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Milí čtenáři,

v posledním čísle tohoto roku pozná-
te lépe dalšího doktoranda, dozvíte 
se, jaké to je být cizinkou v České re-
publice, a nahlédnete do života ženy, 
která položila základy dnešního soft-
warového inženýrství. A protože Vá-
noce se blíží mílovými kroky, využijte 
volno naplno a nechejte se inspirovat 
našimi kino tipy nebo třeba napína-
vým komiksem, který najdete v knižní 
rubrice. 

Za celou redakci vám přeji krásné 
svátky a úspěšné zkouškové!

Dita

Na čísle se podíleli
články: Dan Janík, Tereza Lapčíková, Ivo Juráček, Petr Košina, Dita Kubíčková, 
fotografie: Jakub Rozboud, grafika a sazba: Dita Kubíčková
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Info z FEKTu

Reprezentační ples FEKT a FIT
Na konci ledna v pátek 24.1.2020 nás 
čeká v hotelu Voroněž další ročník 
tradičního Reprezentačního plesu 
FEKT a FIT. K tanci a poslechu zahra-
je skupina KOLOREZ. Vstupenky bu-
dou v prodeji od 9.12.2019 v kanceláři 
SPS N2.16a, jedna vstupenka je pro 
dvě osoby.

Knihovna T12
Určitě jste si všimli, že se v poslední 
době něco děje v knihovně na T12. 
V současné době probíhá přestavba 
bývalé šatny vedle bufetu na studov-
nu, která bude přístupná z knihovny. 
Sádrokartonovou příčku s dveřmi do 
bývalé šatny nahradí prosklená stě-
na. Všechny práce by měly být podle 
předpokladů hotové do konce letošní-
ho roku. 

Zkušební termíny zkoušek
Podle Pravidel pro organizaci studia 
na FEKT by měli garanti předmětů 
vypsat v Informačním systému 3 týd-
ny před začátkem zkouškového ob-
dobí termíny zkoušek (datum, hodina 
začátku a místo konání). Je nepřípust-
né vypisovat termíny zkoušky na listy 

web:  sps-fekt.cz
e-mail:  efekt@sps-fekt.cz
náklad:   150 ks

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. Přihlašování na zkoušku je mož-
né pouze prostřednictvím Informační-
ho systému.

Pokud narazíte na nesrovnalosti, 
ozvěte se nám.

Studentské hodnocení kvality výuky 
za zimní semestr 2019/2020
Od konce semestru do konce zkouš-
kového období bude v Informačním 
systému VUT spuštěna tradiční ano-
nymní anketa Hodnocení předmětů. 
Využijte této možnosti a vyjádřete se 
k předmětům, které jste v ZS studova-
li. Je to ideální příležitost pomoct vy-
učujícím podívat se na předmět očima 
studentů a poskytnout jim tak zpět-
nou 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 dlou-
hodobě držíme prvenství v množství 
hodnocených předmětů a vyučujících.

Dan Janík
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Příběh inspirativní osobnosti

Margaret H. Hamilton
Žena, která se podílela na přistání člověka 

na Měsíci

Jména prvních astronautů, kteří se 
prošli po povrchu Měsíce – Neil Ar-
mstrong, Buzz Aldrin a Michael Co-
llins, zná každý. O kom se ale tolik 
nemluví, je tým čítající 400 000 lidí, 
jenž tento milník v dějinách lidstva 
pomohl uskutečnit a zaručit i bezpeč-
ný návrat těchto tří mužů na Zemi. V 
tomto článku bude konkrétně řeč o 
Margaret Hamilton, počítačové věd-
kyni, softwarové inženýrce a výborné 
matematičce.

Margaret Hamilton získala titul z ma-
tematiky na Earlham College v Indi-

aně a poté pokračovala ve studiu na 
MIT. Zde pracovala na mnoha pro-
jektech, například na vývoji meteoro-
logického softwaru pro autora teorie 
chaosu Edwarda Lopeze, nebo na sys-
tému vyhledávání nepřátelských leta-
del SAGE, což byl vůbec první vzduš-
ný obranný systém země. 

Během jejího tamějšího působení po-
depsalo 9. srpna 1961 MIT kontrakt s 
NASA na vývoj naváděcího a kontrol-
ního systému pro Apollo. Ten pak měl 
být aplikován jak do lunárního, tak do 
řídicího modulu. A vedoucím vývojo-
vého oddělení (Software Engineering 
Division of the MIT Instrumentation 
Laboratory) se stala Hamilton. Kód, 
který naprogramovala, se stal součástí 
softwaru počítačů Apolla a zároveň 
základem dnešního softwarového in-
ženýrství. 

Margaret Hamilton vedle vytištěného kódu 
naváděcího softwaru, který vyvinula se svým 

týmem

Margaret Hamilton v modulu lunární kabiny 
Apolla
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Ale vraťme se zpět do 60. let. minulé-
ho století. Jak sílily obavy, že by Sovět-
ský svaz mohl na Měsíci přistát dříve, 
probíhalo v roce 1968 poměrně rychlé 
testování obou modulů s novým sys-
témem. Až nakonec v červenci 1969 
odstartovalo Apollo 11.  

Mise probíhala podle plánu, ovšem 
až do chvíle, kdy posádka zahájila 
proces přistávání. Tehdy byly veške-
ré sekvence přerušeny kvůli hlášení 
alarmů 1201 a 1202. Ty oznámily vý-
skyt hardwarového problému a po-
stavily astronauty před rozhodnutí, 
zda přistát nebo nepřistát. Rozhodli 
se pro přistání. Později byla provede-
na chybová analýza a ukázalo se, že 
problém byl ve špatné pozici radaro-
vého spínače – posádka postupovala 
správně podle seznamu akcí, které je 
třeba provést před přistáním, ale chy-
ba byla v samotném návodu.

Margaret Hamilton sdělila, že pokaž-
dé, když se procesor blížil k přetížení, 
software vymazal celou frontu proce-
sů, restartoval své funkce a umožnil 
tak vykonat pouze procesy s nejvyš-
ší prioritou, dokud přistávání nebylo 
dokončeno. 

Část zdrojového kódu Luminary 1A build 099 
pro lunární modul

Apollo Guidance Computer (AGC), Apollo 11

V roce 2003 obdržela od NASA oceně-
ní za své zásluhy v rámci vývoje a ino-
vace softwaru pro Apollo, což obsaho-
valo i největší fi nanční odměnu, jakou 
kdy NASA do té doby jednotlivci da-
rovala. Druhého velkého ocenění se 
Hamilton dostalo v Bílém domě roku 
2016, kdy jí tehdejší prezident Barack 
Obama předal Prezidentskou medaili 
svobody, což je nejvyšší cena, jakou 
může civilní občan ve Spojených stá-
tech získat, a to za přínos v oblastech 
národní bezpečnosti, světového míru 
nebo kultury.

Dita Kubíčková

Inženýři Norman Sears, Margaret Hamilton, 
Phyllis Rye a Ain Laats během probíhající mise 

Apollo 8
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Poznej svého doktoranda

Ing. Marek Sikora

Co vás přivedlo na VUT? Co jste stu-
doval za obor?
Již od mala jsem měl vztah k technice 
– k autům, motorkám, počítačům a k 
počítačovým hrám. Studovat techniku 
jsem se rozhodl s nástupem na střed-
ní průmyslovou školu v Uherském 
Hradišti, konkrétně na obor technic-
ké lyceum. Nicméně i přes moji spíše 
strojírenskou orientaci (opravování a 
ježdění s fichtlem) jsem se rozhodl pro 
elektrotechnické a IT zaměření. Toto 
pro mě méně prozkoumané odvětví 
mě však natolik zaujalo, že jsem si ča-
sem začal přivydělávat tvorbou webů 
(rozvíjím do teď) a rozhodl se pokra-
čovat stejným směrem i na vysokou. 
Tak jsem se dostal k nám na FEKT, 
konkrétně na obor Teleinformatika. 

Po bakalářských státnicích jsem dále 
pokračoval magisterským oborem Te-
lekomunikační a informační technika 
a poté na doktorské studium, kterým 
navazuji na svou diplomovou práci.

Co vyučujete?
Vyučuji kryptografii (MKRI, TAKR) 
a základy počítačových sítí (BPIS). Se 
svým nástupem na doktorát jsem měl 
možnost předmět BPIS inovovat pod-
le svých představ, a tak jsem se snažil
do osnovy vnést co nejvíce svých 
vlastních zkušeností ze sítí a progra-
mování webových stránek tak, aby si 
tyto oblasti co nejrychleji osvojili i na-
prostí začátečníci. Převážně mi šlo o 
to co nejpřehledněji vysvětlit principy 
a ukázat nástroje, které by mohly stu-
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dentům v začátcích umožnit co nej-
rychlejší růst, pokud by se například 
chtěli začít zabývat programováním 
webů tak, jako já. Myslím, že je to pro 
studenty fajn možnost přivýdělku bě-
hem studia. Studenty například učím, 
jak si jednoduše vytvořit vlastní web, 
jak využívat šablony, jak si zprovoz-
nit webhosting s doménou a využít 
to pro své vlastní portfolio. Bohužel 
se mi do osnovy nevejde vše, co bych 
chtěl studentům předat. Možná by to 
chtělo vytvořit další předmět. :-) V 
MKRI a TAKR se zaměřujeme na mo-
derní kryptografii, tzn. základy kryp-
tografických algoritmů, bezpečnost a 
prolamování šifrovacích algoritmů, 
šifrování a autentizaci v počítačových 
sítích, nebo si také v Javě naprogamu-
jeme vlastní kryptoměnu.

Na čem v rámci doktorského studia 
pracujete?
Mým hlavním oborem je kyberbez-
pečnost a útoky v počítačových sítích, 
konkrétně DOS (útoky s odepřením 
služby). Ve své disertaci např. ana-
lyzuji slabá místa serverů, zkoumám 
nově objevené hrozby a útoky a sna-
žím se navrhnout způsoby detekce a 
metody, jak se vůči útokům efektivně 
bránit. To vše v různých scénářích a 
infrastrukturách. Tohle téma jsem už 
nakousl se svojí diplomkou a motivo-
valo mě k pokračování na doktorát.

Jak to zvládáte skloubit s osobním 
životem?
Já myslím, že dobře. Obrovskou výho-
dou našeho ústavu je naprostá flexibi-
lita a žádná evidence pracovní doby. 
Je jedno, jestli pracuju doma, v kan-
celáři, v noci, ráno, nonstop nebo si 
dám na pár dní voraz. Důležité je plnit 

úkoly, mít výsledky a přistupovat k 
tomu i nějak zodpovědně. Pracovních 
povinností je nicméně vcelku dost a 
občas to chce i nějaký přivýdělek bo-
kem. Výjimečně mám i dny, kdy pra-
cuju do ranních hodin a všechno musí
stranou. To pak ale zase vykompen-
zuju třeba delším volnem, když je 
možnost. Každopádně tento flexi re-
žim umožnuje zajímavý time manage-
ment a celkem bez problému se můžu
věnovat i koníčkům a osobnímu živo-
tu.

Co rád děláte ve volném čase?
Mojí největší vášní je hudba. Ve vol-
ném čase rád chodím na koncerty, 
poslouchám a objevuji nové kapely a 
hraju na elektrickou kytaru. V posled-
ní době mě taky dost fascinují synte-
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zátory, s kterými zkouším experimen-
tovat v metalové muzice. Co se týče 
oblíbených žánrů, tak těch je mraky, 
snad všechny možné odnože metalu a 
rocku. Někdy ale odbočím i k nějaké-
mu synthwave, rapu, atd., pokud mě 
to něčím zaujme. Mimo jiné hraju na 
kytaru s rock-metalovou kapelou Free 
Fall z Uherského Hradiště. Máme 
vydaných 5 studiových alb s vlastní 
tvorbou a koncertovali jsme v klubech 
a na festivalech napříč celým Českem,

takže je tu taková muzikantská aura 
nabízející spoustu zajímavých příle-
žitostí a zábavy. Mimo to jsem taky 
benzínový maniak. Přes auta i motor-
ky. Jízda dveřmi napřed nebo tahání 
krosky z bláta mi není cizí. :-D Kromě 
toho všeho taky rád cestuju, jezdím na 
lyžích a na kole nebo si občas zastří-
lím na střelnici. Večer taky nepohrdnu 
dobrým pivkem, dobrou počítačovou 
hrou (nejčastěji FPS nebo závodní si-
mulátory) nebo sci-fi/horror/post-a-
po filmem.

Chtěl jste se někdy na školu vy-
kašlat?
Ne. Po nástupu na doktorát jsem sice 
trochu váhal. Moji bývalí spolužáci z 
magisterského studia nastoupili do fi-
rem, začali vydělávat a já pořád zůstal 
na škole a peníze nebyly nic moc. Ča-
sem se ale moje aktivity na škole roz-
běhly a všechno to přešlo. Je tu super 
kolektiv, zajímavá pracovní náplň, 
dostatečná volnost a vůbec tenhle typ 
studia a práce mi takhle maximálně 
vyhovuje.

Jaké vidíte nedostatky a přednosti na 
VUT?
Asi bych ale vyzdvihnul dobré záze-
mí pro studenty jako novou budovu 
T12 a její vybavení, nové sportoviš-
tě, dobrovolné tělocviky, parkoviště, 
spousta mimoškolních aktivit, atd. Na 
druhou stranu mi během studia va-
dily některé předměty se zastaralými 
studijními materiály nebo metodami 
vyučujících. Tady by se jistě našel 
prostor pro zlepšení. Taky mi vadila 
špatná návaznost předmětů mezi se-
bou. Někdy se probírá dokola jedna 
věc ve třech různých předmětech po 
sobě, místo toho, aby se daná věc pro-

nejčastěji asi na Masters of Rock ve Vi-
zovicích. No a tady v Brně jsme hráli 
např. na Melodce, Semilassu i na Hud-
bě z FEKTu. Hudba je vlastně další dů-
vod, proč se mi na FEKTu líbí. Máme 
studijní obor audioinženýrství kolem 
kterého se tu točí spousta muzikantů, 
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bírala postupně více do hloubky. Ale 
naštěstí to nebylo tak časté. Jo, a proč 
kruci neudělali pro studenty v nové 
T12 nějakou pořádnou menzu?

Máte nějakou radu pro studenty?
Aby si vybrali svůj obor podle toho, 
co je opravdu baví a zajímá a chtějí 
tomu věnovat svůj čas a úsilí. Nemá 
cenu zabíjet čas studiem něčeho, k 
čemu nemáte žádný vztah a ani vás to
vlastně vůbec nezajímá. To už je lepší 
jít rovnou do práce a rozvíjet se jinak. 
Jo a taky by neškodilo si občas pořád-
ně přečíst ty laboratorní návody. ;-)

Doporučil byste doktorské studium 
studentům, kteří o tom uvažují?
Určitě jo, nemají co ztratit, zkusí si 
akademickou práci, prodlouží si stu-
dentský život, studentskou šalinkartu 
a můžou cestovat na erasmus, stáže 
a konference po celém světě. Když je 

student šikovný, tak je možné si tu i 
pěkně vydělat a pak se ani nenaděje a 
už má v kapse titul PhD. A to je fajn, 
ne?

Je něco, s čím jste měl během studia 
problém, něco, co Vám nešlo?
Problémy ani ne, jen jsem třeba moc 
neměl rád ryze elektrotechnické před-
měty jako BESO, BANA, protože mě 
nikdy moc nebavilo zapojování elek-
trotechnických součástek, řešení sché-
mat apod. Jinak jsem vlastně s ničím 
problémy neměl. I ta matika a fyzika 
se dají s trochou vůle zvládnout. :-)

Dita Kubíčková
foto: Jakub Rozboud
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Viktoriya Zhukova
Dívka EFEKTU

Ahoj, představ se, prosím, našim čte-
nářům. Kolik je ti let, co studuješ a 
odkud pocházíš?
Ahoj, jmenuji se Viktoriya a je mi 23 
let. Studuji Informační bezpečnost a 
pocházím z města Homel v jihový-
chodní části Běloruska. 

Co tě přivedlo na VUT a vůbec do 
Česka?
Už na konci střední školy jsem vědě-
la, že v Bělorusku zůstat nechci, tak-
že jsem hned po střední začala hledat 
možnosti, kam můžu emigrovat. Po-
rovnáváním různých kritérií, jako je 
třeba vzdělanost, jazyk a mentalita, 
jsem se rozhodla pro Česko. Do bu-
doucna chci mít časově flexibilní prá-
ci, nechci tam po zbytek života trávit 

pět dní v týdnu, osm hodin denně, a 
právě to mě přivedlo k technickým 
oborům. Navíc mi vždy šla matema-
tika a fyzika, takže přijímačky nebyly 
problém. VUT jsem zvolila asi právě 
kvůli nejvíce vyhovujícímu oboru. 
Navíc na FEKTu studovala i má ka-
marádka, která si to tu velmi chválila, 
takže volba byla jasná. 

Jsi s životem v Česku spokojená? A 
co se studiem na FEKTu? Jaká jsou 
pozitiva a negativa?
Ano, jsem spokojená. Jako pozitivum 
můžu uvést třeba to, že v Česku cítím 
svobodu. Ve škole se mi moc líbí, že 
si můžu sama plánovat rozvrh. Za ne-
gativum považuji to, že si musím kaž-
dý rok vyřizovat víza, což není vůbec 



11

jednoduché. Stejný problém mají ale 
všichni studenti z ciziny. 

Co ráda děláš ve svém volném čase?
Ve volném čase cvičím jógu a velmi 
mě to naplňuje. Ráda se setkávám s 
přáteli a chodím na procházky s pej-
skem. Dříve, když jsem měla více 
času, jsem dost cestovala, a to nejen po 
Česku, ale i v zahraničí. Momentálně 
se ale snažím skloubit studium a prá-
ci, takže již nemám tolik času. Plánuji 
si to ale v budoucnu vynahradit. 

V které zemi se ti zatím nejvíc líbilo?
Nejvíc se mi upřímně líbí v Česku, 
dále mě zaujal třeba Mnichov. Berlín 
ve mně naopak vyvolal nepříjemný 
dojem.

Láká tě ERASMUS? Už jsi na něja-
kém byla?
ERASMUS mě popravdě moc neláká, 

protože preferuji cesty do zahraničí na 
kratší dobu. Změnit na půl roku byd-
lení by pro mě bylo příliš stresující, a 
to mi za to nestojí. 

Máš ráda zvířata?
Ano, zvířata miluji. Vždy jsem měla 
nějaké domácí mazlíčky. Nedávno 
jsem si pořídila pejska i tady v Brně, 
takže jsem zasadila poslední dílek 
puzzle, který mi chyběl ke štěstí.

Jakého máš pejska?
Je to voříšek – tříměsíční fenka, která 
teprve poznává svět. Je ale velmi ši-
kovná. Předpokládám, že bude střed-
ního vzrůstu. 

Co je tvé nejoblíbenější jídlo? Umíš 
vařit? Pokud ano, co vaříš nejraději?
Oblíbené jídlo snad ani nemám. Jed-
noznačně mám ale nejoblíbenější ku-
chařku, a to mou babičku. Vždy, když 
ji jedu navštívit do Běloruska, jsem 
úplně nadšena. Nikdo jiný tak dobře 
vařit neumí. Sama většinou moc ne-
vařím a jím někde venku, ale pokud 
mám náladu, tak jednoznačně tradiční 
běloruské jídlo Draniki. 

Mohla bys nám popsat, o co se jed-
ná?
Draniki je něco jako váš bramborák. 
Na struhadle nastrouháš brambory, 
odcedíš z nich vodu, přidáš koření, 
vejce a osmažíš to. Podává se to se za-
kysanou smetanou. 

Zajímáš se o kulturní dění v Brně? 
Chodíš třeba do divadla? Jaký máš 
vztah k umění?
Nemůžu říct, že bych nějak důsledně 
sledovala, jaké výstavy či divadla se 
zrovna konají, ale pokud narazím na 
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něco zajímavého, ráda se jdu podívat. 
Na české divadlo jsem slyšela samou 
chválu, takže to mám určitě v plánu.

Jak dlouho ses učila česky? Bylo to 
náročné nebo naopak pohoda? Mlu-
víš ještě nějakými dalšími cizími ja-
zyky?
K češtině mám zajímavý vztah, jelikož 
jsem se ji neučila jako většina cizin-
ců na ročním/půlročním kurzu, ale 
sama. Přijela jsem do Česka na roční 
kurz angličtiny, kde jsem se seznámi-
la s Čechy, se kterými jsem následně 
trénovala češtinu na úrovni A2. Byla 
to sranda. Nakonec jsem se za ten 
rok naučila česky tak dobře, že jsem 
zvládla i zkoušku B2. Tím, že je to slo-
vanský jazyk, a kromě ruštiny umím 
i běloruštinu, mi to nedělalo problém. 
Mluvím taky anglicky.

Jaké předměty máš na FEKTu ráda, 
případně jaké naopak vůbec?
Bavila mě třeba Bezpečnost ICT nebo 
Kryptografie. Silně mě naopak neba-
vila Právní nauka v prváku. Celé se to 
prostě musíš naučit zpaměti. Myslím, 
že ještě teď, kdybys mě někdy v noci 
probudila, budu schopna odpovědět 
na jakýkoliv pojem z tohoto hrůzo-
strašného předmětu. Taktéž jsem ne-
měla ráda statistiku. 

Kde se vidíš za pět let?
Vidím se jako šťastný člověk, který 
dělá práci, co ho baví a je v ní dobrý. 
Člověk, co je obklopen opravdovými 
přáteli a má dobrou work – life balan-
ce. 

Tereza Lapčíková
foto: Jakub Rozboud
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Kam za kulturou

Kam v lednu v Brně

Plesová sezóna fakult na VUT

24. 1.  Reprezentační ples FEKT a FIT (Hotel Voroněž)
13. 2.  Studentský ples FSI (KC Babylon)
14. 2.  Studentský ples FIT (KC Semilasso)
  6. 3.  Fles FP (Zoner BOBYHALL)
13. 3.  Ples FSI (Hotel Continental)
13. 3.  Ples FCH (KC Babylon)
17. 3.  Ples FAST (Zoner BOBYHALL)

Český fi lharmonický sbor Brno: 
5. Abonentní koncert: Novoroční koncert

Kdy: 12. 1. 2020
Kde: Besední dům

Jen málokdy se poštěstí slyšet při jednom koncertu několik slavných skla-
datelů oper a árií. Můžete si přijít poslechnout Bedřicha Smetanu, Antonína 
Dvořáka, Leoše Janáčka, Georgese Bizeta, Richarda Wagnera či Giuseppe 
Verdiho. Lístky jsou k dispozici pouze v předprodeji.
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Veletrhy cestovního ruchu
REGIONTOUR a GO

Kdy: 16. - 19. 1. 2020
Kde: Brněnské veřejné výstaviště

Jeden z úvodních mezinárodních 
veletrhů v tomto roce je zaměřen na 
prezentování a rozvoj cestovního 
ruchu a s tím souvisejícího průmy-
slu nejen u nás. REGIONTOUR je 
zaměřen na prezentování regionů v 
Česku, GO je zaměřen na cestovní 
kanceláře a turistické agentury pre-
zentující možnosti výjezdů do za-
hraničí. Souběžně s těmito veletrhy 
se koná i soutěž o nejlepší regionál-
ní potravinu či festival cestovatel-
ských fi lmů a cestopisů.

PERSISTENCE 
TOUR 2020

Kdy: 22. 1. 2020
Kde: SONO Music Club

Fanoušci hardcore či punku si ne-
smějí nechat ujít koncerty v rámci 
Persistence Tour, kde jedno z míst 
po celé Evropě je i brněnské Sono 
Centrum. Organizátoři postupně 
zveřejňují jména kapel, které za-
hrají. Těšit se můžete například na 
slavné Gorilla Biscuits, Agnostic 
Front, H2O či Street Dogs. 

Ivo Juráček
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Knižní tipy

Joker

Kinem se nám jako vichřice prohnal 
eRkový Joker v podání Joaquina Pho-
enixe a musím uznat, že to bylo velice 
milé překvapení. Co se názoru na ten-
to fi lm týká, rozdělil svět na dva hlav-
ní tábory. To, co na něm jedni milují: 

pomalé vyprávění a postupný propad 
hlavní postavy do hlubiny šílenství, 
na něm druzí nenávidí a označují ho 
pro tyto prvky za velmi slabý. Pro lidi 
z druhé skupiny mám jeden osobní 
vzkaz: ALOU DO KOUTA!!!!!

Ačkoliv může být název článku a jeho 
úvodní odstavec zavádějící, nechci 
zde psát o tomto úctyhodném nástup-
ci Jokera Heatha Ledgera z Temného 
rytíře, ne. Chtěl bych se podělit o ko-
miks, který nejspíš mohl sloužit scé-
náristům jako inspirace pro vytvoření 
námětu k výše zmíněnému snímku. 
Jedná se o stejnojmennou grafi ckou 
povídku z pera Briana Azzarella, kte-
rý se asi nejvíce proslavil jako autor 
komiksové série 100 Bullets (v češ-
tině 100 Nábojů). I zde je na Jokera 
nahlíženo spíše z té lidské stránky. 
Nesetkáme se s žádnými geniálními 
zločineckými vymoženostmi, kterými 
by snad chtěl náš arcipadouch terori-
zovat město jen proto, že je zlý, to ne. 
Setkáme se s člověkem, který již na-

plno propadl svému šílenství, ztratil 
veškerou úctu k lidskému životu a nic 
jej nezastaví při snaze dosáhnout své-
ho cíle.

Hlavní postavou příběhu je Jonny 
Frost, v hierarchii zločineckého syndi-
kátu nízko postavený gangster, který 
od svých šéfů dostal poměrně prostý 
úkol. Vyzvednout nějakého chlápka, 
kterého právě propustili z blázince. 
Hned během prvních několika sekund 
však Jonny zjistí, že se nejedná o žád-
ného obyčejného magora, nýbrž o sa-
motného krále zločinu – Jokera. Na-
štěstí pro Frosta má zločinec s věčným 
úsměvem dobrou náladu a jeho nový 
řidič se mu zalíbí a vezme jej pod svá 
ochranná křídla. Nebo že by to snad 
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bylo jen proto, že s ním má vlastní 
plány? Během několika stránek zjistí-
me, že Joker byl před nějakým časem 
uvězněn do Arkhamského ústavu pro 
choromyslné, ze kterého se již neměl 
nikdy dostat, a tak se podle toho jeho 
zločinečtí kolegové zařídili a jeho ně-
kdejší impérium rozkradli. Nyní se 
však král vrátil a chce svou říši zpět. 
Což znamená, že ulicemi Gothemu 
poteče krev.

Jak je z výše psaného nastínění patrné, 
příběh není nijak originální, ale pro 
potřeby tohoto noirového vyprávění 
je dostačující. Kdybychom se oprostili 
od Jokerova vzhledu, všech známých 
jmen zločineckých bossů, jako je na-
příklad Riddler, Pinguin, či Two-Face 
a místo Batmana si do příběhu dosa-
dili obyčejného detektiva, mohlo by jít 
o běžný gangsterský komiks s hutnou 
atmosférou.

Co se charakteru a pohnutek hlavních 
postav týká, jak Jonny Frost, tak Joker 
jsou velmi zdařilí a uvěřitelní. Jeden 
se snaží dosáhnout velikosti a posta-
vení a druhý jen s věčným úsměvem 
na rtech prahne po pomstě. S dalšími 
postavami to už je horší. Některé jsou 
v příběhu jen jako nevýrazná náplň, a 
ani postavy pro děj důležitější nejsou 
často zvládnuty tak, jak by si zaslouži-
ly. Naopak, co musím velice vyzdvih-
nout, je kresba Leea Bermeja, která 
je prostě báječná. Velmi realistická 
s citem pro detail. Kreslíř se rozhodl 
použít spíše tmavší odstíny barev, což 
přidává neuvěřitelně nejen znepokoji-

vosti jednotlivých výjevů, ale hraje do 
karet i hutnosti celé atmosféry.

Co říct závěrem? Snad jen, že jako fa-
noušek Batman universa, samozřejmě 
s Jokerem včele, a člověk, který vy-
růstal na starých gangsterkách, jsem 
si tento příběh velmi užil a můžu jej 
vřele doporučit. A co se fi lmového 
zpracování s Phoenixem v hlavní roli 
týká? Z mojí nejapné poznámky jste 
jistě poznali, že patřím do první kate-
gorie diváků a vůbec by mi nevadilo, 
kdyby se pokračování (o kterém se 
stále spekuluje) ubíralo právě tímto 
komiksovým směrem.

Petr Košina
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FIlmové tipy

Nenávist
Premiéra: 2. 1. 2020

Pokud jste si oblíbili japonský film Ne-
návist z roku 2004, tak určitě oceníte 
novou verzi tohoto kultovního horro-
ru. Podle tvůrců, a diváků vydaného 
traileru k filmu, se jedná o dost straši-
delnější předělávku původního filmu. 
Zlo je zhmotněno dívkou s černými 
mokrými vlasy, avšak původcem zla 
je starý prokletý dům, do kterého se 
bojí lidé vcházet.

25 km/h
Premiéra: 9. 1. 2020

Dva naprosto odlišní bratři se setka-
jí na pohřbu svého otce, kde se mezi 
sebou porvou. Později spolu začnou 
hrát ping pong, popijí a objeví starou 
mapu naplánovaného road tripu, kte-
rý se rozhodnou spolu absolvovat. 
Bohužel, v plánu je i určen dopravní  
prostředek, který mohou použít, a tím 
je moped. Film je původem z Němec-
ka, kde měl premiéru v roce 2018 a 
získal již několik cen.

Charlieho andílci
Premiéra: 23. 1. 2020

Dnes již kultovní série Andílků, kteří 
pracují pro Charlieho. Ten jim zadá-
val různé špionážní a bezpečnostní 
úkoly pro své movité klienty. V tom-
to filmu ovšem Charlieho agentura 
působí již celosvětově a jeho Andílci 
musí zachránit celý svět před vznik-
lým kybernetickým nebezpečím.
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Zakleté pírko
Premiéra: 2. 1. 2020

V hlavní roli uvidíte Anastasiu 
Chocholatou, jakožto dívku Aninku, 
která najde ptačí pírko, které přivolá-
vá zakletého prince Vítka. K neštěstí 
Aninky, která slouží svým nafouka-
ným sestrám, je pírko jimi zničeno a 
princ Vítek tím zmizel. Jedinou mož-
ností, jak se Aninka může znovu s 
princem setkat, je vydat se do světa 
a najít jej. K prolomení kletby ovšem 
pomůže pouze pravá láska.

Bídníci
Premiéra: 30. 1. 2020

Děj filmu je silně inspirován protesty 
a vzpourami z roku 2005 z Francie, za-
sazen je do metropolitní oblasti Paří-
že: do městečka Montfermeilu. Místní 
zvláštní kriminální jednotka si všímá 
narůstajících problémů mezi gangy, 
které se musí vyřešit. Název filmu 
Bídníci je zvolen podle oblasti, kde 
se odehrává i stejnojmenná kniha od 
Victora Huga.

Dolittle
Premiéra: 16. 1. 2020

Po 11 letech se na promítací plátna 
vrací známý doktor Dolittle, který má 
schopnost rozumět a komunikovat se 
zvířaty. Doktor Dolittle je vyslán na 
tajuplný ostrov, kde má najít zázrač-
ný lék pro britskou královnu Viktorii. 
Na této  dobrodružné cestě jej provází 
spousta zvířat.
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 Sudoku dvojstrana
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Vánoce napříč kontinenty
REPREZENTAČNÍ PLES FEKT A FIT

24.1.2020 19:30
Hotel Voroněž

Vstupné: 
Studenti 200 Kč
Zaměstnanci 400 Kč

Zahrají:
Kapela Kolorez
Cimbálová muzika Jaroslava Čecha

Prodej:
9. 12. 2019 -23. 1. 2020

Knihovna FIT VUT v Brně
Božetěchova 2, 
místnost C114
Po-Pá: 9:00-14:00

Kancelář SKAS FEKT
Technická 10, místnost N2.16A
Út: 13:00-14:00
Čt: 10:00-12:00
Ostatní dny po dohodě

 První umělé vánoční stromky 
 vznikly v Německu v 19. sto- 
 letí z nabarvených husích per.

 Podle dat poskytnutých Face- 
 bookem jsou dva týdny před  
 Vánoci jedním ze dvou nej-
oblíbenějších období, kdy se páry 
rozcházejí. Tím druhým jsou dva týd-
ny po Valentýnu. Na druhou stranu 
nejméně běžné jsou rozchody na Štěd-
rý den.

Dita Kubíčková

 Jeden z nejstarších vánočních
 trhů,  Christkindlesmarkt  v  
 Nurembergu v Německu, se 
konal už roku 1530 a je zároveň pova-
žován za největší v Evropě. Prodává 
se zde svařené víno, cukroví, párky a 
vánoční dekorace a ozdoby.

 Navzdory všeobecnému pře- 
 svědčení jsou sebevraždy bě- 
 hem vánočních svátků nízké. 
Naopak nejvyšší počet je zaznamenán 
během jara.

 Nejvyšším vánočním strome-
 čkem, jaký kdy byl pokácen,  
 byla podle Guinnessovy kni-
hy rekordů téměř 68 metrů vysoká 
jedle Douglas, která byla vystavena v 
nákupním centru Northgate v Seattlu 
ve Washingtonu v roce 1950.

 Má se za to, že jako první na  
 světě prodával vánoční poh- 
 lednice Sir Henry Cole, a to v 
Londýně v roce 1843. Prodala se jich 
jen tisícovka.

 V Evropě se každý rok naz- 
 dobí přibližně 50 milionů ži- 
 vých vánočních stromků.

 Pavouci  a  pavučiny  jsou  v  
 Polsku běžnou vánoční deko-
 rací, protože podle pověsti 
pavouk upředl přikrývku, do které 
byl Ježíšek zavinut. Pavouci jsou zde 
navíc v období Vánoc symbolem bla-
hobytu a laskavosti.

 Vánoční stromeček na Trafal- 
 gar  Square  je  každoročně 
 Londýnu darován obyvateli 
Osla jako poděkování za jejich pomoc 
v Druhé světové válce.

 Během První světové války o  
 Vánocích  1914   nastalo mezi  
 britskými a německými vo-
jáky v zákopech krátkodobé přímě-
ří. Na neutrální zemi nikoho si mezi 
sebou vyměnili dárky, hráli společně 
fotbal a zdobili své úkryty.  

 V Evropě se každý rok naz- 
 dobí přibližně 50 milionů ži- 
 vých vánočních stromků.

 Vánoční stromeček na Trafal- 
 gar  Square  je  každoročně 
 Londýnu darován obyvateli 

 Má se za to, že jako první na  
 světě prodával vánoční poh- 
 lednice Sir Henry Cole, a to v 

 Během První světové války o  
 Vánocích  1914   nastalo mezi  
 britskými a německými vo-

 Jeden z nejstarších vánočních
 trhů,  Christkindlesmarkt  v  
 Nurembergu v Německu, se 

 Nejvyšším vánočním strome-
 čkem, jaký kdy byl pokácen,  
 byla podle Guinnessovy kni-

 Pavouci  a  pavučiny  jsou  v  
 Polsku běžnou vánoční deko-
 rací, protože podle pověsti 

 Navzdory všeobecnému pře- 
 svědčení jsou sebevraždy bě- 
 hem vánočních svátků nízké. 

 Podle dat poskytnutých Face- 
 bookem jsou dva týdny před  
 Vánoci jedním ze dvou nej-

 Značná část obyvatel Švéds- 
 ka sleduje od roku 1960 kaž- 
 doročně na Štědrý večer ani-
mované pohádky s Kačerem Donal-
dem.

 První umělé vánoční stromky 
 vznikly v Německu v 19. sto- 
 letí z nabarvených husích per.

Zajímavá fakta
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REPREZENTAČNÍ PLES FEKT A FIT

24.1.2020 19:30
Hotel Voroněž

Vstupné: 
Studenti 200 Kč
Zaměstnanci 400 Kč

Zahrají:
Kapela Kolorez
Cimbálová muzika Jaroslava Čecha

Prodej:
9. 12. 2019 -23. 1. 2020

Knihovna FIT VUT v Brně
Božetěchova 2, 
místnost C114
Po-Pá: 9:00-14:00

Kancelář SKAS FEKT
Technická 10, místnost N2.16A
Út: 13:00-14:00
Čt: 10:00-12:00
Ostatní dny po dohoděOstatní dny po dohoděOstatní dny po dohodě

Studenti 200 KčStudenti 200 Kč

Prodej:Prodej:
9. 12. 2019 -23. 1. 20209. 12. 2019 -23. 1. 20209. 12. 2019 -23. 1. 20209. 12. 2019 -23. 1. 20209. 12. 2019 -23. 1. 20209. 12. 2019 -23. 1. 2020

Po-Pá: 9:00-14:00Po-Pá: 9:00-14:00




