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redakce
Za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Petra Fialy, byly dne 15. května 2013
v 11 hodin slavnostně otevřeny dva nové biotechnologické pavilony v areálu univerzity
v Brně-Černých Polích.
Nové prostory nahradily stávající, které již nevyhovovaly současným požadavkům na výuku,
vědu a výzkum jak svojí velikostí, tak požadavky na technické vybavení. Záměrem univerzity
bylo realizací projektu zvýšit kvalitu poskytovaného studia na všech jeho úrovních. Univerzita
získala celkem 11 185 m 2 plochy pro výuku
a výzkum.
Výstavbou pavilonů získává Mendelova univerzita moderní zázemí pro vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost v biotechnologických oborech. Ministerstvo školství podpořilo stavbu
prostřednictvím Operačního programu Výzkum
a Vývoj pro Inovace a prostředky ze státního
rozpočtu celkovou částkou 619 mil. Kč. Je dobře, že prostředky z operačních programů investujeme do kvalitních projektů, které slouží jak
výuce studentů, tak i činnosti vědeckých pracovníků, uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.

Mendelova univerzita v Brně
dokončila dvě nové budovy

Foto Jan Brettschneider
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Ing. Pavel Mauer

ŠLP ML Křtiny MENDELU
V sobotu 13. 4. 2013 se v Kunovicích u Valašského Meziříčí, v rodné obci a současně v místě
posledního odpočinku prof. Dr. Ing. Rudolfa
Haši, dr.h.c., konal vzpomínkový akt u příležitosti 50. výročí úmrtí tohoto spoluzakladatele
Lesnického odboru Vysoké školy zemědělské
v Brně, dnešní Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně, a zvelebitele Školního statku Adamov, současného Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny MENDELU.
Pořadatelem pietního aktu byla Společnost pro
naplnění odkazu prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši,
vedená předsedkyní Ivou Skýpalovou, a Obec
Kunovice, zastoupená starostou Josefem
Hašou. Mezi více než dvěma sty účastníky,
především z řad místních občanů, byli i pozvaní hosté – bývalý senátor za volební obvod
Vsetín Ing. Vladimír Oplt a současný senátor
Jiří Čunek, prorektor MENDELU prof. Jindřich
Neruda, proděkan LDF MENDELU doc. Petr
Maděra, zástupci ŠLP Křtiny Ing. Jiří Truhlář
a Ing. Pavel Mauer. Součástí vzpomínky byla
myslivecká mše v místní kapli. Při mši, doprovázené trubači z Přerova a LDF MENDELU,
bylo předáním pamětních listů představeno
i DVD s televizním filmem z dokumentárního

cyklu O kom, o čem o osobnosti profesora Haši,
natočeným i za podpory MENDELU režisérem
Ing. Zbyňkem Popem ze Studia 107. V závěru
mše přednesl prorektor Neruda projev k uctění
památky prof. Haši. Za znění slavnostních fanfár následovalo na přilehlém hřbitově položení
věnců k nedávno opravenému hrobu pana profesora. Závěrem se všichni přítomní zúčastnili
společenského setkání v kulturním domě.
Je třeba ocenit příkladný přístup a výjimečný
vztah občanů Kunovic k památce svého významného rodáka prof. Rudolfa Haši. Potěšitelná je
i dlouhodobá spolupráce s MENDELU, její LDF
a ŠLP ML Křtiny pro uchování odkazu této velké osobnosti českého lesnictví.

Na odborné konferenci
v Lednici se také zpívalo
Mgr. Eva Tučková
Ing. Miroslav Horák
ZF MENDELU

V prostorách Zámeckého hotelu v Lednici se
uskutečnila ve dnech 7. a 8. března 2013 konference Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti –
tak znělo hlavní téma prvního dne konference.
Vzácným hostem na konferenci byl zástupce
kanceláře náměstka ministra MŠMT ČR, Mgr.
Jakub Engelmajer, který představil strategii
a dlouhodobý záměr ministerstva pro oblast
vysokých škol. Zdůraznil především zásadní
změnu orientace rozvoje vysokých škol směrem od kvantity ke kvalitě. Následovaly prezen-
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z Prahy, PhDr. Anežka Janátová. Účastníci
konference obdrželi noty a za doprovodu lyry
si zazpívali píseň se zahradnickou tematikou.
Každý kvítek jinou, jinou barvu má, znělo sborově sálem. Součástí doprovodného programu prvního dne byl večerní koncert duchovní
hudby v Zámecké kapli v podání pěveckého
sboru Virtuosi di Mikulov.
Druhý den se nesl ve znamení tématu Od vzdělání k praxi. Program probíhal souběžně ve
dvou sekcích.

tace představitelů brněnských vysokých škol,
kde kromě paní prorektorky doc. Dr. Ing. Aleny
Salašové z MENDELU přednesli svou koncepci inovací také zástupci Masarykovy univerzity,
Mgr. Kateřina Ševčíková, a VUT, doc. RNDr.
Miloslav Švec, CSc.
Další zástupce MENDELU, Mgr. Vilém Reinöhl,
CSc., představil poutavým způsobem projekt
výstavby vědeckého centra excelence CEITEC.
Budoucí mladí vědci ocenili především informace o možnosti zapojení do projektu.
Jihomoravský region reprezentoval na konferenci mj. Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje JMK.
Neobvykle inovativně pojala zadané téma zakladatelka Akademie sociálního umění Tabor

V teoretické sekci garanti oborů Zahradnické
fakulty nejdříve stručně představili jednotlivé
obory, poté nastínili koncepci inovace oboru.
Pozvaní odborníci z praxe pak pohovořili
o svých zkušenostech při výuce na naší fakultě a vyzdvihli oboustranný přínos spolupráce.
Praktická sekce byla koncipována jako prezentace jednotlivých oborů ZF MENDELU. Kdo
z návštěvníků měl chuť, mohl si „otestovat“ své
smysly při senzorickém hodnocení nebo ochutnat netradiční saláty, které připravili sami stu-
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denti. Zájemci se naučili vázat kytici, ke zhlédnutí byly originální návrhy zahrad studentů
zahradní a krajinářské architektury a mnoho
dalšího.

Veškeré prezentace z konference, videozáznam a další informace o projektu „Externisté“
si mohou případní zájemci najít na webových
stránkách: www.zf.mendelu.cz/externiste
Foto Ing. Karolína Svobodová

Krajská kola
biologické
olympiády
na Lesnické
a dřevařské
fakultě
MENDELU

Jiří Libus

LDF MENDELU

Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelu se
uskutečnil 47. ročník krajských kol Biologické
olympiády pro střední školy (BiO).
Biologická olympiáda je předmětová soutěž
vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky. Žákům základních a studentům středních škol umožňuje
změřit své síly ve znalostech z biologie, prokázat intelektové schopnosti při řešení zajímavých biologických problémů, blíže se seznámit
s různými oblastmi biologie a rovněž s lidmi
stejných zájmů. Podporuje invenci, kreativitu,
vytrvalost i zaujetí. Atraktivní formou přibližuje
moderní vědu, může usnadnit přijetí na střední
či vysoké školy a pomoci při studiu.
Cílem BiO je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich
nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Nejlepší z nich připravuje na
reprezentaci v Mezinárodní biologické olympiádě. BiO je organizovaná ve čtyřech kategoriích
(A, B, C, D) a čtyřech stupních kol (školní,
okresní/obvodní, krajská a ústřední kolo).
Krajské kolo soutěže v kategorii A (studenti
maturitních a předmaturitních ročníků) se usku-

tečnilo 5. dubna 2013 a soutěž v kategorii B
(studenti 1. a 2. ročníků středních škol, nebo
5. a 6. ročníků víceletých gymnázií) proběhlo
12. dubna v prostorách Lesnické a dřevařské
fakulty MENDELU.
Zahájení krajských kol se ujal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek
a děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Petr Horáček.
Studenti se utkali v několika disciplínách, od
poznávání přírodnin, přes specializované úkoly
v laboratořích až po testy z obecné biologie,
genetiky apod. Vítězem krajského kola kategorie A se stal Kryštof Horák z Biskupského
gymnázia, Brno, vítězkou krajského kola kategorie B se stala Zuzana Konvičková z Gymnázia
a Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Znojmo. První dva soutěžící z kategorie A postupují do ústředního kola Biologické
olympiády.
Ceny pro nejlepší řešitele a vítěze poskytl Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, Botanická zahrada
a arboretum MENDELU a Lesnická a dřevařská
fakulta MENDELU.
F o t o M i l o ň D v o ř á k , To m á š Ž i d
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Jaroslav Zavadil

FRRMS MENDELU
Je to již několik let, co Ondřej Coufalík úspěšně
zakončil studium na Mendelově univerzitě
v Brně a začal se plně věnovat podnikání.
Dne 26. 3. 2013 spolu s Oddělením Public relations FRRMS MENDELU připravil přednášku
na míru šitou studentům oboru Regionální rozvoj se specializací na podnikání. Sám Ing. Coufalík by se ovšem ohradil vůči termínu „přednáška“. Dle jeho slov se nechtěl „pasovat“ do role
přednášejícího akademika, a proto nachystal
vyprávění příběhu od svých podnikatelských
začátků, založení s.r.o., až po expanzi svého
produktu na zahraniční trhy. Celý příběh byl
protkán třemi nosnými body:
• Jihomoravské inovační centrum (JIC),
• ekonomická krize,
• marketingový nástroj pro snadnou tvorbu
a zpracování online dotazníků.
Studenti, kteří se tohoto setkání zúčastnili, se
dozvěděli spoustu informací a seznámili se
s praktickými zkušenostmi absolventa MEN-

PhDr. Helena Pavlíčková
Jaroslav Zavadil
FRRMS MENDELU

O těchto a dalších aktuálních problémech přednášel v aule FRRMS MENDELU ke studentům
MENDELU renomovaný odborník na finanční
trhy prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Tato velmi
zajímavá přednáška se konala 8. 4. 2013 ve
zcela plné aule fakulty, kam přišli nejen studenti pořádající FRRMS MENDELU, ale i studenti
a pracovníci dalších brněnských univerzit.
Přednáška se skládala ze dvou částí. První
byla věnována aktuálnímu vývoji na světovém
finančním trhu a jeho negativnímu působení na
světovou ekonomiku; druhá část pak soudobým
problémům Evropské unie, se zvláštním zaměřením na krizi v Eurozóně.
V první části přednášky se profesor Rejnuš věnoval nejprve neustále se zvyšujícímu zadlužování domácností, podniků, bank a především
států, které se zejména v poslední době mimořádně zrychluje politikou kvantitativního uvolňování. Potom se zaměřil na funkčnost současné
tržní ekonomiky, ve které narůstají rozdíly v ekonomické, resp. v politické síle jednotlivých subjektů, a to nejen mezi státy a korporacemi, ale též
mezi jednotlivci. To velice vážně negativně ovlivňuje fungování nejen ekonomiky, nýbrž i celé
lidské společnosti. A posléze vymezil jednotlivé
konkrétní ekonomické problémy, jež vznikly v důsledku nezvládnutí procesu liberalizace a inter-
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Úspěšní absolventi
MENDELU přednášejí
studentům FRRMS
MENDELU
DELU s podnikatelským prostředím, zejména
pak s působením v JIC. Po hodině a půl se
prezentace pana inženýra chýlila ke konci, ale
přítomní studenti ho doslova zasypali otázkami
a snažili se dozvědět více.
Přednášky se zúčastnili studenti ze všech fakult
Mendelovy univerzity i někteří akademičtí pracovníci.
Tato přednáška byla velmi poučná, zajímavá
a především úspěšná. Zástupce PR FRRMS
MENDELU, PhDr. Helena Pavlíčková, konstatuje, že Oddělení Public relations FRRMS MENDELU hodlá v pořádání takových přednášek
pokračovat.
Foto Pavlína Rajteková

nacionalizace finančního podnikání. Zejména
upozornil na důsledky nedostatečné a mezinárodně neprovázané harmonizace legislativy
jednotlivých států a nedostatečný státní dohled.
Druhá část přednášky byla věnována Evropské
unii a především Eurozóně. Posluchačům byl
přiblížen jejich vznik, původ, důvody a vývoj
jejich současných problémů. Přitom byla konstatována skutečnost, že prvotním problémem
bylo nedodržování dohodnutých zásad Německem a Francií, což posléze přerostlo v nekontrolovatelné zadlužování jednotlivých zemí,
jejichž dluhy se již v mnoha případech považují za prakticky neřešitelné. A pokud jde o současné snahy představitelů Evropské unie řešit
vzniklou krizi, děje se to prosazováním tzv.
Evropského stabilizačního mechanismu, jehož zavedení do praxe zničí tržní ekonomiku
a sebere jednotlivým evropským zemím jejich
suverenitu. A o tom, zda se staneme členem
Eurozóny, nerozhodne sama Česká republika,
jelikož na základě podepsané Maastrichtské
smlouvy do Eurozóny vstoupit musíme.
Na závěr byly nastíněny možné scénáře rozpadu Eurozóny:
• Vystoupení nejsilnějšího státu Eurozóny –
Německa.
• Bankrot některé země PIIGS, který následně
spustí lavinu bankrotů dalších zemí.
• Rozpad záchranného fondu Eurozóny.
• Vystoupení některých (periferních) zemí na
základě výsledků voleb.

Je světová
ekonomika
v krizi?
Hrozí rozpad
Eurozóny?
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V návaznosti na dosavadní vývoj světové ekonomiky a především na dění v Evropské unii
doporučil přednášející fyzicky investovat do
reálných aktiv (především do drahých kovů).
Toto své doporučení zdůvodnil tím, že zoufalé
a nesmyslné návrhy některých čelních evropských představitelů na řešení Kyperské krize,

které hrubě porušují zákony Evropské unie,
mohou vyvolat celoevropskou paniku. A v případě zhroucení právního řádu se veškeré
finanční instrumenty, a tím i cenné papíry, mohou stát bezcennými.
Profesor Rejnuš svoji přednášku zakončil několika citáty významných světových osobností
potvrzujících jím prezentované názory a závěrem nastínil katastrofickou vizi budoucího vývoje lidské společnosti, které je zapotřebí zabránit.
Ta je spojena s jeho názorem, že současná
krize je sice navenek krizí finanční (resp. ekonomickou), ale ve skutečnosti se jedná především o krizi morálky lidské společnosti.
O přednášku byl obrovský zájem. Kapacita auly
je 181 míst, ale poslechnout si ji přišlo na 200
studentů a akademických pracovníků. Profesor
Rejnuš zároveň představil i svou novou knihu
Finanční trhy, na níž pracoval přes 20 let, kterou
již mají studenti FRRMS MENDELU k dispozici
ve fakultní knihovně.
Foto Pavlína Rajteková

Studenti
FRRMS
MENDELU
v JAR

Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
Skupina šesti studentů a dvou pedagogů z
FRRMS MENDELU absolvovala loni v září stáž
v Jihoafrické republice, kde ve spolupráci s partnerskou institucí University of Fort Hare v East
Londonu spolupracovala na řešení projektů
zaměřených na pomoc v rozvojových zemích.
Studenti během svého pobytu společně s odborníky z Univerzity Fort Hare získávali informace
a data pro své projekty a navštívili mnoho místních i mezinárodních institucí, podniků a úřadů
místní správy a samosprávy. Studenti se rovněž
zúčastnili výuky na Univerzitě Fort Hare a pedagogové Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. a Ing. Ivo
Zdráhal, Ph.D. připravili pro místní pedagogy
a studenty přednášku s aktuálními výsledky
výzkumu na MENDELU z oblasti agrobyznysu.
Společně také poskytli rozhovor pro rozhlasovou stanici v Alice a 18. září 2013 se zúčastnili mezinárodní konference World Bamboo Day.
Jejím cílem bylo jednak představení bambusu
a zvýšení povědomí o možnostech jeho využití, ale rovněž navázání bližší spolupráce mezi
farmáři, průmyslovými zpracovateli a institucemi vědy a výzkumu. Snahou je přispět novými
poznatky k fungování a konkurenceschopnosti
nově vznikajícího bambusového průmyslu
v Jihoafrické republice pro podporu regionálního rozvoje a zlepšení životní úrovně místních
obyvatel. Účast na konferenci World Bamboo
Day byla mimo jiné také příležitostí k setkáním
s významnými zástupci institucí zabývajícími se
pěstováním, zpracováním, prodejem i výzkumem bambusu z JAR i zahraničí. Potenciál

E x k u r s e u z p r a c ova t e l ů b a m b u s u v r á m c i
ko n f e r e n c e „Wo r l d B a m b o o D ay “

E x k u r s e n a b a m b u s ové f a r m ě

bambusu pro zemědělství ve Východním Kapsku zkoumala studentka Šárka Páchová. Jedním z největších přínosů pro ni bylo interview
s ředitelkou programu pro rozvoj obchodu s bam-
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busem a ratanem v Mezinárodní Síti pro Bambus a Ratan (INBAR) Jolandou Jonkhart, setkání s regionálním vedením rozvojové korporace
pro Východní Kapsko (ECDC), či návštěva pilotních bambusových projektů této korporace.
Jednotlivé projekty, které studenti na základě
absolvované stáže zpracovávali, byly zaměřeny do různých oblastí činnosti. Například projekt studentky Nicol Asfourové, zaměřený na
problematiku vzdělávání v provincii Eastern
Cape, konkrétně na nízkou úroveň kvalifikace
a kompetencí učitelů základních škol, vychází
z kritické situace na poli vzdělávání v této oblasti, především nezvykle vysoké míry negramotnosti v rurálních oblastech. Studentka se zaměřila především na učitele žáků 1.–3. ročníků základní školy. Navštívila základní školy ve
městech King William’s Town, Fort Beaufort
Queen’s Town, kde hovořila nejen s učiteli, ale
i řediteli těchto škol. Součástí výzkumu bylo
rovněž interview na ministerstvu školství ve
Fort Beaufortu se specialisty na problematiku násilí a kriminality mezi dětmi. Cílem výsledného projektu je vytvoření vzdělávacího
a rekvalifikačního centra pro učitele s cílem
zlepšení jejich kvalifikace a metod učení a tím
zkvalitnění výuky a zvýšení úspěšnosti žáků
při ukončení povinné školní docházky.
Studentka Šárka Cieslarová se zaměřila na
zpracování bioodpadu. Spolupracovala přitom
s kolegy z Univerzity of Fort Hare v kampusu
v Alice, který nabízí příznivé podmínky pro zemědělský výzkum. Zkoumány byly zejména
možnosti výroby hnojiv z bioodpadu tohoto univerzitního kampusu prostřednictvím kompostování s využitím speciálních druhů žížal. Dalšími
oblastmi vhodnými pro realizaci projektů rozvojové pomoci byly například odpadové hospodářství a kvalita vodních zdrojů. První téma rozpracoval Tomáš Dvořák, který zaměřil své aktivity
na zmapování odpadového hospodářství v provincii Eastern Cape a zhodnocení potenciálu
zařízení tzv. dekantačních odstředivek. Výsled-

Mgr. Eva Abramuszkinová
Pavlíková, Ph.D., MA
PEF MENDELU

I v letošním akademickém roce měli studenti
a vyučující na PEF MENDELU opět možnost
zúčastnit se velmi oblíbených Intenzivních programů Erasmus.
V termínu 10.–23. 3. 2013 byl realizován v Nitře
na Slovensku program Agricultural Extension
in EU Countries. Koordinující institucí je Fakulta ekonomiky a managementu na Slovenské
zemědělské univerzitě ve spolupráci si partne-
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kem jednání mimo jiné na českém velvyslanectví v Pretorii a také na zastoupení agentury
CzechTrade v Johannesburgu je možnost vzniku pobočky jedné z českých strojírenských firem
v dané oblasti. Výzkumem kvality vodních zdrojů se zabýval Pavel Hamža, který se zaměřil na
získání potřebných dat k vytvoření úpravny pitné vody v místě univerzitního kampusu v Alice.
V průběhu stáže získal mnoho cenných informací zejména na Ústavu biochemie a mikrobiologie, kde se setkal s Dr. Ezekielem Greenem
a prof. Anthony Okohem. Velkým přínosem bylo
i setkání s panem Valou z Ústavu chemie. Proběhlo rovněž několik jednání na Department
of Water Affairs, s jejichž zástupci studenti navštívili úpravnu pitné vody na přehradě Nahoon.
Speciální technikou hnojení tzv. Microdosingem
se zabýval student Radek Palisa. Tato technika
byla vyvinuta a úspěšně odzkoušena institutem
ICRISAT. Základem techniky je znalost, jak
správným způsobem aplikovat neorganický
fertilizér a maximalizovat tak jeho účinek. Na
projektu student pracoval pod dohledem odborníků z Univerzity Fort Hare a navštívil některé
přidružené podniky, např. AgroPark, Research
Farm nebo Seed Nursery.
Účast na stáži byla pro celý tým cennou zkušeností. Setkání s reálnými problémy rozvojového
světa pomůže studentům nejen při zpracování
dalších projektů či kvalifikačních prací, ale také
při realizaci svých profesních i osobních cílů.

ry projektu z Litvy, Maďarska, Polska, Nizozemí
a Španělska. Přednášky, exkurze a týmová
práce studentů byly zaměřeny na rozvoj podnikání v zemědělství, cenovou politiku, roli podnikání žen na venkově a na problematiku Společné zemědělské politiky v rámci EU. PEF
MENDELU byla reprezentována pěti studenty,
kteří se stali součástí mezinárodních týmů,
jejichž úkolem bylo na základě přednášek
a exkurzí navrhnout konkrétní opatření pro rozvoj podnikání v zemědělství. Tým mezinárodních lektorů obohatily Ing. Sylvie Gurská, Ph.D.
a Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, Ph.D.,

P ř e p r ava m e z i
b a m b u s ov ý m i f a r m a m i

Intenzivní
programy na
PEF MENDELU
– nezapomenutelná
mezinárodní
zkušenost
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MA, které se věnovaly tématu Organické produkce u farmářů a Rurální sociologii.
Další intenzivní program Sustainability of Cruise Tourism se konal 14. až 27. 4. 2013 ve městě Seia v Portugalsku a navazoval na minulý
ročník v litevské Klaipedě, jejíž Klaipeda Business School je koordinující institucí. Letos je
program realizován na Instituto Politécnico da
Guarda, kde sedm studentů z PEF MENDELU
spolupracovalo s dalšími 49 studenty a 12 lektory (Ing. Ondřej Dufek, PhD, DiS za PEF MENDELU) z Litvy, Finska, Belgie, Turecka, Maďarska a Španělska. Tato intenzivní mezinárodní
spolupráce v týmech je vedena s cílem vytvořit
model udržitelného lodního cestovního ruchu.
O úspěchu akce svědčí i ohlasy z minulého
ročníku a velký zájem studentů PEF MENDELU
o účast. I z tohoto důvodu procházeli studenti
tříkolovým výběrovým řízením.
Velmi oblíbeným programem nejen pro české
studenty, ale zejména pro zahraniční účastníky,
je IP Corporate Social Responsibility, který je
koordinován obsahově i organizačně na PEF
MENDELU Mgr. Evou Abramuszkinovou Pavlíkovou, Ph.D. MA. O tento program je již druhý
rok velký zájem, a proto zvažujeme pokračování v dalším akademickém roce. Studenti a vyučující v celkovém počtu 36 přijíždějí ze škol

z Litvy, Dánska, Finska a Belgie. Naší snahou
je představit jim téma korporátní sociální zodpovědnosti formou přednášek místních i externích lektorů, seminářů v institucích s fungující
CSR strategií, např. IKEA, ale také v menších
provozovnách, které myšlenku sociální zodpovědnosti naplňují hlavním předmětem své činnosti – např. Café Práh, Tyflo centrum, IQ Roma
v Brně nebo Humanitas Afrika v Praze. Po
ukončení programu a splnění úkolů si studenti
odnášejí nejen ECTS kredity, ale zejména velmi
cennou multikulturní profesionální zkušenost,
zlepšení komunikačních dovedností v angličtině,
nové teoretické znalosti, reálné případové studie a sebereflexi svého zapojení do národnostně smíšeného týmu. O úspěchu programu svědčí hodnocení českých i zahraničních účastníků, kteří vyjadřují poděkování škole za jeho
realizaci na vysoké úrovni a vnímají svou účast
jako jednu z nejužitečnějších zkušeností, které
doposud zažili. Poděkování patří všem, kteří
se organizačně podílejí na těchto programech
a doufáme, že budeme moci podobné aktivity
realizovat i v dalších letech.
Intenzivní programy Erasmus jsou koordinovány na PEF MENDELU Výzkumným centrem.
Podrobné informace naleznete zde: http://vyzc.
pef.mendelu.cz/cz/programs/brno13

Bc. Lucie Dolinová

Po krátké aklimatizaci v hlavním městě jsme
absolvovali 800 km dlouhou cestu až na samotný sever země, do nejchudších oblastí v regionu Upper East. Tady nás už netrpělivě očekávala početná ženská komunita zabývající se
výrobou bambuckého másla. Ženy z této komunity ručně sbírají semena afrického ořešáku
Shea, poté je suší na slunci, praží je a následně
rozemelou na prášek. Takto rozemleté Shea
ořechy smíchají s vodou a sbírají olej, který
vyplave na povrch. Celý tento proces je velice
pracný a časově náročný, s nízkým výdělkem.
Studentka Jana Richterová se touto problematikou zabývá a rozhodla se vytvořit projekt na
podporu prodeje a expanze do Evropy.
Dále jsme měli možnost navštívit sirotčinec ve
vesničce Agona Swedru nedaleko Accry. Žije
zde asi dvacet dětí ve věku od několika měsíců
do 10 let. Sirotčinec funguje jako školka pro ty
nejmenší a starší děti se tu učí číst, psát a počítat. Na financování se podílejí různé neziskové organizace a drobní dárci, vláda se v tomto
směru nijak neangažuje. Sirotčinec se proto
potýká s mnoha problémy a jedním z nich je
i nulový přístup k elektrické energii, který se
rozhodla řešit Zuzana Zatloukalová prostřednictvím solární energie.
Studentky Rea Křížová a Monika Hernychová

Logistik odborné stáže v Ghaně
Ústav regionální a podnikové
ekonomiky FRRMS MENDELU
Na konci února tohoto roku vyrazila šestice studentek, logistik a pedagog Ing. Samuel A. Darkwah, Ph.D. z FRRMS MENDELU na měsíční
pobyt do Ghany. Po příjezdu jsme navštívili
partnera projektu University of Ghana, kde se
studenti účastnili několika odborných přednášek zabývající se prioritami rozvoje jednotlivých
regionů v Ghaně.

P ř e d n á š k a o v ý r o b ě b a m b u c ké h o m á s l a
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O d b o r n á ex k u r z e ve Wa t e r R e s e a r I n s t i t u t e
v Accře

se rozhodly řešit problematiku přidané hodnoty
manga a kakaa způsobem pro Čechy typickým,
destilací. Monika se ve svém projektu zabývá
výrobou mangovice, která by mohla pomoci
velkopěstitelům i drobným farmářům zužitkovat
plody manga, které by jinak shnily. Rea se rozhodla rozšířit a zefektivnit výrobu alkoholických
nápojů z kakaa o výrobu likérů a kakaovice.
Mnoho studentů FRRMS se aktivně angažuje
v řadě neziskových organizací, např. Njovu nebo
NaZemi. K nim patří i Lucie Machačová, která
mimo jiné spolupracuje s africko-českou iniciativou Humanitas Afrika, jejíž učňovskou dílnu pro
švadleny a krejčí jsme navštívili. Žáci této dílny

P ř e d ává ní d á r e č k ů s i r o t k ů m ve ve s n i c i
Agona Swedru

se v několika kurzech učí základy práce s šicím
strojem i složitější postupy při šití obleků a společenských šatů. V této vesnici je to jediné
zařízení poskytující jiné než základní vzdělání.
Kromě odborného vzdělání v oblasti řemeslné
výroby mnoha ghanským obyvatelům chybí
elementární počítačová gramotnost. Lucie zvolila toto téma jako klíčové v rámci svého projektu na pomoc navštívené vesnici. Zabývá se
možností využití počítačů z českých škol či univerzit, které už nevyhovují svými technickými
parametry, ale bohatě poslouží při výuce počítačových dovedností právě v takových vesnicích.
V hlavním městě Accře jsme navštívili konzulku
Veroniku Hirzel na české ambasádě a rozebírali jsme současnou socioekonomickou i politickou situaci v návaznosti na zamýšlené projekty studentek. Zavítali jsme i do sídla místní
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), setkali jsme se s vrchní manažerkou pro problematiku rozvoje zemědělské
výroby. Diskutovali jsme o způsobech mikrofinancování drobných farmářů a také o možnostech spolupráce s Mendelovou univerzitou.
Další ze zajímavých exkurzí jsme absolvovali
v národním institutu zabývajícím se výzkumem
vodních zdrojů Water Research Institute. Odborníci na hydrogeologii a geofyziku William
A. Agyek, Ph.D. a Collins Okrah, Msc nám přednášeli o výsledcích výzkumu podzemních a
povrchových vod v Ghaně, jejich zpřístupnění
a recyklaci vody. Poslední ze studentek Sabina
Hladíková si zvolila projekt zabývající se filtračním systémem čištění vody. Díky používání
kontaminované vody na pití či vaření trpí značná část obyvatel vážnými zdravotními problémy
a nejvíce ohroženou skupinou jsou bezpochyby
děti. Problematika nedostatku pitné vody a její
recyklace je prioritou mezinárodních organizací, proto má tento projekt velkou šanci na úspěch
při žádosti o grant u vlády či EuropeAid.
Celý pobyt byl pro všechny velkým přínosem
a nezapomenutelným zážitkem. Studentky mohly aplikovat nabyté teoretické znalosti ze školních lavic přímo v praxi a získaly mnoho zkušeností a dovedností, které by jinak získávaly jen
velice těžko.

U č ň ov s k á dí l n a p r o
š va d l e ny a k r e j č í
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Studentky PEF MENDELU
získali prestižní ocenění
v soutěži Miss
PEF MENDELU

K a t e ř i n a M ü l l e r ová .
Fo t o K a t e ř i n a M ü l l e r ová

Na FFRMS
MENDELU
se rozjel
filmový klub

Studentky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně získaly prestižní ocenění v soutěži Miss Academia 2013 a Miss
Studentka 2013. Titul první vicemiss a zároveň
Miss sympatie v soutěži Miss Academia 2013
získala Kateřina Müllerová. Titul první vicemiss
a také Miss sympatie v soutěži Miss Studentka
získala Michaela Jirásková. Gratulujeme!

Martin Hrabálek, Eva Taterová
FRRMS MENDELU

V říjnu 2012 přišla dvojice učitelů FRRMS
MENDELU s nápadem na založení filmového
klubu. Jedná se o formát, ve kterém různí odborníci z fakulty přicházejí se zajímavými filmy,
které promítají a následně diskutují se studenty. Nápad se velmi rychle ujal a filmový klub už
má za sebou více než desítku úspěšných promítání.
Podstatou filmového klubu je výběr filmů, které
reflektují některá z důležitých společenských
témat a mohou nějakým způsobem doplnit výuku. Většinou se jedná o běžnou kinematografii,
do budoucna se však počítá i s větším zasazením dokumentárních snímků. Promítány tak byly
například snímky Persepolis o íránské revoluci,
Sin Nombre o problematice gangů mladistvých
ve střední Americe či Darwinova noční můra
o ekosystému jezera Tanganika. Filmy ale nepocházejí jen z mimoevropského prostředí, promítány byly například též snímky This is England
o skinheadech v Anglii či Ve jménu otce o Irské
republikánské armádě.

M i c h a e l a J i r á s ková . Fo t o To m á š N i e d e r l e,
P R o d d ě l e ní P E F M E N D E LU

Podstatnou část programu tvoří též debata
s vybraným odborníkem, na které je možno
diskutovat o filmem ztvárněné problematice či
obecně o reáliích z prostředí, ze kterého film
vychází. Asi nejzajímavější diskuse proběhla po
promítání dokumentu The Jungle Prescription
o drogové léčebně v Amazonii. Promítajícím
byl doktor Miroslav Horák, který sám prováděl
v minulosti v této léčebně výzkum, a tak mohl
do diskuse přispět mnoha osobními zážitky.
Na diskuse se v minulém semestru podařilo
přivést též zahraniční odborníky – Eduarda von
Bennewitz z chilské Universidad Católica a Dr.
Kofi Owusu Acheampong z Walter Sisulu University v Jižní Africe. Oba dva diskutovali na
témata týkající se jejich kontinentů – problematiky bezpečnosti v Latinské Americe a rwandského vnitřního konfliktu.
Filmový klub poběží do konce května, ve zkouškovém období bude jeho fungování přerušeno.
S ohledem na značný ohlas jak ze strany studentů, kterých chodí na promítání poměrně
hodně, tak ze strany vyučujících, kteří sami
přicházejí s nápady, co by v rámci klubu chtěli
promítat, se ale se startem dalšího semestru
rozběhne opět na plno. Studenti se tak budou
moci těšit na spoustu dalších zajímavých snímků, které budou vzhledem k různorodým zájmům
přednášejících poměrně pestrou směsicí.
Platforma filmového klubu je otevřena všem
studentům Mendelovy univerzity bez ohledu na
fakultu. Promítání se tradičně konají ve středu
v 18.00 v budově Z. Pokud chcete být informováni o nadcházejícím programu, nejjednodušší
cestou je přidat si stránku klubu na Facebooku.
Tam ji naleznete pod názvem Filmový klub
FRRMS MENDELU. Přesná adresa je (http://
www.facebook.com/FilmovyKlubFRRMS).
Foto FRRMS MENDELU
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Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Mgr. Eva Taterová, M.A.
V termínu od 21. ledna do 22. února 2013 se
uskutečnil výjezd studentů a pedagogů FRRMS
MENDELU do Nikaraguy.
Měsíční pobyt byl využit pro sběr primárních dat,
která budou dále zpracována za účelem odborného výzkumu akademických pracovníků, případových studií a bakalářských prací studentek.
Projekty byly zaměřeny na následující témata:
• Vytvoření infrastruktury a dosažení spolupráce místních samospráv v Morritos a El Almendro při třídění odpadu v regionu Rio San Juan.
• Analýza trhu práce v kontextu pracovních
příležitostí pro ženy v regionu Carazo.
• Porovnání programů výstavby nízkonákladových domů pro chudé realizovaných neziskovou organizací Techo para mi país a programů
nikaragujské vlády.
• Problematika protipotratové legislativy a její
dopady na současnou nikaragujskou společnost.

Ing. Jiří Urbánek
PEF MENDELU

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) představila
nový obor pro studenty magisterského studia
Účetnictví a daně. Je tak jednou z mála veřejných vysokých škol v České republice nabízejících vzdělání v této oblasti v široké spolupráci
s partnerskými firmami. Cílem oboru je poskytnout studentům praktické znalosti a dovednosti v oblasti účetnictví a daní.
Obor vznikl jako reakce na poptávku trhu práce
po kvalitních absolventech, kteří kromě teoretických znalostí mají schopnost tyto znalosti
prakticky aplikovat, vysvětluje doc. Ing. Danuše
Nerudová, Ph.D., proděkanka PEF MENDELU.

• Analýza vládních programů zaměřených na
základní školství.
• Léčba drogově závislých pomocí modelu Matrix v Centro de Especialidades en Adicciones.
Skupina pěti studentek a pěti pedagogů FRRMS
MENDELU měla základnu na farmě s týkovou
plantáží La Reserva poblíž města Jinotepe
v regionu Carazo. Během svého pobytu v Nikaragui měli možnost navštívit 11 ze 17 správních oblastí země a porovnat přírodní i socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými oblastmi.
Dalšími zajímavými body programu byla přednáška delegáta Evropské komise Michala
Nekvasila v hlavním městě Managui, setkání
s poslancem za region Río San Juan, Luisem
Coronelem Cuadrou nebo návštěva kávové
plantáže na farmě La Útila. Výjezd pro studenty představoval důležité doplnění výuky
o praktickou zkušenost reálií života druhé nejchudší země Latinské Ameriky.
Vzhledem ke skutečnosti, že výjezd do Nikaraguy se uskutečnil již potřetí, organizace programu i získávání potřebných primárních dat výrazně usnadnila již vytvořená síť kontaktů.

Studenti
a pedagogové
FRRMS
MENDELU
podnikli výjezd
do Nikaraguy

Obor Účetnictví a daně je výsledkem velmi úzké
spolupráce s podnikatelskou sférou, která nejen
že vstupuje přímo do výuky prostřednictvím
přednášek renomovaných odborníků na daná
témata, ale některé z vysoce specializovaných
předmětů jsou zajišťovány těmito odborníky
kompletně.
Za poslední tři roky je to již třetí obor, který
fakulta ze shodných důvodů uvádí do života.
V roce 2008 PEF MENDELU zahájila výuku
v dnes velmi žádaném oboru Management
cestovního ruchu, který si ještě před zahájením
výuky našel velmi rychle odezvu jak u odborníků z praxe, tak i u studentů. Stejně tomu bylo
také u oboru Finance a investiční management
v roce 2010, zaměřeného na finanční podnikání. Studenti oboru Účetnictví a daně mají uni-

PEF MENDELU
představila
nový obor
Účetnictví
a daně

F o t o M g r. e t M g r.
Miroslav Horák,
Ph.D.
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kátní možnost podílet se mimo jiné na tvorbě
daňových struktur nebo řešit problematiku fúzí
prostřednictvím reálných případů již během
studia na vysoké škole, dodává Nerudová.
Pro studenty tohoto oboru je také určena unikátní specializace Zdaňování a auditing. V jejím
rámci mohou studenti prohlubovat své znalosti
v předmětech jako například Auditing, Selektivní zdaňování spotřeby a Účetnictví a zdanění
neziskových organizací. Dále se mohou studenti vzdělávat v oblasti mezinárodních účetních
standardů, mezinárodního zdanění, oceňování
podniku apod. Díky našim partnerům z řad prestižních institucí můžeme nabídnout kvalitní teoretické i praktické zázemí, upozorňuje Nerudová.
Propojení výuky a výzkumu s potřebami praxe
je dlouhodobou prioritou PEF MENDELU. Absolventi naleznou své uplatnění především ve
výkonných a řídicích pozicích ve velkých nad-

národních společnostech, finančních institucích
či v auditorských a poradenských společnostech. Obor Účetnictví a daně je součástí programu Hospodářská politika a správa a bude
vyučován v prezenční formě.
F o t o To m á š N i e d e r l e ,
PR oddělení PEF MENDELU

PEF MENDELU
opět otevřela
dveře
podnikatelům

Ing. Jiří Urbánek
PEF MENDELU

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) navazuje další
spolupráci s podnikateli. V měsíci březnu pořádala pro studenty jedenáctý veletrh pracovních
příležitostí, pro firmy čtvrté podnikatelské setkání, a také již šestnáctou mezinárodní konferenci Firma a konkurenční prostředí, na které
vystoupili například ekonom Tomáš Sedláček,
generální ředitel CISCO Jiří Devát a také šéfredaktor časopisu Marketing & Media Václav
Sochor. Cílem aktivit je zvýšit uplatnění studentů v praxi a seznámení se současnými potřebami firem, kterým fakulta může vyjít vstříc.
Úspěšné propojení vědecké práce s potřebami
praxe si kladl za cíl již 16. ročník mezinárodní
vědecké konference Firma a konkurenční prostředí, která se konala v březnu na PEF MENDELU. Tato konference je již tradičním místem
pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumných
aktivit a jejich konfrontaci s požadavky praxe.
Není však setkáním pouze vědeckých pracovníků, ale právě i zástupců z řad podnikatelů
a firem. Důraz byl kladen právě na výměnu
zkušeností, informací a navázání další spolupráce. V plenárním zasedání, které bylo otevřené pro širokou veřejnost, zde tento rok vystoupil například ekonom Tomáš Sedláček (poradce
prezidenta Václava Havla a ministra financí,
NERV, ČSOB), generální ředitel CISCO Jiří
Devát (dříve působil v ČSA, Microsoft) a šéfredaktor časopisu Marketing & Media Václav
Sochor (dříve moderátor a redaktor BBC, šéfredaktorem týdeníku Strategie).

Dále fakulta pořádala veletrh Jobfair PEF MENDELU 2013 XI, který se konal v polovině měsíce března a umožnil studentům setkat se tváří v tvář se zaměstnavateli regionálních i světových firem. Společnosti z oblasti finančního
poradenství, bankovnictví, auditu, účetnictví,
marketingu, ale také informatiky a dalších oborů nabízeli pracovní příležitosti nebo spoluprá-
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ci na závěrečných pracích studentů. Pro efektivnější komunikaci mezi studenty a firmami opět
sloužil elektronický portál veletrhu. Veletrh se
koná vždy dvakrát do roka, v březnu a listopadu.
Pro firmy fakulta připravila ve stejný den jako

veletrh další podnikatelské setkání, které bylo
pro zástupce firem vhodnou příležitostí, jak
v příjemném prostředí fakulty navázat kontakty
nejen se zástupci fakulty, ale také mezi jednotlivými firmami. Nabízela se zde také příležitost pro získání zpětné vazby od společností
týkající se zaměstnanosti absolventů a jejich
připravenosti pro praxi.

Právě i díky velkému důrazu na propojení studia s praxí získala PEF MENDELU ocenění za
nej-lepší ekonomickou fakultu na Moravě za rok
2010, 2011 i 2013 (v žebříčku Nejlepší vysoké
školy v ČR1).

Miroslav Jůzl

protože uplynulo 101 let od jejich výroby, letos
to byl v hledáčku autorů výstavy jeden z nejznámějších sýrů s bílou plísní na povrchu.
Výstavu zahájil děkan Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Libor Grega. Na
úvod promluvil tvůrce a správce sbírky a předseda Klubu sběratelů kuriozit pan Ladislav
Likler, který je shodou okolností Rytíř Řádu
camembertu a dne 15. dubna jsme mohli v TV
(ČT 1) vidět pořad Rub a líc sběratelství, kde
nechyběla informace o něm a jeho sbírce.
U potravinářských výrobků je obtížné určit
přesně stáří, camembert je ovšem výjimkou.
V roce 1791 první sýr tohoto typu vyrobila Marie la Fontaine Harel z vesničky Roiville v Normandii. Jak skutečně vypadala Madame Harel
se asi nikdy nedozvíme, ale tato sýrařka je
častým motivem sýrových etiket. Dokonce má
i ve Francii sochu, která byla díky americkým
mecenášům z řad 400 zaměstnanců sýrárny
Borden v Ohiu (USA) v roce 1955 na místě původního umístění opět odhalena, protože byla
během druhé světové války zničena. I když se
v některých písemných zdrojích udává mnohem starší letopočet první zmínky o tomto sýru
(1708) nebo existují i pochyby, zda Madame
Harel za doby francouzské revoluce ve vesnici

AF MENDELU
Naše univerzita měla již potřetí čest přivítat
výběr ze světově nejpočetnější sbírky sýrových etiket s názvem LAKTOS COLLECTION,
která v dubnu 2012 představovala 209 540 ks.
Výstava 222 let Camembertu byla ke zhlédnutí na FRRMS MENDELU od 26. února do
26. března 2013 jako součást doprovodného
programu Ingrových dnů 2013 pořádaných
Ústavem technologie potravin AF MENDELU;
patronem akce byl opět Klub přátel sýrů. Zatímco v roce 2010 jsme se mohli pokochat krásnými etiketami s tematikou Fauny a flóry a v
roce 2011 pro změnu etiketami z tavených sýrů,

žebříček Nejlepší vysoké školy
v ČR, Hospodářské noviny,
2010, 2011 a 2013
1

Foto AVC MENDELU

Sýrové
etikety na
MENDELU
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Camembert vůbec žila, je přesto považována
za ženu, která tento sýr dala světu. Originální
sýr Camembert de Normandie získal certifikát
A.O.C. v roce 1983 a A.O.P. v roce 1996. I když
je vyráběn po celém světě, pouze ve Francii

Veletrh pracovních příležitostí
na Lesnické a dřevařské fakultě
Mendelovy univerzity v Brně
LDF MENDELU
Ve středu 10. dubna 2013 se na Lesnické
a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity
v Brně uskutečnil další ročník Veletrhu pracovních příležitostí. Hlavním cílem veletrhu, který
se konal pod záštitou děkana fakulty doc. Dr.
Ing. Petra Horáčka, je přinést absolventům

může nést toto označení. Za rok výroby se tak
považuje letopočet 1791 a tak ve Francii v roce
1991 proběhly velké oslavy tohoto sýra s bílou
plísní. Jeho největším výrobcem je po Francii
Německo. Je zajímavé, že v bývalé NDR se
Camembert vyráběl v neuvěřitelném počtu
56 sýráren. Naopak ve Velké Británii se tento
sýr takřka nevyrábí, je známa pouze omezená
produkce na jedné malé farmě. Sýry camembertského typu jsou vyráběny především
v evropských zemích, ale na výstavě jsme se
mohli setkat i s etiketami ze všech kontinentů,
tedy s výjimkou Antarktidy. Prezentaci o historii
a výrobě tohoto sýru najdete na webových
stránkách sbírky http://laktoscollection.cz/ nebo
na stránkách http://mlekarstvi.cz/. Na slavnostním zahájení výstavy nemohla chybět ani ochutnávka francouzského Camembertu. V rámci
Ingrových dnů 2013 mimo hlavní konference
(27. února) také proběhla v zaplněné aule Mendelovy univerzity v Brně (zapsaných bylo 227
účastníků) akce nazvaná Den s mlékem na
MENDELU (28. února).
Fot o Pet r H o s t i č k a , AVC M E N D E LU

fakulty více kontaktů s potenciálními zaměstnavateli a zajistit jim snadnější přístup ke konkrétním pracovním příležitostem.
Veletrh pracovních příležitostí na Lesnické
a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity je
určen studentům končících bakalářských
a magisterských oborů, kteří jsou budoucími
uchazeči o práci. V letošním roce jim přišli prezentovat své nabídky zástupci více než dvaceti pěti firem a společností z celé České republiky, jejichž činnost souvisí se zaměřením
oborů studovaných na Lesnické a dřevařské
fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
Prezentace jednotlivých společností probíhaly
od 13 hodin v zasedací místnosti děkanátu.
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Každý zaměstnavatel měl prostor na představení firmy a prezentaci konkrétních pracovních
příležitostí, které nabízí. Mnozí představitelé
firem deklarovali předem, že jejich zájem se
soustředí především na studenty, kteří chtějí
spolupracovat s firmou už během svých studií,
což jim umožňuje na fakultě fungující mentoring, díky kterému mohou studenti (mentees)
nahlédnout do pracovního prostředí vybrané
firmy. Zde pak sledují práci manažerů (mentorů),
sbírají zkušenosti, účastní se jednání a běžného chodu firmy a často mají také možnost aktivně se zapojit do její činnosti. Tento program běží
na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy
univerzity již druhým rokem a jeho cílem je, aby
si studenti odnesli od svých mentorů co nejvíce
zkušeností pro další profesní život. Ze strany
mentorů se pak jedná zejména o hledání možných nových spolupracovníků do svých pracovních týmů a současně i získání objektivních
nezatížených pohledů na svou práci.

Po ukončení prezentace byl zahájen coffeebreak a studenti dostali možnost soukromých
rozhovorů a konzultací s představiteli firem.
Zájem studentů o prezentace a následné hovory se zástupci firem byl velký a zasedací místnost děkanátu fakulty byla studenty zcela zaplněna. Díky Veletrhu pracovních příležitostí
si přítomní studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně mohli udělat
přesnější představu o zúčastněných firmách
a odnést si řadu nových poznatků a konkrétních
kontaktů z navazujících přímých jednání.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity oslovuje v rámci Veletrhu pracovních příležitostí vždy několik desítek firem z oborů
blízkých studijním oborům fakulty, některé společnosti se veletrhu pracovních příležitostí
účastní opakovaně.

Gabriela Pavloňová

dět o ekologických i lesnických problémech,
koupit si inspirativní publikace o životním prostředí, nebo třeba i živé stromky k výsadbě.
Nechyběly ani ukázky tradičních řemesel
a ochutnávky nevšedních pokrmů.
V kulturním doprovodném programu se představilo Studio Aldente s divadelním představením pro děti, pohybové studio Cyranovy boty či
divadlo ÚDIF s fyzikálními experimenty spojenými s vodou a trubači Lesnické a dřevařské
fakulty MENDELU a Školního lesního podniku
Masarykův les Křtiny MENDELU. Kulturní program zakončila koncertem brněnská kapela
Budoár staré dámy.
Akce se konala pod oficiální záštitou radního
Jihomoravského kraje Jaroslava Parolka,
finančně ji podpořil Jihomoravský kraj a statutární město Brno. Mediálním partnerem akce
bylo Rádio Petrov a Radio R.

Den
Země pod
Špilberkem

KLB

Zábavná
věda 2013

ÚHÚL, pobočka Brno

Brněnské oslavy Dne Země se konaly v sobotu
20. dubna v parku pod hradem Špilberk. Akce
byla úspěšná, přišlo téměř 4 000 zájemců.
Letošní ročník s tématem Voda pro život pořádala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ve spolupráci s Rezekvítkem
a dalšími třiceti organizacemi, včetně lesnických: Česká lesnická společnost, Lesy České
republiky, s.p., Lesy města Brna, a.s. a Ústav
pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad
Labem, pobočka Brno. Mendelovu univerzitu
v Brně reprezentovala Agronomická fakulta,
Lesnická a dřevařská fakulta a Školní lesní
podnik Masarykův les Křtiny. Na informačních
stáncích organizací se návštěvníci mohli dozvě-

F o t o I n g . M o n i k a H a m a n o v á , P h .D .

Mendelova univerzita v Brně dostala možnost
prezentovat interaktivní vědecké ukázky v obchodním centru OLYMPIA v Brně Modřicích.
Akce s názvem Zábavná věda se uskutečnila
od 12. do 21. dubna 2013. V pracovní dny byl
připraven dopolední program pro pozvané školy (celkem 10 základních škol z Brna a okolí).
Pro širokou veřejnost a zájemce o vědu byl připraven vždy od 14 do 20 hodin pestrý program,
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Prezentace
studentských
prací

např. Měření na přístroji In Body, Mendel jako
polyglot, Ukázka rybářství, Půda a její tajemství,
Hodnocení smyslů, Hydroabsorbenty, V hledáčku jsou potraviny, Mikrobiologie potravin,
Barevné pšenice, DNA rostlin, Jak se dělá sýr,
Kouzla s kapalným dusíkem, Senzorická analýza, Biologie dřevin, Laserová střelnice, In-vitro
kultury, Tajemství brambor, Ovocnářské pexeso a jiné. O prezentace byl velký zájem i díky
rozsáhlé reklamní kampani, kterou zajistilo
OC OLYMPIE. Odhadem za deset dní trvání
shlédlo akci více vnež 8000 lidí.
Součástí akce byla i studentská soutěž o nejlepší ztvárnění tématu Žijeme v zahradě vyhlá-

šená pro studenty Mendelovy univerzity v Brně.
Cílem je ukázat nové trendy ve využití zahrad
a venkovního prostoru v duchu moderního stylu života – tedy vytvořit návrh exteriéru, kde
bude prostor pro setkávání s přáteli, čtení knihy,
rodinná setkání a grilování, odpočinek, spaní,
hrátky s dětmi atd. Komise složená ze zástupců
MENDELU a nákupního centra Olympia vybrala tři nejlepší práce a ty byly po celou dobu ve
formě zmenšených modelů instalovány v OC
Olympia. Vítězi se stali Kristýna Klasová a její
venkovní pavilon, Martin Vysoký a Miriam Janásová s Michaelou Macků a jejich využití palet
pro venkovní posezení.
Foto redakce

Noc vědců
na MENDELU 2013

Festival vědy 2013

KLB

KLB

Mendelova univerzita v Brně uzavřela partnerskou smlouvu o spolupráci v projektu Noc
vědců v České republice i pro rok 2013 The
Researchers Night 2013 in the Czech Republic.
Projekt je podporován ze 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace v rámci
výzvy FP7-PEOPLE-2013-NIGHT.
Koordinátorem projektu za ČR je Techmania
Science Center Plzeň, partnery projektu jsou
kromě naší univerzity také Masarykova univerzita, Fakulta chemická VUT v Brně, Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Česká astronomická společnost, Hvězdárna a planetárium
hlavního města Prahy, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně, Labyrint Bohemia, o.p.s. Liberec a další.
Noc vědců proběhne 27. 9. 2013 od 18 do 24.00
hodin a pro návštěvníky je opět připraven pestrý program.

Generálním organizátorem je Hvězdárna
a planetárium Brno, hlavními organizátory
Masarykova univerzita, Mendelova univerzita
v Brně a Vysoké učení technické v Brně. Cílem
této již tradiční akce je prezentovat brněnské
vysoké školy, formou vědeckého jarmarku
a inscenovaných představení demonstrovat
některé přírodní zákonitosti i jejich využití
a názorně ukázat, jak významné je formální
i neformální vzdělávání. Minulých ročníků se
zúčastnilo dva až čtyři tisíce návštěvníků.
V letošním roce se Festival vědy, tentokrát
s podtitulem Věda – to je cirkus uskuteční ve
dvou dnech – v pátek 13. září od 8.00 do 18.00
hodin pro pozvané školy a v sobotu 14. září od
10.00 do 18.00 hodin již tradičně pro širokou
veřejnost a rodiny s dětmi.

časopis Mendelovy univerzity v Brně
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