
Předkolo EBECu 2014 – Kolo pro Jamese Bonda 

Jsi Bond, James Bond. Právě si užíváš sluneční paprsky na brněnské přehradě, slečny Ti natírají záda 

opalovacím krémem, když v tom Ti zazvoní mobil. Je to Tvůj šéf, který pro Tebe má nelehký úkol - 

zachránit Palačák! Útočí na něj zlosyni z MUNI a Mendelky, kteří ho chtějí odpojit od internetu. Jsi 

jediný, kdo dokáže Palačák zachránit. Osud kolejí a jejich studentů je ve Tvých rukou. Podle 

agenturních informací je v areálu 10 až 15 nepřátel. Tvá mise je ubránit koleje a zneškodnit útočníky, 

avšak nesmíš ublížit! 

Prvním úkolem je se co nejdříve dostat na místo. Samozřejmě, stále jsi jen student, nevlastníš auto, 

vrtulník ani nic podobného. Cesta šalinou by trvala příliš dlouho, na záchranu by pak už bylo pozdě. 

Existuje pouze jediná možnost! Musíš sednout na své kolo a dopravit se na Palačák co nejrychleji díky 

jeho speciální výbavě.  

A nyní se dostáváme ke Tvému úkolu. Jak by podle Tebe mělo kolo Jamese Bonda vypadat?  

Jaká bude výbava kola, abys překonal vzdálenost v co nejkratším čase a porazil nepřátele? Jaké 

vychytávky bys na něj nainstaloval a jak by fungovaly? Kolo musí být rychlé, obratné, vybavené 

zbraněmi, které nezabíjí, a hlavně - musí reálně fungovat!  

Na vylepšení kola můžeš použít maximálně 10 000 Kč. Kolik by stály Tvé vychytávky? Vycházej 

z reálných cen použitých součástek. Využil bys také přídavné energie?  

Na závěr nezapomeň na jednu důležitou věc! Jsi James Bond a cestou musíš sbalit minimálně jednu 

studentku. Tvoje kolo musí být stylové a pořádným magnetem pro ženy. Jednoduše cool! 

Tvoje práce musí obsahovat: 

 Textovou část - popis kola, jak reálně funguje, jaké vychytávky obsahuje a kde jsou umístěné 

 Grafickou část - náčrt, nákres, výkres - nakreslené rukou, či vytvořené v programu, vložené 

jako obrázek do pdf 

Výstupem zadání je jedna strana A4 ve formátu PDF. Jedna strana musí obsahovat obě dvě části - 

textovou i grafickou. Hodnotí se i vzhled, přehlednost a rozvržení odevzdaného PDF! 

Hodně nápadů a zábavy při tvorbě přeje tým EBECu Brno 2014  


