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Ing. Pavel Mauer

ŠLP ML Křtiny MENDELU
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně si v letošním roce připomíná 90 let od svého založení. Při této příležitosti je pořádáno mnoho odborných, kulturních a společenských akcí.
Z odborných akcí se již konaly Dny otevřených
dveří v Arboretu Řícmanice (23. 2. 2013) a v
Arboretu Křtiny (25.–26. 5. 2013), Josefská
konference na zámku Křtiny (18.–20. 3. 2013),
Dny nové techniky výzkumné stanice Křtiny
(24. 4. 2013), mezinárodní konference FORTECHENVI 13 (28. 5. 2013) a cyklus odborných
výstav ve foyer zámku Křtiny.
Kulturním vrcholem oslav založení podniku se
stalo 16. 5. 2013 koncertní provedení Jazzové
mše Jaromíra Hniličky ve křtinském barokním
chrámu. O výjimečný kulturní zážitek se zasloužili sólisté Jaromír Hnilička a Mojmír Bártek, studenti z Big Bandu Konzervatoře Brno,
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
pod vedením Petra Kolaře a dirigent Aleš Podařil. Koncert se setkal s mimořádným ohlasem
u více než 300 posluchačů.
V rámci IV. Křtinského vytrubování byla ve
dnech 7.–8. 6. 2013 uspořádána v areálu křtinského kostela, zámku a parku 18. Národní soutěž mysliveckých trubačů, které se zúčastnilo

na 250 mysliveckých trubačů ve 32 souborech.
Tato prestižní akce významně přispěla k propagaci myslivosti a lovecké hudby, současně však
i MENDELU, LDF MENDELU a ŠLP ML Křtiny
MENDELU u příležitosti letošních oslav. Vítězem hlavní kategorie soutěže se stal soubor
posluchačů LDF MENDELU Pagáči. Výborně
reprezentovali i Trubači ŠLP Křtiny, jejich premiérové provedení skladby Petra Jaška Hromasův pochod patřilo k vrcholům soutěže.

Akce
u příležitosti
90. výročí
založení ŠLP
ML Křtiny
MENDELU
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21. 6. 2013 se na zámku Křtiny a v přilehlém
parku sešli na slavnostním společenském odpoledni současní i bývalí zaměstnanci Školního
lesního podniku Masarykův les Křtiny, pra-

covníci Mendelovy univerzity v Brně, partneři
a přátelé podniku i další vzácní hosté. Bohatý
program setkání nabídl koncert Mariána Vargy,
k tanci i poslechu cimbálovou muziku Majerán
a skupinu Kent, přednášku o využití hmyzu ve
stravě, spojenou s ochutnávkou, a vernisáž
výstavy Modlitba pro život. Děkan Lesnické
a dřevařské fakulty MENDELU prof. Dr. Ing. Petr
Horáček předal k letošnímu významnému výročí do rukou ředitele podniku Ing. Vladimíra
Dolejského, Ph.D. Pamětní listinu.
V podzimním období budou následovat další
významné akce, např. Dny otevřených dveří
v Arboretu Křtiny (5.–6. 10. 2013), výstava na
křtinském zámku složená z historických i současných fotografií a map, včetně trojrozměrných předmětů (říjen 2013), Svatohubertské
slavnosti (2.–3. 11. 2013) a lesnická konference
na zámku Křtiny, včetně následné exkurze po
ŠLP Křtiny s tématem 150. výročí narození
a 60. výročí úmrtí významného lesníka a pedagoga prof. Josefa Opletala (14. 11. 2013).
F o t o: I n g . To m á š S r n s k ý

Ve Vatíně
proběhl
1. ročník
polního dne
MendelGrass

Pavel Ryant
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity
v Brně (AF MENDELU) má dlouholetou zkušenost v pořádání polního dne MendelAgro na
Polní pokusné stanici v Žabčicích, v produkční
oblasti jižní Moravy. Šíře činností fakulty zahrnuje také specifika hospodaření ve vyšších
polohách, k čemuž slouží Výzkumná pícninářská stanice ve Vatíně nacházející se přibližně
sedm kilometrů od Žďáru nad Sázavou v nadmořské výšce 560 m. Prezentace výzkumné
činnosti AF MENDELU v podmínkách Vysočiny
měl za cíl první ročník polního dne MendelGrass, který proběhl 23. května.
Zahájení MendelGrass 2013 se ujal rektor MENDELU prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Dr. h. c.
Vedení Mendelovy univerzity v Brně podporuje
funkčnost a existenci Výzkumné pícninářské
stanice Vatín. Zařízení se nachází na Českomoravské vrchovině, která náleží z hlediska
ploch trvalých travních porostů a produkce
objemné statkové píce k největším u nás. Tomu
odpovídá i největší zatížení dobytčími jednotkami na hektar zemědělské půdy a s tím spojený
význam chovu skotu – konstatoval pan rektor.
Za AF MENDELU přivítal účastníky polního dne
proděkan doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. a poděkoval přítomným, že projevili zájem o výzkumnou činnost fakulty v oblasti pícninářství, trávníkářství, pěstování rychle rostoucích dřevin,
výživy rostlin, smyvu a vyplavování živin a dalších – i přes nepřízeň počasí.
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Kromě prohlídky jednotlivých experimentálních
porostů doplněných názornými postery a případně výkladem zainteresovaných výzkumníků
bylo možné posoudit jednotlivé horizonty půdního profilu ve vykopané půdní sondě, popř.
zhlédnout vystavenou zemědělskou techniku
vhodnou pro tento region.
V rámci polního dne vystoupil prof. Ing. František Hrabě, CSc., který seznámil přítomné
s historií pícninářského výzkumu ve Vatíně.
Výzkumná pícninářská stanice Vatín byla vybudována v letech 1963–1967. Výzkum se
orientoval především na pícniny na orné půdě
a rozšířil se i o další stacionární plochy s lukařským výzkumem, zejména Kameničky I a nyní
i Kameničky II, dále Jimramovské Pavlovice
a Suky s pastvinářskou tématikou a zcela nově
také o plochy Vatín II s problematikou intenzivních druhů trav, jetelovin a jetelotrav. Výzkumné
práce se týkají pícnin na orné půdě (jetelotrávy,
jeteloviny), dále trávníkové plochy (management

trávníkových druhů a odrůd, květnaté louky)
a ekologicky zaměřený výzkum (osevní postupy,
uvedení půdy do klidu nebo odtokové poměry
u plodin). V posledních letech přibyly také výživářské pokusy s klasickými polními plodinami
(pšenice a řepka) vzhledem k vláhové jistotě
této lokality. Prof. Hrabě rovněž uvedl, že díky
podpoře Ministerstva školství a tělovýchovy ČR
a vedení MENDELU byl zrekonstruován objekt
Okál a vytvořeny tak optimální podmínky pro
experimentální práci.
Součástí programu byla i přednáška Dr. Magnuse Hallinga z Univerzity v Uppsale ve Švédsku.
Ve své přednášce zdůraznil význam pěstování
trvalých travních porostů a pícnin pro celou
Evropskou unii. Švédsko má méně ploch trvalých travních porostů než Česká republika.
Jak Dr. Halling zdůraznil, liší se i struktura
a velikost farem. Pouze 25 % tamních farem má
více než sto krav, zatímco v ČR je 90 % krav ve
stádech větších než sto kusů. Nejhojněji pěstovanou švédskou pícninou je jetel luční, oblíbená jsou i festulolia, z trav pak kostřava luční
a bojínek luční.
První ročník polního dne MendelGrass 2013
přitáhl pozornost desítek farmářů, výzkumníků,
studentů a další zájemců. Lze věřit, že uspořádáním tohoto polního dne byla zahájena tradice
v každoročním setkávání na Výzkumné pícninářské stanici ve Vatíně.
Více fotografií a videozáznam z polního dne naleznete na www.af.mendelu.cz/mendelgrass.
Foto: AVC MENDELU
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Pavel Ryant
Jako již tradičně, letos už po 25., se druhý čtvrtek v červnu sešli zájemci o rostlinnou produkci na Polní pokusné stanici v Žabčicích.
Z původního přátelského setkávání a výměny
zkušeností výzkumníků z oblasti rostlinné produkce se postupně stala významná událost,
která překonala regionální rámec a je stále
častěji navštěvována pracovníky z univerzit,
výzkumných ústavů a zemědělské praxe z celé
České republiky i ze zahraničí. Akce pořádaná
již po čtvrté pod názvem MendelAgro navazuje
na tradiční setkání MZLU pěstitelům, která je
organizována na polní pokusné stanici v Žabčicích již od roku 1989. Akce je pořádána
Agronomickou fakultou MENDELU za přispění
Školního zemědělského podniku v Žabčicích
a Zahradnické fakulty. Polní den byl spolufinancován z projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0008:
MENDELU SCIENCE POPULARIZATION, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
Cílem také letošního ročníku bylo nabídnout
nové informace, poznatky a inovace a v neposlední řadě i prostor pro odborné diskuse
k aktuálním problémům. Širokému odbornému
publiku a studentům byli pro tento účel k dispozici nejen akademičtí a výzkumní pracovníci
z MENDELU, ale i zástupci spolupracujících
výzkumných organizací a komerčních společností z oblasti rostlinné prvovýroby, výroby
a distribuce osiv, hnojiv, pesticidů a zemědělské
techniky. Akce se zúčastnilo devět firem (P & L,
s. r. o., Syngenta Czech, s. r. o., ELITA semenářská, a. s., AGROFERT HOLDING, a. s., Bayer,
s. r. o., Limagrain Central Europe Cereals,
s. r. o., AGRA GROUP, a. s., Farmet, a. s., Agra
pojišťovna) a dva výzkumné ústavy (Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. a Výzkumný ústav pícninářský, s. r. o., Troubsko).
Polním dnem MendelAgro provázel účastníky
akce proděkan AF MENDELU pro styk s veřejností doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., který ve svém
úvodním slovu upozornil na význam genetika

Gregora Johanna Mendela, jehož dílo na Mendelově univerzitě v Brně připomínají nejrůznější univerzitní akce, z nichž jmenoval MendelNet,
MendelInfo, technickou platformu MendelTech
a polní den MendelGrass, konaný letos poprvé
na Výzkumné pícninářské stanici ve Vatíně
u Žďáru nad Sázavou.

Za Mendelovu univerzitu v Brně vystoupil prorektor pro účelová zařízení prof. Ing. Jindřich
Neruda, CSc., který uvedl, že hlavním cílem akce
je prezentovat výsledky pokusů a nejrůznější
novinky v rostlinné výrobě studentům, akademickým pracovníkům a odborné veřejnosti.
Děkan Agronomické fakulty MENDELU prof.
Ing. Ladislav Zeman, CSc. konstatoval, že počasí připravilo krásný slunečný den a porosty na
pokusných parcelách jsou ve velmi dobrém
stavu. Následně vystoupil Ing. Radomil Měřínský, ředitel Školního zemědělského podniku
Žabčice MENDELU, který upozornil na odlišnost
posledních vegetačních sezon. Loňské holomrazy a následné problémy se suchem vyústily ve
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značné problémy školního zemědělského podniku. Produkce rostlinné výroby propadla o 80 %
a jediným cílem bylo nakrmit zvířata. Kvalita
krmení byla i přes nedostatek slámy poměrně
uspokojivá, i přesto se nám podařilo udržet stabilní užitkovost 9800 kg mléka/rok. Právě díky
poměrně silné živočišné výrobě podnik ustál
extrémně neúrodný rok 2012 v oblasti rostlinné
výroby a dokázal i v tomto roce vytvořit přiměřený hospodářský výsledek, což lze považovat
za výrazný úspěch a známku stability podniku,
konstatoval ředitel ŠZP Žabčice MENDELU.
Prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., vedoucí Ústavu
pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
AF MENDELU, který letos polní den připravoval,
řekl, že nově zbudovaná víceúčelová budova
v Žabčicích slouží jako zázemí pro řešení vý-

zkumných projektů a bude přínosem pro neustálé zvyšování úrovně výuky a výzkumu. Zároveň poděkoval Ing. Smutnému, Dr. Smutné
a doc. Ryantovi, kteří se nejvíce zasloužili
o vznik tohoto nového výzkumného zázemí.
Stálí návštěvníci polního dne MendelAgro oceňují, že kromě dlouhodobého sledování reagují výzkumníci MENDELU také na aktuální změny v rostlinné produkci. Velký význam tak mají
např. dlouhodobé stacionární pokusy, v nichž
jsou sledovány v delší časové řadě vlivy různých
agrotechnických zásahů, např. střídání plodin,
vliv předplodiny, různé způsoby zpracování půdy
či zásahy vedoucí k podpoře rozkladu posklizňových zbytků. Dále bylo možno posoudit stav
porostů různých plodin zařazených do modelového osevního postupu s živočišnou výrobou
a bez ní. K vidění byla i monokultura pěstování
pšenice, ječmene a kukuřice. Za povšimnutí stojí nejstarší pokus na naší polní pokusné stanici,
kterým je monokultura jarního ječmene. Jarní
ječmen je opakovaně pěstovaný po sobě již od
roku 1970, vysvětlil doc. Ryant s tím, že v uvedených pokusech jsou sledovány nejen výnosy
pěstovaných plodin, ale pozornost je také částečně zaměřena na kvalitu produkce a dopady
agrotechnických zásahů na parametry půdního prostředí, obsah humusu, výživný strukturní
stav půdy, zhutnění a například i zaplevelení.
Novinkou akce byly moderované prohlídky

vybraných pokusných porostů. Zájemci se mohli vydat i na pokusnou a demonstrační plochu
Ústavu šlechtění a množení zahradnických
rostlin ZF MENDELU a dovědět se o výsledcích
místních pokusů s ovocnými druhy. V Žabčicích
byl k vidění i sortiment 68 registrovaných odrůd
pšenice ozimé, zkoušených pro Seznam doporučených odrůd, včetně tří šlechtitelských linií.
Svůj sortiment představily rovněž společnosti
VP AGRO, s. r. o., ELITA semenářská, a. s.,
Selgen, a. s. a Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. Zájemci mohli obdivovat i vydařené
pokusy s bramborami, sójou či pěstování kukuřice při různé meziřádkové vzdálenosti, ať už
klasické 75 cm či úzkořádkové 37,5 cm nebo
takzvané dvojřádky. Již tradiční byla exkurze
meteostanice – ta letošní byla obohacena
o expozici Počasí a půda. Zájemci si tak mohli
prohlédnout půdní sondu přímo na pozemcích
ŠZP Žabčice MENDELU. Nechybělo také předvádění techniky firmy Farmet, a. s.
Na letošní ročník polního dne MendelAgro zavítalo 562 návštěvníků, což potvrzuje, že si tato
akce našla již své pevné místo v kalendáři
mnoha zemědělců, výzkumníků, učitelů i studentů. Pevně věříme, že budeme mít co nabídnout i v následujícím roce. Nezbývá než se těšit
na setkání 12. června 2014.
Více fotografií a videozáznam z polního dne
naleznete na www.af.mendelu.cz/mendelagro.
Foto: Radim Cerkal
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Poradenské
centrum na
MENDELU již
pátým rokem

Ing. Iva Houbová
Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Studenti a zaměstnanci Mendelovy univerzity
v Brně mohou již pátým rokem využívat služeb
zajišťovaných Poradenským centrem při Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Toto
malé výročí nabízí příležitost ohlédnout se za
vývojem jeho činností.
V roce 2008 byl zahájen projekt, který si kladl za
cíl zajištění služeb psychologického a profesního
poradenství na vysokých školách. Na jeho řešení se společně podílela pracoviště Mendelovy
univerzity v Brně, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně, která se lišila
obsahem i délkou poskytovaných služeb. Díky
tomu mohli jejich pracovníci sdílet zkušenosti
a být si v těchto aktivitách vzájemnou inspirací.
Přínosem pro studenty participujících škol byla
také skutečnost, že poradenská centra univerzit
spolu úzce spolupracovala a studenti tak mohli
využívat služeb všech zúčastněných pracovišť.
Mnozí tak ocenili variabilní nabídku a časovou
i personální flexibilitu zmíněných zařízení.
Od počátku panovala myšlenka, že poradenské
služby mají být zajišťovány bezplatně, neboť je
často využívali studenti, kteří byli v tíživé finanční situaci, a případné zpoplatnění služby by jim
tuto pomoc znemožnilo.
Původně převažovaly v nabídce služeb zejména kurzy zaměřené na rozvoj tzv. soft skills.
Tímto termínem jsou označovány osobnostní
dovednosti, které jsou důležité pro zdárné zvládnutí studia a uplatnění na trhu práce, jejichž
cílený rozvoj však standardní náplň a forma
studia nezaručuje. Pro stoupající zájem studentů byly postupně do nabídky zařazovány služby
individuálního poradenství a psychologické
diagnostiky. Díky stabilnímu profesnímu rozvo-

ji pracovníků Poradenského centra MENDELU
je v současnosti poradenská činnost realizována také formou koučování, videotréninkovou
interakcí, individuální a skupinovou psychoterapií, developmentem centra apod.
V průběhu působení se ukázalo jako stěžejní
zaměřit poskytované služby na vybrané skupiny studentů, kteří mohou mít odlišné problémy
a potřeby jak je řešit. Jedná se např. o studenty s různou formou a stupněm zdravotního
postižení či znevýhodnění, studenty na počátku
vysokoškolského studia a také absolventy před
vstupem na trh práce. Studium samo o sobě
nemusí pro studenty jednoznačně znamenat
zátěžovou situaci, avšak mnoho nepříznivých
situací z osobního či rodinného prostředí velmi
často negativně ovlivní jeho zdárný průběh
a v krajních případech může být i důvodem jeho
předčasného ukončení. Podporu zde hledají i
studenti doktorských studijních programů, kteří
řeší otázky svého profesního i osobního růstu.
V současnosti zajišťuje Poradenské centrum
MENDELU služby psychologického, studijního,
kariérního a speciálně-pedagogického poradenství studentům i zaměstnancům všech součástí Mendelovy univerzity v Brně. Studentům, uchazečům o studium a absolventům v prvním roce
po ukončení studia jsou poskytovány bezplatně.
Jako další z významných aktivit, na nichž Poradenské centrum MENDELU participuje, a tím
pomáhá studentům při vstupu na pracovní trh,
je příprava a realizace Veletrhu pracovních příležitostí Jobchallenge, který je největší akcí svého
druhu na Moravě. Loňský 6. ročník můžeme
označit za mimořádně úspěšný. Veletrhu se
zúčastnilo přes 70 vystavujících společností.
Přes 2800 návštěvníků, zejména z řad studentů
a absolventů brněnských vysokých škol, zde
mělo možnost zjistit, jaké jsou jejich možnosti na
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trhu práce a v rámci doprovodného programu
se zúčastnit přednášek a workshopů, kde jim
byly přiblíženy způsoby výběrových řízení
a pracovních pohovorů. Rovněž se mohli osobně setkat s potencionálními zaměstnavateli.
Letošní 7. ročník Veletrhu pracovních příležitostí Jobchallenge se bude konat ve středu

13. listopadu 2013, v industriálních prostorách brněnské Wannieck Gallery.
Více se o aktivitách Poradenského centra MENDELU dozvíte na: http://www.icv.mendelu.cz/
cz/poradenske_centrum

LDF MENDELU

rů ze Srbska, Finska, Makedonie, Rumunska,
Polska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny, Estonska, Španělska a České republiky.
K vítězství, po týdenním přátelském zápolení,
dovedli svůj tým reprezentanti České republiky,
studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity – Alžběta Hejduková, Tomáš
Bíšek, Martin Tyller a Jakub Vamberský. Následovaly je týmy z maďarské Šoproně a rumunského Brašova. Mezi jednotlivci zvítězil
rumunský student Anton Gusa, na krásném
druhém místě se umístil student LDF MENDELU
Tomáš Bíšek a trojici doplnil opět reprezentant
University of Transilvania from Brasov Mariuslonut Patalau.
Všem vítězům blahopřejeme!

Ve dnech 15.–20. 4. 2013 se v Brně konal již
27. ročník mezinárodní studentské soutěže
Forestry Versatility. Soutěž uspořádal Spolek
posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, pod záštitou International Forestry Students’ Association (IFSA). Rádi
bychom tímto poděkovali všem našim sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit.
Soutěžící zde porovnávali své teoretické a praktické znalosti v disciplínách střelba, těžba, taxace, znalost myslivosti, ale třeba i harvestorových
technologií a dalších.
Letošního ročníku se zúčastnili studenti z jedenácti zemí Evropy, reprezentanti lesnických obo-
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Foto: Andrea Špoková

Forestry
Versatility
– Lesnická
všestrannost

Ing. Pavel Mauer
prof. Dr. Ing. Petr Horáček

Obec Určice odhalila
pamětní kámen svému slavnému
rodákovi prof. Josefu Konšelovi

V sobotu 20. 7. 2013 se v obci Určice u Prostějova konala vzpomínková slavnost, při které si
na 200 místních občanů a pozvaných hostů
připomnělo 55. výročí úmrtí zdejšího významného rodáka prof. Dr. Ing. Josefa Konšela,
Dr. h. c., vědce, pedagoga, odborného spisovatele a překladatele, organizátora a praktika,
vůdčí osobnosti českého lesnictví a lesnické
vědy, který svou prací dosáhl evropské úrovně
a mezinárodního uznání.

Při slavnostním aktu byl u kostela zásluhou
určických občanů a zvláště starosty obce odhalen Josefu Konšelovi pamětní kámen. Odhalení
pomníku proběhlo za zvuku mysliveckých fanfár, přednesených trubači z Vojenských lesů
a statků, s. p. Přítomné oslovili starosta obce
Určice Vlastimil Konšel a děkan Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
prof. Dr. Ing. Petr Horáček. Ve svých vystoupeních ocenili význam díla a široké tvůrčí činnosti profesora Josefa Konšela, zdůraznili nutnost
uchování odkazu této výjimečné osobnosti českého lesnictví. Závěrem slavnosti byly s úctou
a vděkem položeny věnce.
Kámen věnoval další určický rodák, Ing. Bohumil Lošťák, který je zároveň autorem nápisu na
kameni doplněného profesorovou fotografií:

ŠLP ML Křtiny MENDELU
LDF MENDELU

Lesnická věda celého světa
se zaskvěla narozením
D. P. prof. Ing. Josefa Konšela, Dr. h. c.
v Určicích 20. 3. 1875
Josef Konšel se narodil 20. 3. 1875 v Určicích,
po maturitě na gymnáziu v Kroměříži v roce
1893 odešel na Bohosloveckou fakultu v Olo-
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mouci, kde byl roku 1897 vysvěcen na kněze.
Poté vstoupil na Lesnickou fakultu Vysoké školy
zemědělské ve Vídni, kterou ukončil v roce 1901
jako lesní inženýr. V témže roce nastoupil jako
referent ústředního ředitelství arcibiskupských
statků v Kroměříži, kde následně věnoval 21 let
svého života tamním lesům. Tvrdě a odpovědně
pracoval, dále studoval. Skládal učitelské i lesnické odborné zkoušky, profesně stoupal, byl
postupně jmenován nadlesním, lesmistrem,
přednostou lesní taxační kanceláře, lesním
radou ústředního ředitelství a na jaře 1921 centrálním ředitelem arcibiskupských statků.
V roce 1922 byl Josef Konšel jmenován prvním
řádným profesorem lesní tvorby, pěstění a nauky o lesních stanovištích na nově zřízeném
Lesnickém odboru Vysoké škole zemědělské
v Brně. Vysoká škola tak získala vynikajícího
pedagoga a vědce. Pedagogická a vědecká
činnost prof. Konšela se rozvíjela na Lesnické
fakultě i v mnoha učených a odborných společnostech mimo VŠZ v Brně. Vybudoval a vybavil
pomůckami a knihovnou fakultní Ústav pěstění
lesů a také Státní výzkumný ústav pro pěstění
lesů a lesnickou biologii, fakticky se tak stal
vedoucím pěstební složky československého
lesnického výzkumu. Profesor Konšel byl čle-

nem správního výboru pro řízení školního lesního statku (nyní Školní lesní podnik Masarykův
les Křtiny), Masarykovy akademie práce a Čs.
akademie zemědělské i několika zahraničních
organizací. V letech 1927/1928 a 1932/1933
byl zvolen děkanem Lesnické fakulty, v letech
1933/1934 rektorem a 1934/1935 prorektorem
VŠZ v Brně. Na závěr své kariéry obdržel titul
čestného doktora technických věd.
Prof. Konšel nezapomínal ani na publikační
činnost. Vydal mj. knihy Nauka o lesních stanovištích (1923), Švýcarskými lesy (1925), překlad
díla finského lesnického badatele A. K. Cajandera Pojem a význam lesních typů (1927) či
Lesnické pokusnictví pěstební (1928) i knihu
vzpomínek Moje cesta. Především to však byla
nadčasová učebnice Stručný nástin tvorby
a pěstění lesa v biologickém ponětí (1931), která přinesla i zásadní definice základních pojmů
a zásad lesnických věd. Významné je i redigování Naučného slovníku lesnického, díla dokončeného za rekordních osm let v roce 1940.
Josef Konšel zůstal po celý život také věrný
svému kněžskému poslání; i v důchodě, do kterého odešel v roce 1938. Podzim svého života
prožil ve Velké Bystřici u Olomouce, kde zemřel
18. 7. 1958.
Foto: Ing. Pavel Mauer

Studenti
a pedagogové
FRRMS a PEF
MENDELU
podnikli výjezd
do Zambie

Ing. Mgr. Jiří Čeněk
Ing. Pavel Kolman, Ph.D.
V termínu 12. dubna až 12. května 2013 se
uskutečnil výjezd studentů a pedagogů FRRMS
a PEF MENDELU do Zambijské republiky.
Měsíční pobyt byl využit k seznámení s rozvojovými problémy třetího světa, s českými rozvojovými projekty, které se již uskutečnily či jsou
v současnosti ve stadiu realizace, a také ke
sběru primárních dat, která budou dále zpracována za účelem vědeckého výzkumu akademických pracovníků obou fakult a zpracovávání studentských bakalářských a diplomových prací. Podařilo se také navázat mnoho
cenných kontaktů s představiteli zambijské
administrativy a politické reprezentace.
Skupina pěti studentů FRRMS MENDELU
a osmi pedagogů FRRMS a PEF MENDELU se
během svého pobytu pohybovala přibližně po
jedné polovině rozlohy celé Zambie, což je při
její rozloze a stavu většiny tamních komunikací
relativně náročný úkol. Celkem jsme navštívili
pět z devíti správních provincií včetně jejich
hlavních měst a měli možnost porovnat přírod-

B e á t a R a j s k á p ř e d ává v k r e j č ov s ké dí l n ě
své b o h a t é z k u š e n o s t i s v ý r o b o u o d ě v ů

ní i socioekonomická specifika rozvoje jednotlivých oblastí.
V Mongu, metropoli Západní provincie, jsme
například navštívili projekt všeobecné nemocnice Lewanika Arcidiecézní charity Praha, která zde mimo nemocnice pomohla vybudovat
a vybavit školu pro porodní asistenty a asistentky, kterých je v Západní provincii akutní nedostatek. V rámci naší návštěvy jsme se seznámili s postupem příprav a realizace tohoto
úspěšného projektu a setkali se s představiteli
nemocnice. Dále jsme zde měli možnost poznat
systém učňovského vzdělávání a způsoby, jakými ho rozvíjí česká nezisková organizace Njo-
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vu, která pořádá kurzy v oborech pekař, krejčí
a elektrikář. Za zmínku stojí, že se ve stejné době
v Mongu vyskytovala přední česká módní návrhářka Beáta Rajská, která se zde snažila pomoci krejčovským učňům zlepšit kvalitu jejich produktů tak, aby byly konkurenceschopné nejen
v rámci Zambie, ale aby odpovídaly standardům,

J a n a S e e h o f n e r ová p ř i s t u d i u d o m o r o d é h o
j a z y k a To n g a v mís t ní š ko l e

Michaela Poremská
V letošním roce se soutěž mezinárodní sítě
Businet Law Game konala 23. dubna 2013 za
účasti studentů Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně, předmětu Evropské hospodářské právo v angličtině Bc. M.
Havránkové, Bc. J. Kalába, Bc. J. Straky a Bc.
M. P. Veselého. Soutěž navazovala na loňskou
premiéru.
Studenti z naší univerzity, z HELMO University
College of Liège, University College BruggeOostende, University College of Leuven a
Thomas More University College on-line anglicky komunikovali (za využití Skype a Google
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jež vyžadují spotřebitelé v Evropě a USA.
Stejná organizace nám také zprostředkovala
možnost poznat život těch nejpotřebnějších –
obyvatel chudinských čtvrtí hlavního města
Lusaky, kde jsme pobyli několik dní v centru, ve
kterém se děti ulice vzdělávají a mají možnost
smysluplně trávit volný čas.
Ve volných chvílích jsme si nemohli nechat ujít
návštěvu přírodních krás, které Zambie nabízí.
Mimo impozantních Viktoriiných vodopádů na
hranicích Zambie a Zimbabwe jsme rovněž
navštívili národní parky Kafue a Mosi-oa-Tunya,
které jsou domovem bezpočtu druhů africké
fauny a flóry. Ti šťastnější z nás viděli s výjimkou
levharta skvrnitého kompletní velkou pětku (slon
africký, nosorožec dvourohý, buvol africký, lev
a levhart skvrnitý). Silným zážitkem byla též
návštěva komerční krokodýlí farmy u jezera
Kariba, kde se na poměrně malém území nachází tisíce krokodýlů, z nichž chovní jedinci dosahují délky úctyhodných pěti metrů.

N áv š t ě va eva n g e l i c ké h o
ko s t e l a ( b u d ova v p r avo)
patř ila k nezapomenut e l ný m z á ž i t k ů m

docs), aby vyřešili praktický případ z evropského hospodářského práva.
Businet má okolo 100 členů z více než 23 evropských zemí, Indie, Turecka a Spojených států
a jeho cílem je podpora vysokoškolského vzdělávání i vědy v oblasti ekonomické a právní.
Mendelova univerzita v Brně je členem Businet
od roku 2011.
Studenti za účast v soutěži obdrží certifikáty
organizace Businet.
Za profesionální reprezentaci naší Mendelovy
univerzity v Brně na soutěži studentům děkujeme.
Podrobnosti o soutěži jsou dostupné na https://
sites.google.com/site/businetlawgroup/activities/businet-law-game

Businet
Law Game

Fo t o: I n g . Pave l Ko l m a n ,
Ph.D
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Významný úspěch Mendelovy univerzity v Brně:
Evropská komise udělila Mendelově univerzitě
v Brně prestižní certifikáty ECTS Label a DS Label
Ing. Michaela Schmidová
Mendelova univerzita v Brně byla jednou z pěti
českých univerzit, kterým se ve výběrovém kole
2012 podařilo získat prestižní mezinárodní
certifikát ECTS Label udělovaný Evropskou
komisí. Společně s tímto certifikátem získala
MENDELU také další ocenění, DS Label, které
společně s námi obdrželo dalších pět českých
univerzit. Naše univerzita byla tentokrát jedinou,
která získala oba certifikáty současně; byly
uděleny na období 2012–2015.
Obě ocenění byla zástupcům úspěšných českých univerzit slavnostně předána náměstkem pro výzkum a vysoké školství ministra
školství, mládeže a tělovýchovy Tomášem
Hrudou 25. dubna 2013 v reprezentačních prostorách ministerstva, ve Velkém zrcadlovém
sále Rohanského paláce. Ve výběrovém kole
2012 získalo ocenění z celkového počtu 42
žadatelů pouze 23 evropských vysokých škol.
Certifikát ECTS (European Credit Transfer System) Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání, jakousi
známkou kvality, která potvrzuje, že všechny
studijní programy Mendelovy univerzity v Brně,
všechny zkoušky a kredity, které studenti získají, skutečně probíhají v souladu s Evropským
kreditním systémem, a jsou proto uznávané
i v zahraničí. Jsou vyjádřením kvality a excelence vysokoškolské instituce, která je tak pro
domácí i zahraniční studenty zárukou transpa-

Proteomika
na Mendelově
univerzitě
v Brně

Proteomika

ÚMBR AF MENDELU
Proteomika – pro mnohé stále abstraktní pojem,
pod kterým si možná vybaví složité a stěží
využitelné seznamy názvů proteinů, které se
s určitou pravděpodobností zřejmě mohou vyskytovat ve zkoumaném materiálu. Přesto tato
vědní disciplína zaznamenává obrovský pokrok,
který lze srovnat snad jen s vývojem ve světě
osobních počítačů. Již dávno není pravdou
pověstný vtip, kdy na otázku – Kdo je proteomik? – bylo odpovědí – Člověk, který si myslí,
že pro pochopení funkce kapesních hodinek je
třeba tyto rozdrtit a poté se pokusit je znovu
složit. Tedy lépe řečeno, tato obrazná definice
výzkumníka-proteomika je pravdivá, pouze ji
dnes již nelze považovat za vtip, protože analýza proteinů skutečně takto funguje. Ano, dyna-

rentnosti a kvality studentské mobility a uznání
studia absolvovaného v zahraničí.
Certifikátem DS (Diploma Supplement) Label
Evropská komise potvrzuje, že na Mendelově
univerzitě v Brně je všem absolventům bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů bezplatně vydáván podrobný dodatek
k diplomu splňující přísná evropská kritéria.
Certifikát DS Label je dodatkem k vysokoškolskému diplomu. Je vydáván v angličtině, obsahuje přehled předmětů, které student absolvoval v rámci vysokoškolského studia, včetně
dosaženého hodnocení. Tento certifikát je udělován vysokým školám, které se důsledně řídí
principy internacionalizace evropského vysokého školství podle zásad Boloňské deklarace.
Úspěšné univerzity musely splnit následující
náročná kritéria pro získání certifikátu ECTS/DS
Labels:
– v anglickém jazyce zpracovat Information
Package/Course Catalogue, který je snadno
dostupný na webové stránce instituce a splňuje
veškeré požadavky stanovené Evropskou komisí,
– implementovat a dokladovat správné užití
ECTS systému v mobilitě studentů (Learning
Agreement, Transcript of records, doklad o akademickém uznání vysílající institucí).
Splnění těchto kritérií, jejich formální správnost,
kvalitu a úplnost informací na webu instituce,
správnost a úplnost předložených dokumentů
a dalších údajů hodnotí Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy (NAEP) ve spolupráci s týmem národních expertů. Na základě
tohoto hodnocení byly vybrány instituce, které
byly doporučeny do dalšího kola Evropské komisi, která s konečnou platností rozhodla o přidělení ECTS/DS Labels.

mika proteomu je obrovská a neumíme zpětně
stvořit zkoumaný materiál, jako je tomu například u genomických metod založených na PCR.
Citlivost a přesnost nových přístrojů však umožňuje provést plnohodnotné proteomické analýzy ze srovnatelného množství materiálu, jaký je
běžně používán pro extrakci mRNA, či metabolomické analýzy. Necílená proteomika umožňuje sledovat řádově tisíce proteinů, na jejichž
základě je pak možné získat představu o procesech v buňce a případně navrhnout další
cílené studie, například specifických enzymů,
které jsou většinou méně zastoupeny a v necílené studii tak uniknou detekci. Výsledky proteomických analýz pak mohou být validovány
analýzou mutant v genech kódujících vybrané
diferenciálně regulované proteiny. Praktické
aplikace proteomiky v medicíně zahrnují např.
identifikaci biomarkerů rakovinných onemocně-
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ní a cílů pro vývoj chemoterapeutik. Podobně
je tomu ve veterinární medicíně. Ve šlechtění
rostlin a v potravinářství našla proteomika uplatnění mimo jiné jako vhodná metoda pro sledování alergenů. Rovněž je využívána v rostlinolékařství při studiu odpovědí rostlin k ataku
patogeny i k diagnostice patogenů samotných.
Skupina proteomiky působí na naší univerzitě
od roku 2005, kdy ji sem přivedl prof. RNDr.
Břetislav Brzobohatý, CSc., vedoucí Ústavu
molekulární biologie a radiobiologie na Agronomické fakultě MENDELU. Zde, v přízemní části budovy C v areálu univerzity v Brně-Černých
Polích, také naše pracoviště naleznete. Zaměřujeme se především na studium rostlin, což ale
neznamená, že bychom nebyli schopni analyzovat jiný materiál. Právě naopak, rostliny díky
přítomnosti buněčné stěny a škály sekundárních
metabolitů patří z pohledu přípravy vzorku mezi
nejsložitější. V minulých letech jsme zavedli

Jiří Urbánek

PEF MENDELU
Ve dnech 12.–13. června v Brně se konala mezinárodní konference Plagiarism across Europe
and Beyond. Je vyvrcholením několikaleté snahy partnerů z 27 zemí Evropské unie, navrhujících efektivní nástroje v boji proti plagiátorství.
Pořadatelem akce byla PEF MENDELU, která
je jedním z hlavních řešitelů tohoto unikátního
projektu. Na konferenci vystoupila i Debora
Weber-Wulff, úspěšná při odhalování plagiátorství u německých politiků.
Projekt zaměřený na boj proti plagiátorům
s názvem Impact of Policies for Plagiarism in
Higher Education across Europe (IPPHEAE) byl
zahájen v roce 2010 a dosud proběhl již ve 27
zemích EU. Na brněnské konferenci vystoupili
odborníci na prevenci plagiátorství z celého
světa (z Velké Británie, Austrálie, Spojených
arabských emirátů, Brazílie USA, Thajska, Nigérie, Německa, Irska) a přednesli výsledky
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řadu metod umožňujících detailně charakterizovat skladbu rostlinného proteomu, ale identifikaci detekovaných proteinů jsme byli nuceni
realizovat mimo naši univerzitu. Na konci loňského roku se podařilo vybavit naše pracoviště
i špičkovými hmotnostními spektrometry, které
umožňují sledovat komplexní dynamiku proteomu, ale i detailní charakterizaci jednotlivých
proteinů. Naše proteomické laboratoře se
postupně otevírají studentům Mendelovy univerzity v Brně. Základní seznámení s proteomikou mohou získat během cvičení předmětu
Molekulární biologie (MOB, letní semestr)
a nově také v rámci předmětu Základy proteomické analýzy (ZKPRA, zimní semestr). Samozřejmostí jsou témata bakalářských, diplomových a disertačních prací, která jsou volně
nabízena všem zájemcům. Více informací
naleznete na našich univerzitních stránkách:
http://umbr.af.mendelu.cz

svých výzkumů v oblasti vnímání plagiátorství
z hlediska kulturních rozdílů souvisejících se
studentskou mobilitou, srovnávání různých
metod prevence, detekce akademické nepoctivosti a technických řešení navrhovaných pro
detekci plagiátorství.
Klíčovým bodem programu byla veřejná debata
odborníků, např. nezávislá konzultantka Jude
Carroll (Velká Británie), která již více jak deset
let zkoumá, co studenty k plagiátorství vede,
zde představila své návrhy, jak předcházet
plagiátorství u studentů. Další významným hostem byla Debora Weber-Wulff z HTW Berlin
(Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin),
která jde cestou zveřejňování případů plagiátorství u politiků (včetně německé ministryně
školství Annette Schavanové) a akademiků.
Hrozba veřejné ostudy je pro ni metodou, jak
plagiátorství předcházet. Konference byla veřejná a přístupná všem zaregistrovaným zájemcům.

Významná
konference
o boji proti
plagiátorství
v Brně

Foto:
To m á š N i e d e r l e ,
PR oddělení PEF
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Brněnští
studenti se
pokusili
pokořit
český rekord

Jiří Urbánek

PEF MENDELU
Studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se pokusili pokořit český
rekord z roku 2008 a v co největším počtu obejmout jednu z budov Mendelovy univerzity
v Brně. V roce 2008 se totiž 451 studentů spo-

jilo a objalo budovu školy v Nové Pace. Tento
český rekord se nepodařilo dosud žádné škole
pokořit. Navzdory tomu, že v loňském roce
rekord překonán nebyl (248 účastníků celkově
objalo 384,4 m), akce byla velmi povedená.
Letos byl zájem o akci velký a to i díky bohatému programu. Pro účastníky bylo připravené
grilování domácích klobás, osvěžující nápoje
a hry o hodnotné ceny. Zájemci měli možnost
vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíčku, geocaching nebo si zahrát oblíbenou společenskou
hru Twister v trochu větším měřítku. Podobných
aktivit připravujeme pro naše studenty v průběhu roku několik. Mezi studenty jsou velmi oblíbené. Mají možnost se mezi sebou lépe poznat,
atmosféra je uvolněná, prostředí neformální
a akademická půda jim tak ukazuje i svoji zábavnou tvář uvedla Hana Pindryčová, z PR oddělení PEF MENDELU. Navíc bylo tentokrát součástí překvapení, koncert známé brněnské
skupiny, dodala.
Dostatek lidí na překonání rekordu se nakonec
nenašel, chyběla přibližně třicítka studentů.
Více než dvě stovky účastníků se tak pokusily
obejmout alespoň skleněné atrium budovy Q.
Za ruce se vzali jak studenti, tak univerzitní
zaměstnanci a úspěšně obejmuli vnitřní prostor
atria. Všichni účastníci doufají, že příští rok bude
rekord pokořen.
Foto: zdroj AVC MENDELU

▌ číslo 3 ▌ zář í 2013
Věra Tomešová
a Martin Čermák

ŠLP ML Křtiny MENDELU
Ve dnech 20. až 25. května 2013 se v Černé
Hoře a ve Křtinách konala konference s názvem
Biosecurity in natural forests and plantations,
genomics and biotechnology for biosecurity in
forestry, nad jejímž konáním převzala patronaci Mezinárodní unie lesnických výzkumných
organizací (IUFRO).
Organizačně se na pořádání akce podílel Ústav
ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU
a zúčastnilo se ho 104 expertů z 23 zemí světa
(Česká republika, Polsko, Rakousko, Norsko,
Švédsko, Finsko, Dánsko, Estonsko, Velká Bri-

tánie, Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Černá
Hora, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina, Turecko, Kanada, USA, Jihoafrická republika, Nový Zéland,
Austrálie). Vědci si na tomto setkání vyměnili
zkušenosti s možnostmi prevence, zabránění
výskytu a šíření invazních druhů houbových
patogenů v lesních ekosystémech a dále si
předali nejnovější poznatky o stavu výzkumu
biologických opatření proti nim a o prozkoumání jejich genomu.
Pro účastníky konference byly připraveny odborné exkurze do moravských lesů i kulturní program, jehož součástí byla prohlídka Mendelova
muzea. Dík patří sponzorům a všem partnerským organizacím, bez kterých by tuto akci
nebylo možné uspořádat.

PEF MENDELU

Vladimíra Perlová

Ústřední knihovna ÚVIS
Informační centrum a Ústřední knihovna (ICUK)
jsou pracoviště zajišťující na MENDELU knihovnické a informační služby, které určitě znáte.
Znáte nás ale také jako společenství lidí, kterým
není lhostejný svět za zdmi knihovny, studoven a skladů? Jako společenství lidí, kteří se
s empatií a nadšením snaží pomáhat tam, kde

Mezinárodní
konference
o zdravotním
stavu lesních
porostů

Celostátní
soutěž
TOP STUDENT
2013

Jiří Urbánek

Koncem semestru se na PEF MENDELU uskutečnil již 13. ročník soutěže v marketingu TOP
STUDENT 2013, jejímž cílem je dát aktivním
studentům českých vysokých škol možnost
získat praktickou zkušenost s řešením skutečného problému v reálném čase s osobnostmi
z podnikatelské sféry. Studenti mají během
jednoho dopoledne možnost zazářit před svými
spolužáky, učiteli a hlavně před zástupci společností, které si od soutěže slibují získání
inovativních nápadů, kreativních řešení i kontaktů na šikovné studenty, s nimiž by v budoucnu mohly navázat spolupráci.
Letos se do soutěže zapojilo šest společností,
uvedla Bc. Marie Zbořilová, která společně se
svými spolužáky specializace Komerční komunikace pod vedením doc. Ing. Jany Turčínkové,
Ph.D., celou akci organizuje. Soutěž je pro
studenty obrovskou příležitostí, jak se porovnat
se svými spolužáky, osobně se setkat se zástupci organizací, kde by jednou třeba chtěli pracovat či získat stáž, a navíc obohatit svůj životopis
o zajímavou a dobře znějící položku, dodává
a ví přitom, o čem mluví, protože se TOP STU-
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DENTa v roli soutěžící zúčastnila v roce 2009
a v kategorii Mezinárodní personální marketing
obsadila třetí místo. Soutěž mě jistě obohatila,
do té doby jsem se z profesního hlediska prakticky s nikým neporovnávala, když nepočítám
zápočty a zkoušky, u kterých jsou ale stejně
výsledky více méně tajné. Potěšilo mě zjistit, že
se mé nápady lidem z praxe líbí, a dodalo mi to
odvahu a energii dál na sobě pracovat, zhodnotila svou zkušenost Marie, která se nyní
marketingu a PR věnuje i mimo školní lavice.
F o t o: To m á š N i e d e r l e
PR oddělení PEF MENDELU

na to jejich síly stačí? To vše samozřejmě za
pomoci vás, našich uživatelů.
Před nedávnem jsme byli osloveni, abychom
pomohli sbírat víčka z PET lahví, akce byla
časově omezena a výtěžek byl věnován dětskému domovu v Keni. Protože hodně lidí víčka
sbíralo dál, starali jsme se, jak situaci využít.
S vaší pomocí víčka sbíráme pořád, máme
krabice na sběr před všemi našimi provozy, před
bufetem Quido, na „Zetku“, v Lednici, sbírají

ICUK, jak
ho (možná)
neznáte
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Fo t o: A r c i d i e c é z ní
charita Praha

Odborná
konference
a valná
hromada Svazu
knihovníků
a informačních
pracovníků na
MENDELU

zář í 2013 ▌ číslo 3 ▌
s námi návštěvníci sauny, ale také senioři Univerzity třetího věku. Výtěžek věnujeme na léčbu
chlapce Teoška prostřednictvím občanského
sdružení Dobrý skutek.
Někteří pracovníci ICUK a audiovizuálního centra jsou adoptivními rodiči malé indické holčičky
Venildy. Holčička se ráda a dobře učí a je s námi
v kontaktu. Přispíváme na její vzdělání a doufáme, že je zúročí ve svém dalším životě.
A když adopce, tak ještě zvířátko, a když zvířátko, tak kde jinde, než v brněnské zoologické
zahradě. Adoptovali jsme polární lišku, členové
týmu ji pravidelně kontrolují, jak prospívá.
Velmi vydařenou akci Bolestné pro nejmenší
zorganizovali kolegové v dubnu letošního roku
pro Fakultní nemocnici Brno. V časově omezeném sběru hraček pro nejmenší pacienty jako
odměnu za vyšetření, odběr krve nebo na hraní jsme nasbírali několik krabic krásných čistých
hraček. Původní myšlenka, odnést hračky do
dětské nemocnice pěšky, se ukázala nereálná,
protože nakonec zaplnil hodný ochotník hračkami celé auto. Díky vám všem, kteří jste dones-

Vladimíra Perlová

Ústřední knihovna ÚVIS
Pokud se vám někomu na konci června v největších vedrech zdálo, že je na MENDELU „překnihovníkováno“, nemýlili jste se. Ústav vědeckopedagogických informací a služeb byl spolu
s profesní a stavovskou organizací Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Knihovnou
Jiřího Mahena v Brně pořadatelem 8. valné
hromady a odborné konference Knihovny pro
budoucnost – Budoucnost pro knihovny. Záštitu nad konferencí převzali primátor statutárního
města Brno a rektor Mendelovy univerzity v Brně.
Valná hromada i konference s jednáním v sek-

Fo t o: L u c i e Tr e n k n e r ová

li hračky, jsme mohli udělat radost dětem, které
si pobyt v nemocnici určitě nezvolily dobrovolně.
V květnu jsme opět s vaší pomocí a pro občanské sdružení Nemasté Nepál a Refraktační
centrum Praha nasbírali dioptrické a sluneční
brýle, které budou dopraveny do údolí Cchum.
Děkujeme všem, kteří se našich charitativních
akcí účastníte a pomáháte. Sbírejte dál víčka
a sledujte naši facebookovou stránku https://
www.facebook.com/icuk.mendelu

cích proběhla ve dnech 19.–21. 6. 2013 ve velkých posluchárnách budovy Q, součástí programu byla výstava v předsálí a účast firem.
Účastníkům se na Mendelově univerzitě v Brně
líbilo. Naše poděkování patří prorektoru prof.
Nerudovi, který konferenci v zastoupení pana
rektora zahájil. Dále děkujeme Botanické zahradě a arboretu za komentované prohlídky pro
účastníky, trubačům LDF MENDELU za vystoupení na slavnostním večeru v Knihovně Jiřího
Mahena, Správě kolejí a menz za ubytování
a stravování pro účastníky. Celá akce se podařila díky obětavé práci týmu ICUK.
Foto: Lukáš Plch

▌ číslo 3 ▌ zář í 2013
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. a archiv
Svazu květinářů a floristů ČR
Ve dnech 15.–16. května 2013 se v prostorách
jižního křídla děčínského zámku uskutečnil
42. ročník nejprestižnější floristické soutěže
v České republice, Mistrovství floristů České
republiky – Děčínská kotva. Celá akce byla
součástí projektu Floristika čtyřmi smysly, jehož
hlavním záměrem bylo zprostředkovat zážitek
z květin zrakově postiženým spoluobčanům.
Vlastní floristickou soutěž tvořily čtyři disciplíny,
jež propojovalo nosné téma letošního ročníku
Pocta Otto Wichterlemu. Pořadatelé tak chtěli
připomenout 100. výročí narození významného
světového vědce a vynálezce českého původu,
který je mimo jiné otcem moderních měkkých
kontaktních čoček, jež dnes nosí miliony lidí po
celém světě. Velkou poctou byla možnost přivítat na slavnostním galavečeru manželku Otty
Wichterleho, paní Lindu Wichterlovou. Ta předala Cenu za nejlepší aranžmá na téma POCTA
OTTO WICHTERLEMU Veronice Linhartové
ze Střední školy zahradnické a zemědělské
Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda,
kterou sama ze všech soutěžních prací na dané

z pražského Květinového studia Bubeníčková,
s.r.o. za jednoduchou, ale efektní techniku tvorby „umělého skla“.
V pátek 17. května se pak za nepostradatelné
pomoci Ing. Jarmily Neugebauerové Ph.D., Ing.
Jiřího Martinka, Ph.D. a studentů ZF MENDELU
uskutečnil zážitkový den pro zrakově postižené spoluobčany ve spolupráci se Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých ČR
(SONS). Této výjimečné události se zúčastnilo
více než 50 zrakově postižených občanů České
republiky a na 20 zrakově postižených z Německa, kteří měli možnost si vytvořit vlastní
květinová aranžmá z aromatických rostlin,
ochutnat jedlé květiny i zeleninu, procvičit svůj
hmat a důvtip prostřednictvím velkých florálních
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ZF MENDELU
zapůsobilo na
42. Mistovství
floristů ČR
– Děčínská
kotva 2013

K r á s ný f l o r á l ní o b j e k t d o
i n t e r i é r u v p o d á ní I r e ny
Smutné
Fo t o: A r c h i v a u t o r a
a SKF ČR

S t u d e n t i Z F M E N D E LU v y t vo ř i l i c e l ke m
9 ve l k ýc h f l o r á l níc h o b j e k t ů , k t e r é m o h l i
z r a kov ě p o s t i ž e ní n áv š t ě v níc i p r o z ko u m áva t h m a t e m . N a o b r á z k u j s o u o b r a z y
s e s u c hý m i p l o d y L a g e n a r i a s i c e r a r i a .

C e l kov ě n a t ř e t ím mís t ě s e u mís t i l a n a š e
studentka Irena Smutná, na fotograf ii se
sv ý m a s i s t e n t e m

téma vybrala. Na soutěži měla své „želízko
v ohni“ i ZF MENDELU, kterým byla studentka
Irena Smutná. V náročné konkurenci se skvěle umístila na celkovém 3. místě (303,8 bodu).
Na letošním ročníku Děčínské kotvy však bylo
Zahradnickou fakultu MENDELU vidět mnohem
více. Studenti se v předmětech Aranžování
rostlin či Floristika 1 a 2 významně podíleli na
přípravě propozic celé soutěže a vytvořili florální objekty pro nevidomé, kterým byl letošní
ročník věnován. Při slavnostním vyhlášení byla
také předána cena děkana Zahradnické fakulty
MENDELU za floristickou inovaci ve svatebním
aranžmá, kterou tentokrát získal Martin Horáček

objektů. O úspěchu akce svědčí i četné ohlasy,
například postřehy Ivany Peleškové z Meziříčí
u Kadaně:
Soutěžní práce byly nádherné, na vysoké profesionální úrovni. Před lety chybělo tak málo
a mohla jsem se této soutěže zúčastnit i já.
Tenkrát nebyl takový sortiment květin a trendy,
vazby byly jiné. Všechno se mění, zrychluje,
zjednodušuje, ale to neznamená, že to nemá
svoje kouzlo a půvab. Hltala jsem každé slovo
výkladu. Poněvadž o tom něco vím, ruce chtěly vědět víc. .... Poznávání pomocí čichu i chuti
bylin a zeleniny, která se dá vtipně využít
k aranžování, mě pobavilo. Překvapilo mě, jak
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Fo t o g r a f i e z a c hyc u jí
z á ž i t kov ý d e n , k t e r ý
p r o z r a kov ě p o s t i ž e n é
n áv š t ě v ní k y r ov n ě ž
p o m o h l i z r e a l i z ova t
studenti a zaměstnanci
Z F M E N D E LU.
Fo t o: A r c h i v a u t o r a
a SKF ČR

V Lednici
zahráli
v červnu
Hortissimo!

je to dávno, co jsem neslyšela latinská slovíčka.
A teď si vyzkoušíte vypíchat malé aranžmá na
stůl. Moje soutěžní ego vystoupalo do třetího
patra. U každého místa byla připravena nádoba
s květinami, bylinami a listy k aranžování, miska
s pijaflorem a nožík. Samozřejmě já jsem si
věděla rady, ale myslím, že chyběl takový malý
rychlokurz, dnešním jazykem manuál základů.
Studentky vtipně v oranžovém, byly milé, ochotné, ale příliš ostýchavé, nebo příliš ohleduplné?

Nejvíce se mi líbily floristické kompozice, které
vytvořili studenti z lednické vysoké školy přímo
pro naše ruce i uši. Jedna práce mě zaujala
natolik, že bych si chtěla sama něco podobného
vytvořit. Materiál, představu a velkou chuť mám.
Letošní ročník Děčínské kotvy se vskutku vydařil, a to i díky naší fakultě. Všem zúčastněným
studentům a floristům ze ZF MEDNELU se sídlem v Lednici bychom touto cestou chtěli velmi
poděkovat.

Mgr. Radovan Kramář
a Ing. Jiří Martinek, Ph.D.

akce v prostředí Akademické zahrady a celkově
v areálu Zahradnické fakulty MENDELU uskutečnitelné. Organizační tým byl z větší části
sestaven přímo ze studentů fakulty, a to ze
stejného důvodu – ověřit míru jejich ochoty
a schopností se na takové akci podílet. Víkend
otevřených zahrad měl také výraznější mediální podporu – pozvánka na akci vyšla v několika
regionálních denících, byla oznámena den před
konáním v kulturním servisu Dobrého rána na
ČT a pravidelně byla inzerována i na sociální
síti Facebook a dalších internetových stránkách.
Akce proběhla v uvedeném čase, přestože celý
týden pršelo, byl den konání opravdu krásný
a slunečný. Vše proběhlo hladce a bez problémů, přibližně 200 zájemců navštívilo areál
Akademické zahrady ZF MENDELU a zhlédlo
připravený doprovodný kulturní program. V amfiteátru zahrady proběhlo legendární improvizační představení divadla KOMEDIOMAT a živé
jazzové vystoupení formace TWO-GENERATION
TRIO. Mnoho návštěvníků též absolvovalo individuální či komentovanou prohlídku ZF MENDELU. Doprovodný program i areál zahrady
s výstavou pod širým nebem Zahrada ve starých
knihách sklidily velmi pozitivní ohlasy. Zajímavé

ZF MENDELU

Zahradnická fakulta MENDELU se i letos připojila ke každoroční akci Víkend otevřených
zahrad. Letos navíc, kromě organizovaných
komentovaných prohlídek v areálu, uspořádala
v sobotu 8. června pod názvem Hortissimo!
doprovodný kulturní program. Ten měl i sekundární funkci, a to ověřit, zda jsou takové větší

Po d l o u bím s k ve t o u c ím i r ů ž e m i s e
v A k a d e m i c ké z a h r a d ě Z F M E N D E LU
o d e h r á l l e t o š ní Ví ke n d o t ev ř e nýc h z a h r a d
s b o h a t ý m d o p r ovo d ný m p r o g r a m e m .
N a f o t o g r a f i i j e v ý s t ava p o d š i r ý m n e b e m
Z a h r a d a ve s t a r ýc h k n i h á c h .
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jsou však také reakce umělců, kteří návštěvníky tento den bavili:
Když je chladno a deštivo, nadáváme na počasí. Když je horko a slunečno, máme tendenci
nadávat také, ale neměli bychom. V Akademické zahradě ZF MENDELU jsem si napřímo
osvětlen znovu opakovaně uvědomil, že slunce
je skutečný dar a zdroj, z něhož se vše kolem
zelená a díky jehož vhodnému postavení si můžeme dopřát tak příjemné chvíle, jaké si z Lednice pamatuji. Jsem moc rád, že jsme s KOMEDIOMATem dostali příležitost zahájit fungování
tak parádního prostoru i jiným než „pěstitelským“ způsobem a snad se i kulturní sazenička
ujme a my se třeba na akademický trávník někdy
vrátíme. PS. Přítomným studentům děkujeme

H l av ním b o d e m p r o g r a m u by l a d v ě i m p r ov i z a č ní p ř e d s t ave ní d i va d l a KO M E D I O M AT
Z d r o j: A r c h i v P R Z F M E N D E LU

Iveta Horáková, Ján Augustín
ZF MENDELU

Jako studenti se často zamýšlíme nad otázkou,
zda máme šanci a jak velkou, prosadit se v praxi po dokončení studia. To nás vede ke srovnávání kvality našich prací, prací studentů architektury a zahradních architektů činných v praxi.
Při našich debatách jsme došli k názoru, že je
dnes třeba pracovat na maximum a rozhodně
nad rámec povinných školních předmětů.
Na podporu zvyšování kvality našeho vzdělání
a úrovně naší kvalifikace jsme tedy vytvořili
projekt Přestávka, jehož základní myšlenkou je
zvyšovat motivaci studentů a jejich aktivitu.
Příležitostí je mnoho, někdy jen chybí iniciativa.
Přestávka je tedy studentská platforma, jejímž
cílem je zastřešovat širokou paletu studentských aktivit, motivovat a podporovat studenty
Zahradnické fakulty a rozšířit možnosti základního vyučovacího procesu. Nechali jsme se
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za objasnění pojmu mykorhiza a doufám, že se
bavili s ostatními diváky minimálně stejně dobře jako my :-) Ladislav Cmíral (režisér)
Možnost hrát v tak úžasném prostoru jako je
areál Zahradnické fakulty MENDELU, byla pro
nás z KOMEDIOMATu odměna. Tráva byla zelenější než obvykle a slunce hřálo snad jen pro
nás, jak bylo silné. To nám taky přivodilo jisté
obavy, jestli se divákům bude zamlouvat představení na přímém slunci. Mile nás ale překvapilo, že se sice komorní, o to milejší a vstřícnější skupina obecenstva bavila naším představením jako by se „nechumelilo“! Bylo milé mít
diváky v tak bezprostřední blízkosti. O to intenzivnější kontakt jsme s nimi mohli navázat,
nehledě na fakt, že jsme se všichni členové
KOMEDIOMATu mohli od přítomných diváků
– studentů Zahradnické fakulty přiučit něco
z oboru. Pojmy a slova, které jsme od nich
dostali úkolem, pro nás sice byla naprosto neidentifikovatelná a mnozí jsme je jistě slyšeli
poprvé i naposledy, o to větší radost nad naší
neohrabaností jsme divákům způsobili :-) Za
oba dva skvěle naplněné hodinové bloky představení vděčíme jak publiku, přítomnému jazzovému seskupení, které s námi skvěle zaimprovizovalo, tak také skvělému organizačnímu
týmu. Děkujeme, že jsme si mohli vychutnat
úžasné odpoledne sluncem a smíchem zalité!
Iveta Austová (herečka)
Závěrem nezbývá než všechny pozvat na další
ročník Víkendu otevřených zahrad do Lednice.
Termín bude stejný jako letos, tedy první červnový víkend roku 2014.

inspirovat podobnými, již fungujícími projekty
na jiných univerzitách. V rámci zlepšení informovanosti a mezioborové komunikace jsme
vytvořili i internetové stránky www.prestavka.eu.
Pilotní aktivitou Přestávky se stala vernisáž
mimoškolních prací studentů Co děláme o přestávce, která proběhla za účasti externistů.
Zde se mohli studenti podělit o své zkušenosti
z praxe a inspirovat se tím, jak lze zlepšovat
své schopnosti. Současně probíhajícím projektem je cyklus přednášek odborníků z praxe
PROJEKT ARCHITEKT. Na těchto přednáškách
si studenti mohou vyslechnout popis konkrétního projektu očima jeho autora. Další aktivitou
pod záštitou Přestávky se stala exkurze po
starých revitalizovaných lomech s výkladem
autorů.
Naší vizí do budoucna je vytvoření architektonické dílny V oblacích, která by poskytovala
zázemí nadrámcovým aktivitám a stala se multifunkčním a kreativitu povzbuzujícím prostorem.

Studentská
platforma
PŘESTÁVKA
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S PŘESTÁVKOU na exkurzi
po revitalizovaných lomech
Dan Zahradník
ZF MENDELU

Fo t o: A r c h i v P Ř ES TÁV K A

Již několik týdnů máme ve škole přestávku.
Cože?? To jako, že nemusíte nic dělat? Ale ne,
právě naopak, děláme toho ještě víc! Přestávka
je studentská platforma na Zahradnické fakultě
MENDELU, která zastřešuje nejrůznější studentské aktivity. Máme za sebou již dvě výstavy, rozběhli jsme přednáškový cyklus a připravujeme výstavbu nové architektonické dílny.
Ve čtvrtek 23. 5. 2013 jsme uspořádali celodenní exkurzi po revitalizovaných lomech v okolí
Brna. Exkurzi předcházely hodiny příprav.
Přes drobné organizační problémy se všichni
scházíme v Brně před Áčkem. Počasí nám
přeje. Nálada veselá. V doprovodu lektora Ing.
Viléma Jurka tedy vyrážíme na první lokalitu.
V soustavě lomů v Mokré-Horákově se stále
těží. Jsou to vlastně tři vápencové lomy, z nichž
jsme mohli navštívit jen ten nejvýchodnější,
který je zároveň nejstarší. Těžba v něm je již
skončena, a proto zde probíhají pouze rekultivační práce, na něž jsme se přijeli podívat. Díky
tomu jsme mohli dovnitř bez helem a dalšího
vybavení. Ing. Jurek nás provedl celým lomem
a ukázal nám různé způsoby rekultivací, současné i historické přístupy. Vysvětlil nám, že
cílem rekultivačního a revitalizačního procesu
je v tomto lomu ekologicky hodnotná krajina.
Společnost Heidelberg cement, která lom vlastní (a podílela se na těžbě a následně rekultivaci i ostatních námi navštívených lomů), si totiž
zakládá na dobré pověsti těžařství a snaží se
vytěžené lokality opouštět stabilizované, bez
nebezpečných látek a s přidanou hodnotou pro
přírodu i společnost. Konkrétně je záměrem
vytvořit krajinu s mozaikou stanovišť, která jsou
v okolí vzácná či ohrožená. Ať už jde o stepní

lokality, skalní stěny nebo lesní porosty, při jejich
zakládání a údržbě se bere v úvahu hlavně
dlouhodobé přirozené fungování těchto biotopů
jako náhradních stanovišť pro ohrožené druhy
rostlin a živočichů. Díky tomuto přístupu se lom
v Mokré ocitl ve finále loňského ročníku soutěže
revitalizačních projektů Zelený Most. Unikátním
způsobem zde totiž proběhl transfer části lesa,
pod kterým se má v budoucnu těžit, do míst již
vytěžených. Přenesena byla semena, části
hrabanky i celé trsy vzácných rostlin. V oblasti
teď probíhají rozsáhlé výzkumy zkoumající
úspěšnost tohoto projektu.
Po více než třech hodinách jsme se přesunuli
do Růženina lomu na Hádech. Zde na nás čekala zahradní a krajinářská architektka Ing. Eva
Wagnerová, která úpravu tohoto lomu navrhovala. Hned se pustila do výkladu o přínosech
a úskalích revitalizačních prací neboli proč a jak.
Zde na kraji velkoměsta bylo největší výzvou
skloubení dvou protichůdných funkcí tohoto
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prostoru. Lom je jednak biotopem několika
chráněných druhů rostlin a živočichů, zároveň
však specifickým rekreačním prostorem pro
obyvatele sídliště Vinohrady. Doporučuji všem
tuto lokalitu osobně navštívit. Nachází se pár
zastávek trolejbusem od univerzity. Těšit se
můžete na rozkvetlou louku, různobarevná jezírka a často svérázné návštěvníky.
Tímto však naše exkurze ještě neskončila.
Vydali jsme se směrem na Tišnov do obce Čebín. Kolem této vesničky je také několik vápencových lomů patřících stejné společnosti jako
Mokrá a Hády. My jsme se vydali opět pod vedením Ing. Evy Wagnerové do lomu Dálky, ležícího asi 0,5 km jižně od vsi. Revitalizace tohoto
lomu byla od počátku spjata s životem obce.
Podle zadání měl prostor sloužit pro oficiální
společenské akce, koncerty, divadlo nebo jen
jako možný cíl procházek. K lomu vede symbo-

licky koncipovaná cesta, odkazující na vztah
člověka a přírody. Přímo v něm nalezneme
amfiteátr s ohništěm a terasovitě uspořádanými
lavicemi. V pozdním jarním odpoledni působil
prostor přímo magicky.
Na zpáteční cestě a později v Akademické
vinárně diskutujeme o nastolených tématech.
Mnoho jsme toho dnes viděli a slyšeli. Všechny
tři objekty vznikly díky spolupráci několika jednotlivců, kteří dostali šanci něco vytvořit. Šli
vlastní cestou, bez ohledu na to “jak se to normálně dělá”. A výsledkem jsou osobité kousky
naší krajiny, které významně obohacují své
okolí z pohledu člověka i přírody.
Jestli Vás náš projekt zaujal nebo se chcete
přímo podílet na aktivitách Přestávky, mrkněte
na naše stránky www.prestavka.eu. Najdete zde
podrobnější informace i pozvánky. Těšíme se
na Vás na dalších akcích.

Ing. RNDr. Erika Gurinová

studijního programu kurz zahradnictví. Od těch
dob byly studijní programy zahradní terapie
zavedeny také na středních i vysokých školách
Kanady, Austrálie, Japonska, Jižní Koreji,
Německa, Švýcarska, Rakouska, Velké Británie, Polska a v dalších zemích. Vypracováno
a široce využíváno je mnoho speciálních programů zaměřených na lidi s různými formami
psychického a fyzického postižení, na lidi s po
škozením zraku, se srdečně-cévními onemocněními, na onkologické pacienty či pacienty
s AIDS. Zahradní ergoterapie se stala součástí různých komunitních programů, programů
geriatrických pracovišť a dokonce i věznic. Své
uplatnění našla v programech speciální výchovy dětí a mladistvých. Praxe ukazuje, že také
mnohá civilizační onemocnění je možné zmírnit
„návratem člověka k přírodě“. Zahradnické práce a další aktivity s přírodninami či v přírodním
prostředí se ukázaly jako postupy vhodné na
stimulaci a zdokonalování smyslového vnímání
a schopnosti soustředit se, na rozvoj kogni
tivních schopností, zlepšení mobility a motoriky,
získání a ciselování mnohých praktických dovedností. Práce prokazatelně odbourávají stres,
upevňují fyzické a psychické zdraví a celkový
pocit životní pohody. Zúčastněným dávají prostor na vyjádření své kreativity a socializaci.
Nově otevíraný akreditovaný kurz zahradní
terapie bude poskytovat ergoterapeutům, zdravotníkům, speciálním pedagogům, sociálním
pracovníkům, manažerům komunitních aktivit,
zahradníkům a dalším zájemcům šanci prohloubit si svoji stávající nebo nastartovat novou
profesionální specializaci. Podrobné informace
o akreditovaném kurzu je možné získat na adrese: http://www.zf.mendelu.cz/cz/studium/akreditovane_kurzy/zahradni_terapie.

ZF MENDELU

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici ve spolupráci s ústavy Lékařské a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a s Českou
vědeckou zahradnickou společností organizují
ve dnech 30. 8.–14. 12. 2013 první profesionální kurz zahradní terapie v našich zemích.
První písemná zmínka o využívání zahrad pro
léčebné účely pochází již ze starověkého
Egypta. Dvorní lékař zde předepisuje psychicky
chorému příslušníku královské rodiny procházky
po palácových zahradách. Oficiální středověká
evropská medicína takovým praktikám však
nepřála. K návratu k „přírodním léčivým sílám“
přispělo až reformní hnutí v psychologií v osvíceném 18. století. V odborných kruzích starého
i nového světa se stále častěji objevují informace o kurativních účincích prací v přírodním prostředí. Zemědělské a zahradnické činnosti se
začínají záměrně zařazovat do terapeutických
programů psychicky a mentálně postižených.
Dalším mezníkem v dějinách zahradní terapie
byl rok 1817, kdy bylo ve Philadelphii otevřeno
první soukromé psychiatrické zařízení v USA,
jehož součástí nebyly jenom skleníky určené
pro pracovní terapii, ale také pečlivě navržený
park. Uklidňující účinky „přírodního“ prostředí
se začaly využívat jako pasivní forma zahradní
terapie. Celkový potenciál hortiterapie však odhalilo až 20. století, kdy dvě světové války vyvolaly zvýšenou potřebu přiměřené péče a léčebných programů pro dlouhodobě hospitalizované
pacienty s různými onemocněními a postižením.
V roce 1942 se na Milwaukee Downer College,
první střední škole v USA vychovávající specialisty v oblasti pracovní terapie, zařazuje do
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prof. Mark
A. Matthews
hostoval na ZF
MENDELU

Slavné vily
Visegrádské
čtyřky
a Slovinska
v Bruselu

Z natáč ení dokumentu
o zahradě vily Stiassni,
Br no – Pisár k y. Na snímku
pamětnic e Mar ie Straková
a kameraman Radek Dufek,
r. 2012.
Zdroj: A rchiv autor
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Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
ZF MENDELU

Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnické
fakulty MENDELU v průběhu měsíce května
poctil návštěvou hostující profesor Mark A. Matthews z Plant Physiologist Department of Viticulture and Enology Agricultural and Environmental Sciences, UC DAVIS, USA. Prof. Matthews
v průběhu pobytu absolvoval několik odborných

návštěv ve vybraných vinařstvích, poskytnul
přednášku pro studenty i odbornou praxi a byl
seznámen s hlavní výzkumnou a výukovou
činností ústavu.
Pobyt byl realizován v rámci programu Fulbrightovy komise a jsme rádi, že můžeme konstatovat úspěšný průběh návštěvy a poděkovat
touto cestou členům Ústavu vinohradnictví
a vinařství za odpovědný přístup a organizační
zabezpečení pobytu.

Ing. Roman Zámečník
V termínu od 27. 5. do 31. 5. 2013 byl v Bruselu
realizován program akcí zaměřených na problematiku historické a současné vilové architektury v České, Slovenské, Polské, Maďarské
a Slovinské republice, který zahájil výstavní
projekt Slavné vily Visegrádské čtyřky a Slovinska v Bruselu. Výstavní cyklus trval od
27. května do 27. června 2013.
V rámci doprovodných akcí proběhla vernisáž
výstavy slavných vil Středočeského a Olomouckého kraje, vernisáž výstavy Slavné vily Plzeňského a Jihomoravského kraje, vernisáž výstavy Moderní vilové architektury (1920 –1990)
v zemích V4 a Slovinska a výstavy Slavné
pražské vily v sídlech českých zastupitelských
institucí při Evropské unii v Bruselu. Vernisáž
výstav Současné rodinné domy z dílen mladých
architektů V4 a Slovinska a Z tvorby profesorů
a žáků středoevropských škol v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku se uskutečnila na Fakultě
architektury v Bruselu. Vernisáž výstavy Slavné
secesní vily V4 a Slovinska se konala v Maďarském institutu a vernisáž výstavy Slavné vily V4
a Slovinska v Evropském parlamentu.
Prof. V. Šlapeta (vedoucí Ústavu teorie na Fakultě architektury VUT v Brně) přednesl přednášku

Na snímku Mgr. Eliška Buzková ze Zastoupení
Jihomoravského kraje při Evropské unii
a Ing. Roman Zámečník, doktorand ZF
MENDELU. ( Vernisáž výstavy Slavné vily
Plzeňského a Jihomoravského kraje)

na téma Český funkcionalismus 1918–1938.
Seminář na téma Současná architektura rodinného bydlení a odkaz slavných vil 19. a 20. se
konal v Evropském parlamentu. Součástí semináře bylo představení publikací Slavné vily Čech,
Moravy a Slezska (Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal, ed.), Slavné vily Maďarska (Antal Puhl, ed.),
Slavné vily Polska (Ryszard Nakonieczny, ed.),
Slavné vily Slovenska (Matúš Duha, ed.) a knihy
Slavné vily Slovinska (Damjan Prelovšek, ed.).
V rámci unikátní prezentace architektonických
skvostů středoevropského prostoru byl v premiéře na vernisáži (30. 5.) v prostorách sídla Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii
(Place Jamblinne de Meux 31, Brusel) uveden
dokument o brněnské zahradě vily Stiassni. Zahradu si nechali v roce 1929 na ploše přesahující
3 ha založit významní textilní továrníci manželé
Alfréd a Hermine Stiassni. Realizace dokumentu
souvisí s výzkumnou činností na disertační práci
(Postupy a specifika obnovy vilové zahrady meziválečného období) doktoranda Ústavu biotechniky zeleně ZF MENDELU Ing. R. Zámečníka,
který je spoluautorem představeného dokumentu.
Premiérové uvedení dokumentu, který vznikl
prostřednictvím spolupráce Centra obnovy památek architektury 20. století (sídlící v brněnské vile
Stiassni) se ZF MENDELU, sklidilo velký ohlas.
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Podrobné informace o dokumentu je možné nalézt
na adrese: www.copabrno.cz.
Samotný dokument je zaměřen na osobní svědectví pamětnice Marie Strakové (*Brno 1925),
dcery vrchního zahradníka rodiny Stiassni Antonína Frömla (*Velké Opatovice 1887 – †Brno
1943), který zahradu společně s dalšími zaměstnanci zakládal a v následujících letech o ni také
pečoval. Antonín Fröml s manželkou a dcerami
bydlel v zahradním domku v areálu vily. Jeho
dcery Margareta a Marie vyrůstaly společně s
dcerou manželů Stiassni Zuzanou. V dokumentu pamětnice vypráví o původním vzhledu
zahrady a o způsobu života průmyslnické rodiny v době první republiky (1918–1939).
Vila Stiassni včetně zahrady prochází právě
rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž výsledkem bude
uvedení celého areálu do stavu blížícímu se
podobě z 30. let 20. století. V rekonstruovaném
areálu vznikne Centrum obnovy památek architektury 20. století (COPA), které se bude prostřednictvím výzkumných, poradenských a edukačních aktiv zaměřovat právě na oblast
záchrany a obnovy staveb doby funkcionalismu.
S architekturou a zejména s architekturou vilového typu ze své podstaty souvisejí také zahrady, kterým je věnována zvláštní pozornost. Národní památkový ústav (realizátor projektu COPA)
spolupracuje se Zahradnickou fakultou MENDELU na tvorbě konkrétních metodických postupů pro obnovu zahrad z doby první republiky.
Svědectví pamětníků představuje v této souvislosti nenahraditelný zdroj informací o původním
vzhledu zahrad, o způsobu jejich užívání a pěstovaných rostlinách. Nejefektivnějším přístupem
při práci s pamětníkem je přímý terénní průzkum

Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Zahájená spolupráce mezi MENDELU a Kasetsart University, Bangkok, Thajsko úspěšně
pokračuje v různých odvětvích studijních oborů.
V průběhu měsíce května byla Zahradnická
fakulta MENDELU navštívena skupinou thajských studentů a prof. Patchareeya Boonkorkaew z Ústavu zahradnictví, Agronomické fakulty Kasetsart University. Profesorka Boonkorkaew
se věnuje fyziologii a množení orchidejí. Studentům ZF MENDELU poskytla zajímavou přednášku na téma Orchid Industry in Thailand.
Spolupráce s bangkokskou univerzitou byla
v tomto roce podpořena i semestrální stáží
thajské magisterské studentky Wantany Sombonsoob, která na ZF absolvovala několik předmětů a praktický výzkumný pobyt v laboratoři
tkáňových kultur na Mendeleu (Ústavu genetiky). Rádi bychom touto cestou poděkovali členům Ústavu genetiky ZF MENDELU za pozitivní a tvůrčí přístup.

na místě samém. Nejvhodnější formou pro
uchování autentického svědectví je provedení
kamerového záznamu, který stál také na začátku vzniku a následném uvedení 15minutového
dokumentu v Bruselu.
Zájem laické i odborné veřejnosti o moderní
architekturu se neustále zvyšuje, o čemž svědčí množství obnovných akcí realizovaných u nás
i v zahraničí, vydávání odborných publikací a pořádání výstav. Odvysílání dokumentu o zahradě
vily Stiassni vzbudilo mezi hosty oprávněný
zájem o systematický přístup k obnově moderní
architektury společně s původní zahradní dispozicí, čímž se docílí kontinuálního pohledu na
architekturu budovy v jejím přirozeném prostředí.
Zástupce Jihomoravského kraje při Evropské
unii Mgr. Eliška Buzková projevila zájem o obnovu areálu vily Stiassni – stavby brněnské moderny: Dokument měl úspěch! Jsme moc rádi, že
jsme mohli pomoci tuto ojedinělou památku
propagovat.
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V ý s t av ní p r o j e k t S l av n é
v i l y V4 a S l ov i n s k a v síd l e
Ev r o p s ké m p a r l a m e n t u

Spolupráce ZF MENDELU a Kasetsart
University úspěšně pokračuje

Po p ř e d n á š c e p r o f. B o o n ko r k a e w
o f y z i o l o g i i a m n o ž e ní o r c h i d e jí
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Mezinárodní
letní škola
Zahradnické
fakulty
Mendelovy
univerzity
v Brně

E xkur ze do Mikulova
s odbor ným v ýkladem Ing.
Bar bor y Matákové, Ph.D.

zář í 2013 ▌ číslo 3 ▌
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
Ing. Barbora Matáková, Ph.D.
a Ing. Daniela Vítovská
ZF MENDELU

Mezinárodní letní školu v rámci programu CEEPUS na téma Komponovaná krajina pořádal
na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky Ústav plánování
krajiny ZF MENDELU. Letní škola se uskutečnila v Lednici 8.–19. 7. 2013 a hostila 16 účastníků z řad bakalářských, magisterských i doktorských studentů. Zastoupeny byly univerzity:
Mendelova univerzita v Brně, Universität für
Bodenkultur Wien, Budapesti Corvinus Egyetem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Universitatea de Ştiinţe Agronomiceşi Medicină Veterinară–Bucureşti, University of Belgrade a Univerzita Komenského
v Bratislave.
Hlavní náplní letní školy byla práce studentů na
případové studii Rekreační využití Lednických
rybníků ve spojitosti s rozvojem Lednice jako
lázeňského městečka. Studenti byli rozděleni
do čtyř smíšených pracovních týmů. V úvodu
svého pobytu se seznámili s Lednicko-valtickým
areálem formou teoretických přednášek odborníků a terénních exkurzí s odborným výkladem.
Následně zpracovávali vlastní analýzy hodnot
a problémů v území a návrhy možného řešení.
Řešenými tématy byly například koordinace
zájmů ochrany přírody a památkové ochrany,
respektování komponované krajiny, návrh vycházkových tras a nových, ekologicky šetrných
aktivit, které by do daného prostoru přilákaly
návštěvníky, či řešení konfliktů dopravy a prostupnosti daného území. Výsledky své práce
studentské týmy prezentovaly na slavnostním
zakončení letní školy. Této prezentace návrhů

Tý m ová p r á c e n a d z p r a c ováva ný m i o b j e k t y

a následné diskuse se účastnili zaměstnanci
Ústavu plánování krajiny a Biosférické rezervace Dolní Morava. Výstava prací i nadále
probíhá ve vestibulu budovy A na ZF MENDELU
a je přístupná veřejnosti.
Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný program, jehož cílem bylo poznání krajiny
a tradic jižní Moravy a vzájemné bližší spřátelení studentů různých národností a kultur. Studenti poznali mimo Lednice i Velké Bílovice,

Z áv ě r e č n á p r e z e n t a c e v ý s t u p ů

Zaječí, Brno, Mikulov a Klentnici, navštívili vinný sklípek, opekli špekáčky při táboráku, vzájemně si představili své země při „kulturním
večeru“ a zasoutěžili při hledání pokladu v lednickém zámeckém parku. Na konci druhého
týdne pomohli při údržbě bylinkové zahrádky ve
Valticích a zámeckého parku v Lednici.
Studenti byli s letní školou velice spokojeni.
Navázali nová přátelství, procvičili mezinárodní
komunikaci a spolupráci v anglickém jazyce,
poznali nová místa, nové kultury, pracovali na
reálném projektu. Podle závěrečných rozhovorů se studentům na Zahradnické fakultě
MENDELU líbilo, rádi by se sem ještě někdy
vrátili a rozhodně doporučí studium na zdejší
fakultě svým spolužákům. Oceňovali kvalitní
organizaci letní školy, zajímavý program, jedinečné prostředí a příjemnou atmosféru. Uplynulých 14 dní shrnuli jako báječnou zkušenost
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pro budoucí studium a praxi. Každý student
obdržel certifikát o účasti s celkovým počtem
4 kreditů (ECTS credits) za předmět Letní škola CEEPUS – Komponovaná krajina (CEEPUS
Summer School – Designed Landscape).
Partnery letní školy byly středoevropský vý-

měnný univerzitní program CEEPUS, ZF MENDELU, statutární město Brno, Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích, Biosférická
rezervace Dolní Morava, SARAHS, n.o., obec
Lednice a Průvodce parkem. Jednacím jazykem
byla angličtina.

Výsledné práce
skupin studentů

Ing. Jiřina Vojtíšková

xe byli přítomni Ing. Václav Bajko z firmy Bylinky, s.r.o. a Ing. Barbora Havlíčková z firmy
AGRO Brno-Tuřany, a. s. Posluchači tak získali přehled o bohatém sortimentu zeleného koření, o způsobech pěstování v České republice,
obsahových látkách, možných způsobech skladování, zpracování a úpravách, využití zeleného koření v gastronomii a ve floristice. Následovala exkurze po sortimentálních plochách
fakulty, především byl upřednostněn široký
sortiment bazalek.
Druhý den byla připravena degustace 14 odrůd
bazalek s odbornou instruktáží. V odpolední
části workshopu účastníci využili zelené koření
při přípravě různých pokrmů. Pod struhadly,

Dva dny
se zeleným
kořením

ZF MENDELU

Ve dnech 12. a 13. července 2013 proběhl na
Zahradnické fakultě MENDELU workshop
s názvem Zelené koření. Byl to druhý workshop
věnovaný netradičním zahradnickým produktům. Pro 25 posluchačů byly připraveny dva dny
plné informací a praktických aktivit.
První den workshopu byl věnován získávání
informací formou přednášek. Jako lektoři se
představili Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.,
Dr. Ing. Anna Němcová a Ing. Jindřiška Vábková z hostitelské fakulty, dále Ing. Jiří Mlček,
Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Z pra-

Z d r o j: I n g . D a n i e l a
Vít ov s k á
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vařečkami, lžícemi, noži a vidličkami tak vznikala mátová, bazalková, tymiánová nebo rukolová pesta, nápoje jako mátový koktejl, melounový sen, citronáda, mátové frappé, jablečný
džus ochucený fenyklem, dále avokádová pomazánka, omáčka z vlašských ořechů, tzatziki,
bylinková másla, tvarohové pomazánky s tymiánem a estragonem a saturejkou, ovocný salát
se zálivkou ze zakysané smetany s bazalkou

Nekrolog –
prof. Ing.
Jaroslav
Machovec,
CSc.

a další. Výrobky jednotlivých skupin pak byly
testovány a hodnoceny všemi účastníky. Každý
účastník si také domů odnesl vlastnoručně
vyrobený olej a ocet ochucený různým zeleným
kořením.
Foto: Ing. Jiř ina Vojtíšková

prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Dne 17. 7. 2013 zemřel ve věku 87 let prof.
Ing. Jaroslav Machovec, CSc.
Pohřeb se uskutečnil 26. 7. 2013 ve 14 hodin
v zámecké kapli v Lednici.
Profesor Machovec patřil do úzkého okruhu
koryfejů, kteří zásadním způsobem ovlivnili
zahradní a krajinářskou tvorbu v poválečném
Československu a v obou jeho nástupnických
státech. Obdivuhodné je to i proto, že tato role
byla z politických důvodů po dlouhá léta založena pouze na jeho neformální autoritě.
U pana profesora se sešly čtyři předpoklady
jakéhokoliv úspěchu: talent, píle, příležitost (působení na škole v Lednici), příhodný čas (rychlý rozvoj a výrazná proměna oboru po válce).
Náš obor ovlivnil profesor Machovec především
prostřednictvím svých studentů. Působil na ně
nejen přímým kontaktem ve výuce i mimo ni,
ale též nepřímo tím, že se zásadním způsobem
podílel na formování studijního profilu oboru
a byl motorem významné části jeho aktivit.
Velmi pozitivní roli pro vyváženost jednotlivých
aspektů výuky sehrálo v této souvislosti i jeho
úzké sepětí s praxí. Zásadním přínosem profesora Machovce, ze kterého těží jeho následovníci doposud, je to, že svým disciplínám
– dendrologii a květinářství – vtiskl moderní
vysokoškolský charakter a vymanil je tak z tradiční lexikální popisnosti; bez nadsázky zde lze
hovořit o Machovcově škole. Jako pedagog
dovedl pan profesor skloubit náročnost s vhod-

ným přístupem ke studentům, proto byl současně ctěn i oblíben.
Nejvýraznější dopad na praxi v oboru měly
způsoby hodnocení dřevin a jejich porostů,
které se staly obecně používaným oborovým
standardem. Výsledky jeho výzkumu byly publikovány ve více než padesáti původních vědeckých pracích a široké odborné veřejnosti předloženy v řadě odborných článků a na četných
seminářích a konferencích. Pan profesor napsal
i čtyři vysokoškolská skripta z květinářství
a dendrologie. Dále se spolupodílel na sedmi
odborných knihách, které v době svého vzniku
patřily k tomu nejlepšímu, co u nás vyšlo. Za
zvláštní pozornost stojí jeho spoluautorství
publikace Krajinářské sadovnictví a především
pak kniha Květiny v bytě, u které byl vedoucí
autorského kolektivu a která v našich podmínkách výrazně předběhla svou dobu.
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Nedílnou a významnou součástí aktivit profesora Machovce byly jeho kontakty s praxí. Ty
byly vždy velmi rozsáhlé a různorodé, takže
úplný výčet není ani dost dobře možný. Jako
člen vědeckých rad a poradních sborů úzce
spolupracoval s mnoha výzkumnými a odbornými institucemi; na prvním místě je třeba mezi
nimi jmenovat dnešní Výzkumný ústav Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
v Průhonicích. Nepřehlédnutelné je jeho dlouhodobé působení jak v hlavních soutěžních

Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
AF MENDELU

Ani letos nechyběli zástupci ústavu Technologie
potravin AF MENDELU při pořádání čtvrtého
ročníku soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje pro rok 2013 a osmého ročníku
soutěže Zlatá Chuť jižní Moravy 2013 a Chuť
jižní Moravy 2013.
Motto soutěže: „Podporujeme potravinářské
suroviny a výrobky z Jihomoravského kraje“
„... to nejlepší z plodů jižní Moravy ...“
Hodnocení proběhlo 14. 5. 2013 na Ústavu
technologie potravin AF MENDELU v areálu
univerzity v Brně-Černých Polích.
Regionální potravina je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený ke konzumaci konečnému spotřebiteli, který je vyroben v příslušném regionu a pochází zejména
z tuzemských surovin. Regionem se rozumí
územní celek vymezený pomocí administrativních hranic kraje, jako vyšší územně samosprávný celek.
Odborná komise soutěže Regionální potravina
2013 doporučila k ocenění osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi
z Jihomoravského kraje. V soutěži o tuto značku bylo letos hodnoceno celkem 99 výrobků od
34 výrobců. O logo se soutěžilo v devíti kategoriích, nejsilněji byly zastoupeny kategorie Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených
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komisích na zahradnických výstavách Flora
Olomouc a Flora Bratislava, tak v porotách národních a celostátních vazačských soutěží. Byl
častým přednášejícím na odborných seminářích
a konferencích. Dlouhou řadu let se podílel na
zajišťování programové náplně seminářů v Klatovech. S povděkem na pana profesora vzpomíná řada kolegů v praxi, které svou autoritou
neváhal podpořit, když narazili na nepochopení.
Při hodnocení významu pana profesora Machovce nelze nepřipomenout jeho roli „krystalizačního jádra“ jak pro odbornou diskusi, tak i družnou zábavu na nejrůznějších oborových akcích.
Naznačený přínos pana profesora Machovce
pro zahradní a krajinářskou tvorbu by nebyl
možný bez jemu vlastní vitality, lásky k oboru,
angažovanosti, pracovitosti, bojovného srdce
a především u nás ojedinělého širokého odborného rozhledu a schopnosti rychle vystihnout
a formulovat podstatu problémů v celé jejich šíři
a vzájemných souvislostech. Právě tato schopnost, v éře postupující specializace stále vzácnější, je největším přínosem pana profesora.
Čest jeho památce.
Zdroj: archiv ZF MENDELU

mas a kategorie Pekařské výrobky, včetně
těstovin. Výrobky hodnotily dvě osmičlenné odborné komise, ve kterých byli i zástupci z Ústavu technologie potravin AF MENDELU. Slavnostní vyhlášení a prezentace vítězných
výrobků se uskutečnila na Vinexu 24. 5. 2013
v Brně a další prezentace proběhla na Krajských
dožínkách v Brně.
Podrobné informace o soutěži na webových
stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Regionální
potravina
Jihomoravského
kraje v roce
2013
a Zlatá Chuť
jižní Moravy
2013
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Náš student
vyhrál
celostátní kolo
Středoškolské
činnosti v oboru
Zdravotnictví

Studenti
FRRMS
MENDELU
podruhé
v JAR
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Matěj Sklenář, student Střední průmyslové školy chemické, vypracoval na pracovišti Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Mendelovy
univerzity v Brně studii, která byla věnována
vývoji antimikrobiální komplexní látky, ideální

pro pokrytí cévních implantátů s následným
využitím v transplantační chirurgii. Byly vytvořeny komplexy polymerních látek (kyselinou
hyaluronovou, kolagenem a chitosanem) se
stříbrnými nanočásticemi nebo dusičnanem
stříbrným. Schopnost tvorby komplexů polymerních látek s dusičnanem stříbrným nebo stříbrnými nanočásticemi byla studována pomocí
elektrochemických a spektrofotometrických
metod. Baktericidní efekt těchto látek byl stanoven metodami růstových křivek a inhibičních
zón na bakteriální kultuře Staphylococcus
aureus. Viabilita eukaryotických buněk byla při
styku se zkoumanými látkami pozorována MTT
testem. Ze získaných dat byl vyhodnocen komplex stříbrných nanočástic s chitosanem jako
nejvhodnější k zajištění antimikrobiální povahy
cévního implantátu a zároveň nejnižší toxicity
vůči eukaryotickým buňkám.

Mgr. Ondřej Konečný,
pedagog odborných stáží
FRRMS MENDELU

Pohybovat se a rozvíjet své znalosti a dovednosti na půdě univerzity, kde studoval i první
černošský prezident JAR a jeden z hlavních
bojovníků proti apartheidu Nelson Mandela
a „dostatečně známý“ prezident Zimbabwe
Robert Mugabe, či setkat se s českou velvyslankyní Ing. Blankou Fajkusovou, Ph.D. v JAR,
se v životě podaří málokomu. Šestici studentů
a dvojici pedagogů FRRMS MENDELU se však
taková možnost naskytla letos na jaře, když jako
v pořadí již druhá skupina odcestovali na měsíční stáž do Jihoafrické republiky – konkrétně na
partnerskou instituci University of Fort Hare
(UFH) působící v East Londonu, Bhisho a Alice.
Tato veřejná univerzita, působící v provincii
východní Kapsko, byla klíčovou institucí poskytující univerzitní vzdělání černošskému obyvatelstvu a v současnosti nabízí plnohodnotné
terciární vzdělávání na pěti fakultách (pedagogická, právní, management a podnikání, sociálí vědy a nakonec přírodní vědy a zemědělství).
Univerzitní hlavní kampus situovaný ve městě
Alice a kampus v East Londonu poskytl studentům dočasné útočiště, kde se mohli naplno
věnovat vypracování projektů zaměřených na
pomoc v rozvojových zemích. Třebaže práce
na projektech započala pro studenty již na půdě
Mendelovy univerzity v Brně během konzultací
se stěžejním zástupcem UFH doc. F. Lateganem,
hlavní část práce samozřejmě čekala na studenty až v Jihoafrické republice. Každý student
během svého pobytu konzultoval a připravoval
projekt nejen s akademickými odborníky UFH,

N áv š t ě va a s e t k á ní s č e s ko u ve l v y s l a n k y ní
v J A R a d ě k a n e m f a k u l t y p ř ír o d níc h v ě d
a z e m ě d ě l s t ví U F H v A l i c e

ale také se studenty či odborníky mimo univerzitní půdu, kteří neváhali studentům poskytnout
cenné rady, data, kontakty, doporučení a svůj
čas. Mimo to bylo připraveno několik exkurzí
do místních i mezinárodních institucí, podniků
a úřadů místní správy a samosprávy, které
studentům ukázaly, jak odlišně může být koncipován regionální rozvoj a jak rozdílné mohou
být prioritní problémy k řešení v ČR a JAR.
Specifikum práce na rozvojových projektech
mimo území České republiky si studenti nejlépe uvědomovali během sběru primárních dat
v místních komunitách či školských zařízeních.
Nejen určitá jazyková bariéra (venkovské obyvatelstvo v regionu východní Kapsko převážně
mluví jazykem Xhosa), ale také rozdíl v myšlení
a přístupů k řešení problému, se ukázaly být
pro studenty velkou výzvou. Je potřeba si proto
uvědomit, že bez místních znalců prostředí
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(Dr. Cibini) a pomáhajících doktorských studentů UFH by vstup do venkovských komunit vůbec
nebyl možný.
Projekty Kristýny Prachařové a Kateřiny Omelkové směřovaly do oblasti vzdělávání v provincii východní Kapsko, konkrétně na rozvoj dovedností žáků mateřských a základních škol
prostřednictvím implementace širší nabídky
výukových možností. Zatímco Kristýna rozvíjela myšlenku zapojení keramické dílny, která
přispívá k rozvoji jemné motoriky, schopnosti
koncentrace a zvýšení sebevědomí a zlepšení
psychické pohody dětí, Kateřina pracovala
na projektu zapojení hudby do výuky dětí pod
vedením zkušeného odborníka na tomto poli
v prostředí jižní Afriky R. van Dyka. Obě studentky měly možnost navštívit několik mateřských a základních škol v městech East London
a Fort Beaufort a získat tak za krátkou dobu
množství materiálu a silných zážitků.
Protože ostatní čtyři projekty studenti cílili na
rozvoj venkovských komunit úzce spojených se
zemědělstvím, ideální zázemí jim poskytl hlavní kampus UFH v Alice, který nabízí příznivé
podmínky pro zemědělský výzkum a působí zde
řada odborníků zaměřených na problematiku
zemědělství a rozvoje venkova. Základní myšlenkou projektů rozpracovaných Lucií Chlubnovou, Marií Přibylovou a Michaelou Smíškovou
byla snaha zaměřit se na místní zdroje, které
venkovské komunity mají k dispozici a rozšířit

jejich využití a zvýšit tak jejich hodnotu pro
místní obyvatelstvo – vyjádřenou získanými či
ušetřenými financemi komunity. Marie se proto
věnovala rozšíření možnosti využití, v lokalitě
běžně rostoucí, Aloe Ferox, Michaela se soustředila na vytvoření přidané hodnoty procesu
zpracování pomerančů prostřednictvím zpracování produkovaného odpadu (pomerančových
slupek) k výrobě mýdel, olejů a dalších potřeb
a Lucie rozpracovala myšlenku co možná nejlevnějšího a téměř bezúdržbového způsobu
uchování vyprodukované zeleniny a ovoce. Na
projektu zavedení cvičících a tréninkových
modulů v oblasti zemědělského vzdělávání
pracovala Andrea Surá v úzké spolupráci
s Dr. Beyene, neboť UFH má eminentní zájem
rekonstruovat své dosud nevyužívané prostory
a budovy pro tyto účely. Studentům byla jistě
nápomocna řada exkurzí v rámci UFH či soukromých subjektů, z nichž lze jmenovat farmu
Honeydale, AgroPark, Research Farm, Nkonkobe Economic development agency či Essential Amathole v turistické lokalitě Hogsback.
Není třeba zdůrazňovat, že účast na stáži byla
pro celý tým cennou zkušeností. Věřím, že
setkání s reálnými problémy a obtížností práce
v rozvojových zemích pomůže studentům nejen
při zpracování dalších projektů či kvalifikačních
prací, ale také jim bude nápomocno k naplnění
svých profesních i osobních cílů a nezapomenou na ně.
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přispěla rovněž zábavná soutěž, setkání s přáteli i lákavé občerstvení.
O dalších aktivitách Oddělení dalšího odborného vzdělávání ICV MENDELU se můžete dozvědět na http://www.icv.mendelu.cz/cz/czv
Foto: Igor Šefr

Vernisáž
výstavy prací
studentů kurzu
kreslení

Český den
proti rakovině
na Mendelově
univerzitě
v Brně

Ing. Iva Houbová
ICV MENDELU

O tom, jak rychlý pokrok v kresbě během relativně krátkého období lze udělat pod vedením
zkušeného lektora, se mohli přesvědčit návštěvníci výstavy prací studentů Kurzu kreslení, která se konala ve dnech 13.–24. 5. 2013
v atriu budovy Q Mendelovy univerzity v Brně.
Vystavené práce vznikaly postupně, v rámci
60 hodin výuky pod vedením Ing. arch. Heleny
Hermanové. Vystavené obrázky byly průřezem
snažení třiceti studentů, kteří v akademickém
roce 2012/2013 navštěvovali kurzy kreslení
pořádané Institutem celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně. Výstava měla
velký ohlas a již samotné vernisáže se zúčastnila bezmála stovka návštěvníků, která se netajila obdivem k vystaveným dílům. Bonusem
letošní vernisáže bylo úžasné, dech beroucí
vystoupení tanečnice z brněnské školy Estudio
Andaluz. K příjemné atmosféře nepochybně

MENDELU
Ve dnech 15.–17. 5. 2013 se uskutečnilo několik akcí spojených s Českým dnem proti rakovině v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.
Ve středu 15. 5. 2013 proběhla veřejná sbírka
podle pravidel Ligy proti rakovině. Lukáš Melichar, Marie Hamšíková, Monika Kempová, Marie
Veselá, Martina Staňková a Olga Kryštofová
zajistili, aby průběh sbírky měl co nejlepší průběh a odpovídající důstojnost významu pořádané sbírky. Na čtyřech vybraných stanovištích
bylo našich tři sta žlutých kvítků rozebráno během dvou hodin. Před naším pracovištěm byla
Liga proti rakovině Praha prezentována stánkem

s informačními materiály. Cílem bylo prezentovat problematiku nádorových onemocnění, která se na našem pracovišti studují i s finančním
přispěním získaným z těchto sbírek. Na veřejnou
sbírku navazoval den otevřených dveří Laboratoře metalomiky a nanotechnologií. Pro zájemce byly k nahlédnutí výzkumné laboratoře
soustřeďující experimentální práci do oblasti
základního výzkumu nádorových onemocnění.
Výzkum je zacílen na specializované nanotechnologické nástroje umožňující maximálně cílenou a tedy méně toxickou léčbu těchto závažných onemocnění. Tento základní výzkum je na
pracovišti pravidelně a dlouhodobě podporován
výzkumnými granty Ligy proti rakovině Praha.

