeným modulem (de-
vkitem) na rychlé prototypování je 
Thingy:52. Je postavený na NRF52382 
SoC a nabízí tak 64 MHz CPU a 512 

KB flash což je více než dost díky op-
timalizovanému BLE stacku. Velkou 
výhodou tohoto kompletního devki-
tu oproti ESP32 je možnost pomalého 
uvedení do BLE problematiky ze stra-
ny Android nebo iOS aplikace, kterou 
Nordic dodává bez nutnosti progra-
movat firmware hned ze začátku. 

Thingy:52 slouží k velmi přehledné-
mu uvedení, jaké senzory mohou být 
na low-power prototypech používány 
a poslouží i k domácí automatizaci 
pomocí IFTTT díky zapouzdření v gu-
mové krabičce s baterií. 

Pokud se rozhodneš využít výhod 
Thingy:52, ale chceš se posunout dále 
k vlastnímu firmware, máš několik 
možností – OTA Updates přes appku, 
koupit J-TAG debugger nebo koupit 
na vývoj NRF52840 NDK vývojovou 
desku, která J-TAG již obsahuje a při-
pojit Thingy k PC přes tento devkit a 
výrazně tak ušetřit. Texas Instruments 
pak nabící podobný „SensorTag kit“, 
který je ale v porovnání s Nordic ome-
zenější.

ACN52821 od Aconno

Třetím modulem je jakýkoli modul z 
rodiny Aconno postavené na již zmí-
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něném NRF52382 nebo nadcházející 
moduly na NRF52840 od Nordic Se-
miconductor. Obrovskou výhodou 
Aconno modulů je jejich miniaturní 
velikost a fakt, že nevyžadují dev-
board pro programování, mohou tak 
být použity pro prototypování ještě 
když čekáš na doručení PCB z číny. 
Sice TagConnect kabel (ACNPROG) 
stojí 2150 Kč, ale dovolí ti udělat mi-
niaturní projekty a pak je jednoduše 
přeprogramovat přes dírku v PCB i 
po připájení do projektu bez nutnosti 
nechávat místo na programovací ko-
nektor na PCB. 

K dispozici jsou pak i devboardy s 
vestavěným J-TAG pro snadnější ite-
rativní programování přes USB kabel, 
což bych doporučil pro první projek-
ty. Výhodou Nordic řešení jsou taky 
intuitivní software nástroje a pomůc-
ky jako Aplikace NRF Connect a ko-
munita, která odpovídá v diskusi do 
24 hodin. Pro iterativní projekty s tím-
to modulem můžu doporučit „Z-A-
xis Conductive Tape“ od 3M, která 
umožní moduly využívat v různých 
projektech a dlouhodobě tak šetřit.

Miroslav Molinek
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Poznej svého doktoranda

Ing. Tomáš Kiska

Co tě přivedlo na VUT? Co jsi studo-
val za obor?
Studoval jsem gymnázium v Bruntále, 
a tak vyšlo, že jsem chtěl dělat něco se 
zvukem a obrazem, jeho zpracováním, 
a Teleinformatika byla k tomu nejblíž. 
Chtěl jsem do Brna, protože nejbližší 
studentské město mám Olomouc a 
tam není žádná technická škola, jen 
humanitní obory. Pak mám blízko Os-
travu, ale tam se mi nechtělo, protože 
se mi nelíbí jako město. Vlastně jsem 
vybíral podle lokace. Kdyby bylo na 
mě, chtěl bych studovat dějiny filmu, 
ale tím bych se asi neuživil, takže jsem 
se rozhodl vybrat něco praktičtějšího. 
Byl to FEKT. Pak jsem navazoval na 
Telekomunikační a informační techni-
ku a zároveň, jak jsem udělal bakaláře, 
tak jsem si vzal ještě jedno bakalářské 

studium Audioinženýrství. Na Tele-
informatice mě totiž vždycky zajímala 
ta druhá část, tedy zpracování obrazu 
a zvuku. A pak jsem šel na doktorské. 
Hlavním důvodem, proč jsem šel na 
doktorské, byl můj vedoucí diplom-
ky, který pro mě vypsal téma pro di-
zertaci, vlastně jsem navázal na dvou 
diplomovou práci. 

Co vyučuješ?
Momentálně jenom jeden předmět 
pro dálkaře, ale vyučoval jsem Zá-
klady počítačové sazby a grafiky, pak 
Analýzu signálů a soustav a jejich 
formu pro dálkaře, a jeden magister-
ský předmět pro dálkaře – Číslicové 
zpracování signálů. U doktorátu budu 
pravděpodobně učit ještě Elektroak-
ustiku, ale to až od září.
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Na čem v rámci doktorského studia 
pracuješ?
To je složitější, ta cesta byla delší. Začí-
nal jsem na tématu, co navazovalo na 
mou diplomovou práci, ale byl jsem 
zapřáhnut do jednoho dlouholetého 
výzkumu, a to rozpoznávání Parkin-
sonovy nemoci z řeči pacientů. Spolu-
pracujeme s Fakultní nemocnicí u sv. 
Anny, s Fakultní nemocnicí Brno a s 
CEITECem. Máme v týmu logopedy 
a neurology v rámci paní profesorky 
Ireny Rektorové. Společně se snažíme 
vytvořit a zdokonalit diagnostický 
systém, který dokáže rozpoznat Par-
kinsonovu nemoc z řeči a písma. Hod-
ně jsme pokročili a na základě minulé 
zkušenosti se snažíme odhadovat stu-
peň progrese nemoci, jak se zhorší po 
dvou letech apod. V průběhu studia 
se mi změnilo téma dizertace a začal 
jsem se zabývat hudebními signály a 
věnovat se určení místa původu in-
terpretací české komorní hudby, ob-
zvláště hudbu Janáčka. Ještě se vrátím 

k neurologii. Ve Fakultní nemocnici u 
sv. Anny jsme s CEITECem s výzkum-
nou skupinou sledovali vliv Moza-
rtova efektu na pacienty s epilepsií. 
Snažili jsme se zjistit, jaké hudební as-
pekty snižují epileptiformní aktivitu 
v mozku. Pouštěli jsme jim Mozarta a 
Haydna. A z toho vychází moje dizer-
tační práce, kterou momentálně píši, 
protože je zaměřena na aplikaci těchto 
metod v muzikologii a v neurologii.

Jak to zvládáš skloubit s osobním ži-
votem?
Docela v pohodě. Kdybych bral jenom 
doktorské, tak je to úplně v pohodě, 
ale jelikož jsem renesanční člověk, tak 
dělám spoustu věcí. Pracuju, dělám 
softwarového testera v jedné firmě a 
pracuji i na projektech, které se týkají 
mé dizertace. Doktorské samotné se 
dá zvládat.

Co rád děláš ve volném čase?
Můj volný čas se točí především kolem 
hudby, přátel a přítelkyně, samozřej-
mě. Jsem velký hudební nadšenec, ve 
svém volném čase organizuji koncerty 
po Brně, hodně koncerty navštěvuji, 
většinou jeden až dva za týden. Z toho 
pramení to, že si strašně rád rozšiřu-
ju svůj hudební přehled, především 
v české alternativní scéně. Díky tomu 
přehledu jsem začal dělat svůj vlastní 
hudební festival, který letos bude mít 
už druhý ročník – Fajfr Štýl. Je to DIY, 
děláme všechno sami s jedním kama-
rádem, Jiřím Kabartou, baskytaristou 
z brněnské kapely Ghost of You. V 
létě hodně navštěvuji festivaly, vět-
šinou osm až deset za léto, a k tomu 
managuji jednu kapelu, která se nazý-
vá Noir Voir. Ti kluci jsou z Bruntálu, 
hrají post-rock s houslemi, ale má to i 
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prvky math rocku. Mimo českou scé-
nu poslouchám post-rock a Shoegays. 
Jinak se věnuji kamarádům a přítelky-
ni, ale to spolu všechno souvisí.
Chtěl ses někdy na školu vykašlat?
Během studia na inženýra jsem byl 
přesvědčený, že to studium má smysl. 
Ale v rámci doktorského studia jsem 
v polovině začal mít pochybnosti a to 
nutkání jsem měl. Kořenilo to z bídné 
finanční situace doktorandů a možná 
i z toho, že je to dosti frustrující. Než 
člověk začne sklízet ty plody, je to 
dlouhá cesta a vidina úspěchu je vždy 
nejistá. 

Co tě bavilo za předměty?
Všeobecně ty, které se zabývaly zvu-
kem, i když jich moc nebylo. Na Te-
leinformatice Studiová technika a 
Elektroakustika. A na audiu mě bavi-
la studiová praxe v Divadle na Orlí, 
které patří pod JAMU. Ještě mě bavily 
hodiny hudební režie, kde jsme cho-
dili na natáčení do besedního domu a 
tam jsme nahrávali smyčcový kvartet 
pro český rozhlas.

Byl nějaký předmět, který ti vylože-
ně nešel?
Já si myslím, že nebyl nějaký před-
mět, který by mi nešel, o tom to ani 
není, ale spíš o tom, kdo to vyučuje a 
stanovuje podmínky. Předměty pana 
docenta Burdy mi moc neseděly, asi 
budu jeden z mála. Docela náročná 
zkouška byla z Elektrotechnických 
součástek, aspoň pro mě.

Jaké vidíš nedostatky a přednosti na 
FEKTu?
Líbí se mi, jak za dobu, co tam jsem, 
tak se minimálně ústav telekomuni-
kací rozšířil o nové obory a líbí se mi 

velký výběr sportů. Nelíbí se mi jed-
na věc, a tou je strašně pomalá mo-
dernizace výuky, co se týče nových 
předmětů a zakomponování nových 
trendů v technologiích. Ale to je něco, 
co běžný student nepozná, já to vidím 
z druhé strany. Trochu jsme zaspali 
dobu si myslím, v některých ohledech. 
Jednoduše se učíme věci, které jsou 
spíš historií. A dalším nedostatkem 
je, že oproti MU si člověk nemůže za-
psat žádné zajímavé předměty z jiné 
fakulty. Jednou jsem řešil situaci, kdy 
jsem si chtěl zapsat předmět ze stejné 
fakulty akorát jiného oboru a nešlo to.

Máš nějakou radu pro studenty?
Možná aby v prváku tolik nechlastali 
a udělali tu matematiku. 

Dita Kubíčková
foto: Jakub Rozboud
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Lucie Byrtusová
Dívka efektu

Představ se nám. Kolik je ti let, od-
kud pocházíš, co studuješ, ...?
Jmenuji se Lucie a je mi 22 let. Pochá-
zím z Havířova a na FEKTu studuji 
Automatizační a měřící techniku. 

Zaslechl jsem, že jako svou bakalář-
skou práci stavíš robotického barma-
na? Můžeš se s námi podělit o více 
info? 
Ano, na ústavu pracujeme na test-
bedu, na kterém chceme autonomní 
přípravou míchaných nápojů demon-
strovat továrnu dle principů Industry 
4.0. Sklenička na drink cestuje mezi 
výrobními buňkami, které poskytují 
služby jako míchání, drcení ledu nebo 
chlazení. Mou bakalářskou prací je 
buňka na skladování skleniček a sběr 
dat. 

Jak bys popsala své dosavadní studi-
um na FEKT VUT? Jaké je studium 
pro dívku? Myslíš, že máš těžší/lehčí 
studium?
Přestože na ústavu automatizace je 
žen opravdu velice málo, žádných 
úlev ani bezpráví se mi až na pár ne-
vhodných poznámek nedostalo. Na 
předmětu Řízení trpíme všichni stej-
ně, bez rozdílu pohlaví. Co se týče 
studia obecně, volba to byla skvělá, 
baví mě to. 

Láká tě ERASMUS? Nebo byla jsi už 
někde na ERASMu?
Upřímně mě ERASMUS moc neláká. 
Jsem tady se studiem spokojená. Do 
zahraničí bych spíše jela za nějakou 
pracovní zkušeností. 
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Jsi ranní ptáče nebo sova?  
O zkouškovém obojí. Jindy spíše ran-
ní ptáče. 

Pracuješ při studiu? Nebo co děláš, 
když nejsi zrovna ve škole?
Pracuji. Začala jsem podnikat jako 
OSVČ v oboru průmyslové automati-
zace. Obnáší to programování PLC a 
tvorbu vizualizace. Zatím to tedy dě-
lám pod dohledem zkušenějších, aby 
někde nevybuchl nějaký kotel, ale plá-
nuji se tomu po vysoké plně věnovat. 

Už máš odevzdané daňové přiznání? 
(Haha.)
Samozřejmě. Jsem ukázkový občan. 

Čteš ráda? Máš nějakou oblíbenou 
knížku/spisovatele?
Jako malá jsem přečetla desítky dět-

ských detektivek. Kariéru mi to sice 
nerozjelo, nicméně drama, horrory a 
detektivky mě drží doteď. Favorit je 
jednoznačně Stephen King. 

Umíš nějaké cizí jazyky?
Angličtinu, ovládám nějakou základ-
ní němčinu a v poslední době se sna-
žím porozumět východní slovenštině 
svých spolubydlících. 

Kde se vidíš za 5 let?
Co se týče profesního života, tak dou-
fám v dobře našlápnutém podnikání v 
oboru. Z hlediska toho osobního se vi-
dím vdaná, v rodinném domě někde 
u Brna a nejspíš už s jedním dítětem, 
junior automatizérem.

Máš domácí zvíře?
Měla jsem vodní želvu Godzillu. Bo-
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hužel se příliš ráda opalovala na sou-
ši a již není mezi námi. Do budoucna 
plánuju ujmout se nějakého pejska z 
útulku, ale to až bude mít kde běhat. 

Jaké je tvé nejoblíbenější místo v 
Brně?
Medlánecký kopec nad palačákem. 

Chodila jsem si tam čistit hlavu při 
prvních zkouškách, protože je to do-
cela daleko od FEKTu, ale pořád do-
cela blízko, což vyhovovalo mému 
tehdejšímu rozpoložení. 

Jaroslav List
foto: Jakub Rozboud
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Kam za kulturou

Kam v Brně
Brněnské Vánoce

Kdy? 29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Kde? Historické centrum města Brna

Tradiční vánoční trhy, které svojí 
velikostí a kvalitou nabízených slu-
žeb konkurují i slavným vídeňským 
trhům či trhům v Drážďanech. Br-
něnský advent nabízí na několika lo-
kacích v centru města několik téma-
tických trhů. Na Náměstí Svobody 
se nachází centrální tržiště s pódiem 
a s bohatě zdobeným vánočním stro-
mečkem Rudolfa Těsnohlídka. Na 
Dominikánském náměstí se nachází 
gurmánské trhy, na Zelném trhu po-
hádkové trhy a stánky s prodejem tra-
dičních předmětů. Dále se například 
na Moravském náměstí nachází tržiš-
tě, kterému dominuje velké bílé kolo. 
Trhy se nacházejí i ve Staré radnici či v 
městském podzemním labyrintě.

Ples VUT
Kdy? 6. 12. 2019
Kde? Brněnské veřejné výstaviště, pa-
vilon P

Přijďte na největší ples v České repub-
lice. Tento ples organizují studenti 
VUT pro své kolegy již po páté v řadě a 
každým rokem je větší a větší. Minulý 
rok jej navštívilo okolo 4 000 návštěv-
níků a tento rok se počítá s ještě větší 
kapacitou. Oblíbenost plesu dokládá 
i fakt, že vstupenky se každý rok vy-
prodají během pár hodin. Nejnovější 
informace najdete na facebooku a in-
stagramu Ples VUT, a to i včetně data 
uvedení vstupenek do prodeje.

Mamma Mia!
Kdy? Premiéra: 19. 10. 2019
Kde?  Městské divadlo Brno

Konečně se i naši diváci mohou těšit 
na romantický příběh se svižnou ko-
mediální zápletkou, v níž se dvaceti-
letá Sophie snaží v den své svatby zjis-
tit, kdo je její otec, a proto na malebný 
řecký ostrůvek pozve všechny tři po-
tenciální nápadníky z minulosti své 
matky. Novou sezónu tak zahájíme 
na Hudební scéně v divokém rytmu 
nezapomenutelných hitů jako je Su-
per Trouper, Dancing Queen, Money, 
Money, Money či The Winner Takes 
It All.
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Life! Festival sportu,
tance a zábavy

Kdy? 8. - 10. 11. 2019
Kde?  Brněnské veřejné výstaviště

Festival Life! je každoroční podzim-
ní akce v areálu výstaviště zaměřená 
na sportovní aktivity. Můžete si zde 
vyzkoušet široké množství různých 
sportů, či sledovat různé soutěže a 
doprovodný program. Z opravdu bo-
hatého programu vybíráme například 
workshop pro parkour, jízdy na Free-
style BMX, Workout games, mistrov-
ství ČR v počítačových a mobilních 
hrách, taneční workshop, bouldering 
a šplh, veslařské trenažery, autogra-
miády, Youtubering show, kuchařské 
show aj. Samozřejmostí jsou i stánky 
se sportovním vybavením, zdravou 
výživou a měřením tělesného zdraví.

Ivo Juráček

Marius von Mayenburg:
Mars

Kdy? Česká premiéra: 6. prosince
Kde? Divadlo Reduta

Uprostřed pralesa obývaného opice-
mi probíhá konkurs pro odvážlivce, 
kteří se chtějí podílet na kolonizování 
Marsu. Čtyři výstřední uchazeči o tuto 
misi – otec s dcerou a dva téměř iden-
tičtí bratři, kteří se předhánějí v tom, 
kdo z nich je jejich horším já – podstu-
pují fyzicky i psychicky náročné úko-
ly. Zadání jsou však stále vyhrocenější 
a smysl takového konání přestává být 
zřejmý. Máme podobné příkazy vů-
bec plnit? Co se po nás vlastně chce? 
A čemu doopravdy věříme? Pořa-
datelům tohoto experimentu, nebo 
vlastním instinktům? Uchazeče čeká 
boj nejen mezi sebou, ale především 
se sebou samými. (zdroj: NDB)



18

Chroustův knižní koutek

Jak už jsem psala v minulém čísle, 
ke čtení se vždycky chvilka najde. Po 
čem sáhnout tentokrát? Mrkejte, co 
jsem pro vás načetla od posledního 
čísla. Slibuji, že to dnes nebudou žád-
né knihy pomáhající vám v krizi.

Kříďák
C.J. Tudor

Kříďák na mě koncem loňského roku 
koukal odevšud. Na billboardech, na 
zdech v metru, v šalině, na facebooku. 
A taková reklamní masáž spolu s 30% 
slevou v Knihách Dobrovský mě na-
konec donutila ke koupi. A upřímně, 
nelituji.

Vše začíná na pouti, kde je Eddie a 
jeho kamarádi svědkem nehody, kdy 
je zraněno jedno děvče z vesnice. 
Při její záchraně se seznámí s panem 
Halloranem – novým učitelem na je-
jich škole, kterému pro jeho ztrátu 
pigmentu neřeknou jinak než Kříďák. 
V jinak ospalém a nezáživném městeč-
ku se začnou dít věci. Někdo napadne 
místního kněze, zavraždí nebohou 
dívku a vrah není k nalezení. Všem je 
ale trnem v očích pan Halloran. Divné 
věci se začaly dít až po jeho příjezdu a 
jeho vztah s nezletilou dívkou, která 
je zavražděna a brutálně rozsekána na 
části, je pro všechny jasný důkaz, že 
není v pořádku. Vrah je chycen, všich-
ni se zase v klidu vracejí do ospalého 
a nezáživného života. Co když se ale o 
třicet let později ukáže, že byl Kříďák 
nevinen?

Hodnocení:
Kniha je dějově zasazena částí do 
roku 2016 a částí do roku 1986. Tyto 
dvě části se neustále prolínají, což ně-
kdy působí trochu rušivě, protože to 
samozřejmě přeskočí vždy v tom nej-
napínavějším okamžiku. Ale přesně 
takhle se tvoří napětí. Obě části jsou 
vyprávěny stejnou osobou – hlavním 
hrdinou. Do poslední chvíle nemáte 
tušení, jak to dopadne, kniha vás drží 
v neustálém napětí. A její eskalující 
závěr na vás udělá dojem. Ačkoliv je 
vám od začátku jasné, že vrahem není 
původní podezřelý, nepřestane vám 
vrtat hlavou, kdo by to mohl být a 
zaručuji vám, že se ve svých domněn-
kách několikrát zmýlíte. 

Tato kniha je rozhodně zdařilá prvo-
tina a těším se, co více nám autorka v 
budoucnu nabídne. Za Kříďáka dá-
vám 88 %. 

Knižní tipy
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V lese visí anděl
Samuel Bjørk

Přeškrtnuté óčko ve jméně autora 
dává na vědomí, že se tu zase jedná o 
jedno dílo ze severu. A co jiného může 
přijít ze severu než detektivka. A opět 
celkem slušně napsaná. 

Kniha zastihne bývalou a velmi nada-
nou vyšetřovatelku Miu Krügerovou 
na pokraji vlastní plánované smrti. Sé-
rie vražd malých holčiček ji ale donutí 
opustit svůj svět sebelítosti a naposle-
dy se vydat na pomoc při pátrání po 
krutém sériovém vrahovi. Pátrání je 
zavádí do slepých uliček, protože, jak 
se zdá, vrah je vždy o krok napřed. Co 
ho nutí k tomu, že šestileté dívky oble-
če do panenkovských šatů ušitých na 
míru, oběsí je v lese s aktovkou plnou 
nových učebnic a cedulkou „Cestuji 
sama“? A co se dá čekat, když zjistí-
te, že si vrah nechal zhotovit desatery 
šaty? Jedno je jisté, žádná šestiletá hol-

čička v okolí není v bezpečí, dokonce 
ani vnučka samotného vrchního vy-
šetřovatele Holgera Muncha. 

Hodnocení:
Po celou dobu knihy mě mírně štvala 
Miina obsese  sebevraždou. Její neustá-
lé zobání léků mi připadalo otravné. I 
když důvod její touhy po sebevraždě 
sehrál v knize úlohu, nemuselo to dle 
mého názoru být až tak okaté. Co mi 
v knize přišlo zajímavé, je motiv nábo-
ženské sekty, který v příběhu sehrává 
také svoji roli. Nejdříve si myslíte, že 
to spolu zdánlivě nesouvisí, ale na-
konec je vše propojeno se vším, a tak 
vám to při vašem osobním pátrání po 
vrahovi pořádně zamotá hlavu. Jest-
li mi ale něco vyrazilo dech, tak je to 
dokonale promyšlený čin vraha, kte-
rému vlastně ve výsledku nejde o ne-
odhalení, ale o pomstu. A který až na 
poslední úkol dokoná svoji vysněnou 
práci. Těžko říct, dopadlo-li nakonec 
všechno podle představ vraha, který 
si určitě zaslouží léčení v psychiatric-
ké léčebně. Každopádně policie uděla-
la nevědomky vždy do poslední tečky 
to, co vrah chtěl a předvídal. Málokdo 
by ale tipnul, že celá tahle vražedná 
série začala přesně šest let před první 
vraždou. 

I když nakonec měla na mále, přežila 
Mia všechny své pokusy o sebevraž-
du, a tak pro naši radost může vznik-
nout druhý díl.

Za celkový dojem si Mia s Holgerem 
vysloužili pěkných 85 %. Uvidíme, jak 
dopadne jejich druhý díl – Sova, který 
si pro vás chystám na příště.

Kateřina Chroustovská
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Batman: Zkáza, jež postihla Gotham 

Tuto grafi ckou povídku nelze po-
važovat za klasický příběh, na který 
můžeme být od detektiva v kápi s 
netopýrem na hrudi zvyklí. Zkáza, 
jež postihla Gotham, se řadí mezi 
tzv. „Elseworlds“ komiksy, což 
jsou příběhy zasazené do, jak název 
napovídá, paralelních vesmírů či 
jiných světů, jenž čtenářům umož-
ňují nahlédnout do situací, na které 
v klasickém kánonovém vyprávě-
ní nenarazí. Právě této příležitosti 
se roku 2001 chytil Mike Mignola 
(autor Hellboye). Ten si vypůjčil 
nejen Batmana, ale i mnoho dalších 
postav, které se více či méně motají 
okolo tohoto charakteru a zasadil je 
do světa z pera mistra hororu H. P. 
Lovecrafta. Tomu odpovídá i časo-
vé zasazení příběhu, povídka se to-
tiž odehrává v době pro Lovecrafta 
typické, v roce 1928.

S Brucem Waynem se setkáváme 
na Jižním pólu, kam se jako dob-
rodruh vydává společně se svou 
posádkou zachránit výpravu pro-
fesora Cobblepota, která se před 
několika týdny záhadně odmlčela. 
Bohužel se jim podařilo zachránit 
jen jediného člena bývalé vědecké 
expedice, jistého Grendona, jehož 
promodralé tělo nedokázalo snést 
ani teploty přesahující nula stup-
ňů. Aby přeživšího v pořádku do-
pravili zpět do Gothamu, museli jej 
ubytovat v chladící místnosti, ales-
poň tedy do té doby, než mu mla-
dý Dick Grayson vytvoří speciální 
oblek, který by měl jeho tělo udržet 
permanentně v chladu. Při veške-
rých pokusech zjistit od přeživšího, 
co vlastně předcházelo jejich příjez-
du na Antarktidu, se zachránci do-
čkali jen fanatické odpovědi: „On 
přichází!“ 
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Toto by bylo takové rychlé uvede-
ní do děje tohoto mysteriózního 
příběhu. Jak jsem naznačil, nese-
tkáme se zde s klasickou podobou 
hrdinů ani záporáků, na kostýmy 
se zde moc nehraje. Autor používá 
alter ega jednotlivých charakterů 
spíše jen jako pomrknutí na jejich 
kánonové alternace. Nikde se ne-
dočteme, že zrovna tato postava je 
kupříkladu Mr. Freeze nebo tato 
Killer Croc, ale trochu pozornější 
čtenář, alespoň letmo seznámený 
se světem Batmana, nebude jistě 
mít větší problém s rozpoznáváním 
charakterů. 

Zkáza, jež postihla Gotham, je roz-
hodně nevšední příběh, ze kterého 
na sto honů čiší Mignolův scénáris-
tický styl a jeho fascinace H. P. Lo-
vecraftem i celým kultem Cthulhu. 
Jediné, co by se snad dalo autorovi 
vytknout, je určitá zkratkovitost, se 
kterou příběh prezentuje. Pokud 
ovšem při čtení zapojíte trochu fan-
tazie, některé detaily si domyslíte 
a přidáte tím vyprávění i trochu 
sebe sama, jde dle mého názoru 
tento malý neduh odpustit. Nedíl-
nou součástí je samozřejmě kresba 
Troye Nixeyho, která skvěle pod-
trhuje atmosféru celého komiksu 
a dokáže čtenáře do děje skutečně 
vtáhnout. Bohužel ani ta se neo-
bejde bez výtek, kreslíři jdou více 
vyobrazovat ještěrky a monstra než 
lidské tváře. Obličeje nejsou vždy 
stejné a často se halí do stínů, aby 
nebyly vidět jemné nepřesnosti, ale 
jak se říká: každému se nezavděčí-
te.  

Co říci závěrem? Mě osobně, jako 
velkého fanouška Batmana i díla 
H. P. Lovecrafta, příběh neuvěři-
telně bavil a přečetl jsem jej jedním 
dechem, ovšem doporučil bych ho 
jen těm, kteří mají již se světem 
Temného rytíře nějaké zkušenosti. 
Pokud vím, tak u nás komiks sám 
o sobě nevyšel, to až minulý rok, 
jako součást DCKK (DC komiksový 
komplet), který u nás vydává na-
kladatelství Eaglemoss Collections, 
konkrétně jde o číslo 29.

Petr Košina
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Filmové tipy

Terminátor: Temný osud

Premiéra: 31. 10. 2019
Akční, sci-fi , dobrodružný

Terminátor: Temný osud navazuje na úspěšné první 
dva díly Terminátora a hlavním trhákem je návrat 
Sarah Connorové, která pomůže s bojem proti no-
vému druhu terminátora. Skynet totiž poslala z bu-
doucnosti upraveného terminátora z tekutého kovu, 
aby zabil Dani Ramos. Režie se ujal Tim Miller, kte-
rý režíroval Deadpoola.

Ženská na vrcholu

Premiéra: 7. 11. 2019
Komedie

Helena, vlastnící bio kavárnu, odjíždí díky radám 
své tety strávit předvánoční čas do hor. S sebou si 
bere syna Mikuláše, ale místo ve vyhlášeném lu-
xusním hotelu se objeví ve vysokohorské chatě, kde 
provozuje horal Richard adrenalinové sporty a byd-
lí tu se svojí rodinou. Díky této nešťastné náhodě se 
ovšem nemají čas nudit. Ovšem na hory se vydal i 
Helenin manžel a její matka, aniž by o tom tušila… 

Na nože

Premiéra: 28. 11. 2019
Krimi, komedie, Thriller, Mysteriózní

Tato satirická krimi komedie divákům ukáže, jak se 
může vyvíjet vyšetřování záhadného úmrtí spisova-
tele, který tvoří tajemné detektivní příběhy, přičemž 
všichni v okolí něj jsou podezřelí. Detektiv řešící 
tento případ pojme situaci po svém a vyšetřování 
každého člověka se ukáže být jako těžký oříšek. Pří-
běh se nese v duchu tradice Agathy Christie.

Kino tipy na listopad a prosinec
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Ledové království 2

Premiéra: 21. 11. 2019
Komedie, animovaný, rodinný

Děj se odehrává tři roky po prvním fi lmu, kdy Elsa 
začne slyšet zvláštní zvuky přicházející ze severu. 
Tyto zvuky ji volají, a tak se spolu se svojí sestrou 
Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem vydávají na 
ledovou pouť, aby objevili původ Elsiných kouzel-
ných vlastností a díky tomu zachránili Ledové krá-
lovství. 

Ivo Juráček

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Premiéra: 19. 12. 2019
Akční, dobrodružný, fantasy

Nejnovější trilogie Hvězdných válek se blíží do fi ná-
le. J. J. Abrams má za úkol kromě důstojného uza-
vření příběhů všech hrdinů také napravení pověsti 
osmého dílu, který se mezi diváky moc neuchytil. 
Dojde ke střetu mezi Prvním řádem a znovuzroze-
nými rebely. Také se na plátně objeví i Leia Organa, 
kde se připomene její odkaz.

Cats

Premiéra: 19. 12. 2019
Muzikál, komedie

Tento fi lm je natočen na motivy slavného muzikálu 
Kočky, vytvořeného Andrew Lloyd Weberem, který 
je i hlavním skladatelem hudby pro fi lm. Námětem 
muzikálu i fi lmu je kniha Thomase Stearnse Eliota, 
a to Praktická příručka o kočkách, což je sbírka krát-
kých poezií.
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Filmové tipy

Nové trháky z dielne Netfl ixu

V prípade, že máte predplatený 
Netfl ix, alebo sledujete posledné tren-
dy v oblasti televíznej kinematografi e, 
určite ste zachytili niečo o nových se-
riáloch ako Umbrella Academy alebo 
Russian Doll. V posledných týždňoch 
americké publikum týmito titulmi 

doslova žije. Keďže v oboch prípa-
doch zatiaľ natočili len prvú sériu, 
poctivo som si obidva seriály bingla 
(pre neznalých amerického slangu – 
bingewatching =  rýchle a intenzívne 
zhliadnutie seriálu) a teraz prinášam 
recenziu.

Začnime s Russian Doll. Ide o mini-
sériu pozostávajúcu z ôsmych dielov 
po 25–30 minút, čiže seriál ideálny 
na nekonečné presuny cez mesto v 
MHD, či k osamelým obedným pau-
zám. Po odvysielaní dostalo Russian 
Doll na Rotten Tomatoes dokonalých 
100%, čo je obrovský úspech, ktorý 
nenastáva často. Je tento úspech však 
oprávnený a ide naozaj o tak kvalitnú 
tvorbu?

Príbeh sleduje život, respektíve jeden 
deň zo života cynickej Nadie – ryšavej 
New Yorkčanky, ktorá je nútená svoje 
narodeniny zažívať znovu a znovu, 
vždy po tom ako zomrie. Podobná 
téma tu bola už nespočetne veľakrát 
a nie vždy išlo o vydarený pokus, vo 
veľa prípadoch sme sa bohužiaľ ocit-
li v opakujúcej sa slučke, ktorá bola 
nudná a predvídateľná. V Russian 
Doll však tvorcovia, ktorými boli tri 
ženy, premysleli dej do neskutočných 
detailov a ide o dielo, ktoré vás núti 
zamyslieť sa nielen nad paradoxmi 
nadprirodzena, ale aj nad životom sa-
motným a taktiež  jeho zmyslom. Na-
dia si teda svoje narodeniny zopakuje 
niekoľkokrát, vždy iným spôsobom, 
ktorý však nakoniec aj tak končí smr-
ťou. 

V jednom z dielov stretáva Alana, 
muža ktorý trpí rovnakým problé-
mom ako Nadia, a v tomto momente 
sa sarkastická komédia pomaly mení 
na dramatickejší a hlbší príbeh. Posta-
vy vnímajú to, že sa ich deň opakova-
ne resetuje, ako ich osobné peklo alebo 
spôsob trestu za to, že neboli najlep-
ším človekom akým mohli byť. Príbeh 
má pomerne rýchly spád a obe posta-

americké publikum týmito titulmi 
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vy sú si vedomé toho, že je potrebná 
zmena v ich živote, aby sa z tohto pek-
la dostali. Pomáhajú si navzájom a ku 
koncu série vidíme neskutočný vývoj 
postáv a krásnu ukážku toho, ako vie 
jeden človek ovplyvniť toho druhého 
– či už v dobrom alebo zlom – a ako 
každá akcia má určitú reakciu. Všet-
ko samozrejme vyzerá predvídateľne, 
no autorky posledným dielom veľmi 
nečakane celú sériu uzatvárajú a ne-
chávajú na divákovi, aby si poslednú 
scénu vysvetlil podľa seba. 

V seriáli je mnoho symboliky a niek-
toré postavy, hlavne postava bezdo-
movca, nás nútia zamyslieť sa, či ide 
o skutočnú osobu, alebo o niekoho, 
kto na celý „reset“ dohliada. Takisto 
Nadiina stratená mačka sa vizuálne 
objavuje len v prvom a poslednom 
dieli, samozrejme, nemusí to nič zna-
menať, no je dosť možné, že symboli-
zuje momenty z Naddiinho reálneho 
života, momenty, ktoré nie sú súčasť 
jej trestu, kde môže zomierať a vrátiť 
sa do pôvodného miesta alebo času na 
jej narodeninovej oslave. 

Russian Doll je veľmi duchaplná a zá-
bavná miniséria s bezchybným scená-
rom a dôležitou myšlienkou o živote, 
smrti a o tom, aký vplyv môžu mať 
ľudia na seba navzájom.

„V dvanástu hodinu prvého októbra roku 
1989 43 žien vo svete porodilo. Nezvyčaj-
né to bolo len z toho dôvodu, že žiadna z 
týchto žien nebola tehotná, keď daný deň 
začal. Excentrický milionár a dobrodruh 
Sir Reginald Hargreeves si predsavzal, že 
nájde a adoptuje čo najviac z týchto detí. 
Získal ich sedem.“

Ide o adaptáciu komixov vytvorených 
Gerardom Wayom. Príbeh rozpráva 
o živote adoptovaných detí so super-
schopnosťami vychovaných a vycvi-
čených chladným Hargreevesom. Sir 
Hargreeves totiž v deťoch videl po-
tenciál, vnímal ich ako spôsob, akým 
môže spraviť zo sveta lepšie miesto 
a zabrániť zločinu. Deti nedostanú 
mená ale čísla a prejdú tréningom, 
kde sa naučia ovládať a využívať svo-
je schopnosti. Po tom ako číslo 5 zmiz-
ne a číslo 6 zomrie, deti opúšťajú svoj 
domov. 
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Po 12 rokoch sa rodina opäť stretáva 
po smrti ich adoptívneho otca a rieši 
sa otázka, či zomrel prirodzenou smr-
ťou. Počas toho sa záhadne objaví aj 
číslo 5 a predpovedá apokalypsu a 
celý dej je prevažne zameraný na to, 
ako zabrániť koncu sveta a čo ho vlast-
ne spôsobilo. Bohužiaľ, pri seriáloch a 
fi lmoch tohto žánru je takmer nemož-
né ísť do detailov bez spoilerov.

Príbeh sa miestami nápadne podobá 
na X-menov a pripomína školu profe-
sora Xaviera. Aj napriek tomu, že sa 
tvorcovia snažili seriál spraviť čo naj-
podobnejší komixom, veľa vecí je inak 
(samozrejme ako to vždy býva) a aj 
napriek tomu, že akcie je v sérii dosť, 
je veľmi silene poprepletaná zbytoč-
nými odbočkami zameranými na city 
a nezmyselnými tanečnými číslami 
(pre tých čo majú práve z tohto obavu 
– boli asi len tri, to ich zbytočnosť však 
neospravedlňuje).

Odhliadnuc od týchto mínusov, The 
Umbrella Academy je určite seriál 
hodný pozretia. V hlavných rolách je 
napríklad Ellen Page, Robert Sheehan 
či Tom Hopper a herecké výkony sú 
skvelé. Ďalšou dobrou voľbou je jed-
noznačne soundtrack. Kombináciou 
nefunkčného superhrdinského tímu, 
podarených bojových scén, za ktoré 
by sa nehanbil ani taký Deadpool a 
štipkami suchého humoru dokopy 
tvorí tento seriál „binge-worthy“ ma-
teriál, ak ste teda schopní pretrpieť už 
spomínané mínusy. 

Bonusový Netfl ix tip v skratke 

Veľmi znepokojujúca psychologická 
dráma s občasnými dávkami roman-
tiky a znakmi thrilleru o stalkovaní 
a nebezpečenstve sociálnych sietí. 
Hlavnú rolu dokonale zahral Penn 
Badgley, ktorého možno poznáte ako 
Dana Humphreyho zo seriálu Gossip 
Girl... XOXO.

Táňa Novosadová
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Modré světlo – dobrý sluha, ale zlý pán

Kde jsou ty doby, kdy jsme jako děti 
zalehli do postele a po chvilce usnu-
li, jako když nás do vody hodí. Teď si 
jdu lehnout a dvě hodiny čumákuji do 
tmy a různě se převaluji, než se mi po-
daří usnout. Co se ale změnilo, proč je 
tak těžké usnout? A proč je tak těžké 
vstávat?

Na všechno tohle existuje jedna od-
pověď. Modré světlo. Ale to by asi 
bylo moc jednoduché. Shazovat vše 
na modré světlo nemůžeme. Za ne-
spavost může stres, špatné stravovací 
návyky, špatná matrace a spousta dal-
ších faktorů. S modrým světlem ale 
můžeme něco udělat relativně hned.

Modré světlo, které tato zařízení pro-
dukují, blokuje v těle tvorbu melato-
ninu. To je hormon, který je zodpo-
vědný za náš spánek. Nemáme-li ho 
před spaním dostatek, tělo si myslí, že 
ještě není čas spát, a tak se mu prostě 
nechce.

Modré světlo se vyskytuje všude ko-
lem nás. Nejvíce bychom ho měli za-
znamenávat v pravé poledne. V této 
denní době je žádané, protože nám 
pomáhá v produktivních činnostech. 
Například ráno nás modré světlo do-
káže nabudit a vyhnat z postele. Přes 
den nás udrží bdělé a aktivní, večer 
ale potřebujeme jeho účinky dostat na 
minimum.

Spousta výrobců už se tomuto trendu 
přizpůsobila. Nejeden monitor, note-
book, mobil a tablet má noční režim 

a umožňuje nám tak pracovat do po-
slední chvíle před spaním. Noční re-
žim omezí v barevném spektru mod-
rou barvu, a tak se nám obraz může 
zdát nažloutlý. 

Nemůžeme ale všechno modré svět-
lo svádět na mobily. Dobré pro naše 
spaní nejsou ani LED žárovky, televi-
ze a různé lampičky. Nic nám nebude 
platné nekoukat do mobilu, když si 
budeme svítit zářivkou.

Jak se tedy nejlépe připravit na spá-
nek?

       Nejlépe dvě hodiny před spaním          
        bychom měli omezit modré světlo 
na minimum.
       Dávat pozor při výběru žárovek.     
        Čím nižší barevná teplota v Kelvi-
nech, tím lépe pro naše oči. 
       Čím vyšší hodnota CRI (color ren 
     dering index), tím lepší pro naše 
oči. Maximální hodnota je 100.
       Intenzita světla večer by měla být      
        kolem 15-20 luxů. Aby si tělo uvě-
domovalo, že se blíží tma.
       Nastavte si ranní budík třeba u
       večeře, abyste to nedělali v posteli 
těsně před spaním.

Je jasné, že v dnešní době málokdo na-
jde před spaním dvě hodiny „volné-
ho času“. Nastavte si tedy alespoň na 
všech svých chytrých zařízeních noční 
režim.

Kateřina Chroustovská
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