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Skaut, biomedicín-
ský vývojář a anar-
chistický bohém. 
Pracuju v nemocnici 
a ve fi rmě vymýšlející 
létající auta. Rád 
tančím, sjíždím 
skautské akce všeho 
druhu a spím. 

Hackeři byli vždycky trochu podivíni. Zajímali se o podstatu věci a 
o způsob fungování. Vždycky jdou dovnitř až na dřeň podstaty. Nebaví 

je nástroj používat podle manuálu – hackeři chtějí vše pochopit 
do hloubky a potom to využít ve svůj prospěch.

První takoví zvědavci se objevovali v padesátých a šedesátých letech, 
kdy byli schopni si volat z telefonní budky zadarmo – s pomocí píšťalky 
z ovesných vloček. Když telefonní fi rmy začaly chybu opravovat, začali 
prodávat takzvané „modré krabičky“ – zařízení, která vydávala různé 
zvuky, a tím opět umožňovala volat lidem zadarmo. Dva z nich (Steve 
Wozniak a Steve Jobs) potom využili nabyté zkušenosti a založili spolu 

fi rmu Apple, která vyrábí elektroniku dodnes. Proč to ale dělali?

Všechny tyto podivíny spojovalo jediné – zvědavost. Neukojitelná 
zvědavost je přesně ta klíčová vlastnost, která odlišuje normálního 

člověka od hackera.

Je potřeba zmínit, že média se tohoto podivínství chytla a představují 
je výhradně jako zlé lidi – to je ale špatně. Takovým zlým se říká 
crackeři (česky prolamovači), kteří opravdu škodí svému okolí.

Hackeři se dělí na white	hats	–	bílé	klobouky	a	black	hats	
–	černé	klobouky. Bílí jsou etičtí hackeři, kteří se do fi rem, systémů 
či přístrojů prolamují vždy jen se souhlasem majitele a za patřičnou 
odměnu. Černí jsou škodliví a často nakradené údaje prodávají na 

černém trhu. Všimni si, že klobouk na nášivce odborky Hacker je bílý 
– vždy musíš mít souhlas majitele, než něco začneš zkoumat!

Pokud tedy dostaneš k Vánocům autíčko a rovnou ho rozebereš, abys 
zjistil, jak funguje, jsi na dobré cestě! Jak toho dál využít v odborce?

PoZaDí/HIsTorIEDalší úkol 
v odborce Hacker?
ani omylem, tahle 

scéna se hodí leda 
do filmu. (-: Podíváme se na to, co odborka 

Hacker skutečně 
představuje.

HackEr
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Látkový náramek se svítícími prvky se dá označit jako wereables – nositelná elektronika. 
Elektronické obvody (například ty v čelovce) jsou tvrdé, proto nejsou příjemné přímo na 
těle. Nositelná elektronika přichází s trikem, jak tyto obvody a další elektrické prvky (jako 
třeba žárovky nebo baterie) vložit do oblečení, aby moc neomezovaly a netlačily.
Ty si teď můžeš vyrobit svítící náramek, který bude svítit jen tehdy, když ho budeš nosit. 
Při  odepnutí se vypne a ušetří ti baterku na později.

LáTkový svíTící NáramEk

7.	Vlož baterku do držáku 
a náramek sepni. Svítí? 
Hurá! Pokračuj dál! Nesvítí? 
Oprav to! Musíš obrátit 
baterku, nebo je něco 
špatně zapojené nebo 
nedostatečně zašité. Projdi 
si pečlivě celé schéma i 
spoje a zkus odhalit, kde 
máš chybu. 

3.	Kleštičkami zakruť všechny nožičky LEDek tak, 
aby nevypadly ven a aby se daly přišít. Pozor, 
při několikanásobném ohnutí se nožičky 
odlomí a ty budeš muset použít novou LEDku. 

4.	Přišij normální nití patentky na okraje 
náramku tak, aby při zapnutí nebyly vidět. 

5.	Všij dovnitř držák na baterii tak, aby se 
příliš nepohyboval a při zapnutí náramku 
nikde netlačil. 	

Jak	takový	svítící	
náramek	vyrobit?

Sežeň všechny potřeby. 
Budeš potřebovat:  

- kus měkčí látky tak akorát 
okolo zápěstí (nejlepší je 
filc), 

- dva páry stříbrných 
patentek,

- svítící diody nebo-li LEDky 
(5 až 7), 

- knoflíkovou baterku 
a držák na ni, 

- nůžky,  
- kleštičky s úzkými čelistmi, 
- jehlu, 
- obyčejnou nit a elektricky 

vodivou nit (tu sehnat 
bývá největší problém, 
nejlépe se hledá na e-
shopech na internetu). 

6.	Teď přijde to hlavní – navlékni si vodivou 
nit a pečlivě pospojuj všechny součástky 
tak, jak je ukázáno na obrázku a na 
fotce. Patentky i diody obšívej pečlivě, 
dej si pozor na správné směřování diod 
na jednu stranu a přichytávej často 
nit do látky, aby se nikde nemohla 
plandat a nezpůsobila tím zkrat. Buď 
spíš pečlivější, než rychlý a zkratkovitý 
– nebudeš potom muset párat.

8.	Zašij zbytek 
náramku a nech 
volnou jen kapsu 
pro výměnu 
baterky.  

9.	Vezmi si náramek 
na párty nebo večer 
na chodník – teď už 
tě zaručeně nikdo 
nepřehlédne! 

Připravil: Lung, ilustrace: Milan Lesniak Barva

Schéma	zapojení1.	Vystřihni z látky obdélník tak dlouhý, 
aby při omotání okolo zápěstí přesahoval 
alespoň o šířku prstu a byl dvakrát tak širo
ký, jak má být široký výsledný náramek. Při 
přeložení potom vytvoří výsledný náramek 
– do vnitřní kapsy schováme celou elektro
niku. Když budeš chtít, můžeš místo toho 
vystřihnout dva obdélníky poloviční, sešít je 
k sobě a dostat tak náramek dvoubarevný. 

2.	Nabodej zvenčí dovnitř náramku LEDky 
tak, aby se ti jejich rozmístění zvenčí líbilo. 
Můžeš i kombinovat různé tvary a barvy. 
Dej si pozor, aby všechny delší nožičky 
(anody) směřovaly na jednu stranu. 


