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Úvodník
Vážený čtenáři,
do rukou se ti dostává druhé vydání časopisu MENDEL GREEN,
periodika, které by mělo vypovídat o dění na univerzitě a o zajímavostech, které se nejrychlejším způsobem, klasickou univerzitní šuškandou, normálně nešíří. V posledních týdnech se
na univerzitě i mimo ni událo mnoho zajímavých věcí, o většině z nich se tu dočtete, jedna však samostatným článkem
popsána není. Na začátku května se na škole odehrála kontroverzní přednáška slečny Michaely Fialové, lovkyně cílící na
specifické živočišné druhy v exotických zemích a podle jejího
vystupování i na city a emoce široké veřejnosti. Právě povyk,
který okolo ní šíří její odpůrci jí však v rámci České Republiky
přinesl ohlas a popularitu, které ji dostali například na titulní
stránku časopisu Reflex, nebo do České televize. Dokonce se
proti pořádání přednášky pořádaly hned dva protesty. Nebavme se tu o etičnosti chování slečny Fialové, ani o přítomnosti
policie na akademické půdě, což není zakázané, ale rozhodně
je to netradiční a při nejmenším diskutabilní, důležité nejsou
ani fotky usmívající se atraktivní ženy s obličejem pomazaným
krví. Nejdůležitější je, že byla z třetí strany narušena svobodná
výuka na univerzitě a slogany protestujících, které si žádaly,
abychom neučili naše děti zabíjet nevinnou zvěř a prohlašovaly, že jsme Mengelova univerzita, narušovaly výuku. Univerzity
vždy byly, jsou a doufejme, že i budou institucemi, které s posluchačem pracují specifickým a od ostatních fází vzdělávání,
odlišným způsobem. Neměly by nalévat do posluchačů jasně
definované názory, naopak měly by jim poskytnout komplexní
pohled na problematiku z více úhlů a studenti by si měli výsledný obraz a názor utvořit sami. Tento postup je pak přínosný jak pro studenta, tak pro samotného pedagoga, který si tak
může udržovat kontakt s realitou a neustále profesně i osobně
růst. Mohu tak jen poděkovat panu rektorovi, že nevyslyšel
prosby demonstrantů a neomluvil se za postup naší univerzity. Poslední, o čem se rád vyjádřím a co není reflektováno
v tomto časopise, je ukázka pospolitosti napříč fakultami, kterou předvedli naši studenti při přípravách na letošní Majáles.
Jejich nasazení a schopnost komunikace mi jen ukázala, že je
možno fungovat bez předsudků a fakultních cejchů, kterou by
jim mohl závidět leckterý akademik nejen z naší alma mater.
Jan Záhora, předseda SKAS MENDELU,
ambassador projektu Studentské Brno
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Zelená pomáhá
aneb První benefiční garden party studentů MENDELU
Marta Havránková

Představte si typickou rodinu: je v ní maminka, tatínek a dvě
dcery. Jednou z těchto dcer je Eva Čapková. Ukončila studium na PEF MENDELU, získala novou práci, dostala se do situace, kdy přestala být závislá na svých rodičích a veškerou
zodpovědnost vzala sama na sebe. Rozhodla se postavit
na vlastní nohy. Rodiče se konečně začali věnovat rekonstrukci rodinného domu, úpravě zahrady a budování toho,
na co jindy nezbývalo tolik času. Vše fungovalo tak, jak mělo.
Až do osudného dne, kdy při dokončovacích pracích utrpěla
maminka vážný úraz. Po pádu ze střechy zůstala upoutána
na vozíček.
Tragédie, kterou si málokdo z nás vůbec dokáže představit, se stala realitou celé rodiny. Všem se obrátil život vzhůru nohama. Po měsících v nemocnici se maminka bude moci
vrátit domů. A nic už nebude jako dřív. V domácnosti, kterou
rodina Čapkových sdílí s babičkou, je nutné provést zásadní
stavební změny. Rekonstrukce má jasný cíl – kompletně bezbariérové bydlení.
Právě tento příběh přiměl studenty naši univerzity zamyslet se nad sociální odpovědností. Členové čtyř aktivních
studentských organizací působících na MENDELU, dali hlavy

dohromady a rozhodli se pomoci. A tak se
zrodil nápad spojit příjemné s užitečným.
Vůbec první akci sociálně zodpovědného
charakteru zaštítil pan rektor prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Dva měsíce příprav, oslovování sponzorů a kapel vyvrcholily poslední dubnovou
středu v arboretu Mendelovy univerzity
v Brně. Trochu chladnější, leč slunečné počasí nakonec do prostor zahrady přilákalo
„Díky akci Zelená pomáhá,
rodina získala 35 943 Kč na zajištění
zdravotnických pomůcek pro mámu
naši absolventky.“
téměř 190 návštěvníků, kteří se svou účastí rozhodli pomoci rodině absolventky Evy
Čapkové. Účastnící si mohli vychutnat
příjemný hudební doprovod, občerstvení
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kapely EU!Burg. Celým odpolednem provázel moderátor rádia Krokodýl Jiří Wiener.
Díky menze a poloprovozům naši univerzity si účastníci
mohli pochutnat na kančím guláši z univerzitního divočáka.
Toho věnoval Spolek LDF. Odpoledne zpříjemnil také raut,
který opět připravili pracovníci menzy z masných produktů
a pekárenských výrobků pocházejících z poloprovozů univerzity. Celá událost by se neuskutečnila bez šikovných dobrovolníků a ochotných sponzorů, kteří se rozhodli projekt finančně podpořit.
Účastníci akce Zelená pomáhá zakoupením vstupenky,
tomboly a příspěvkem do kasičky zajistili rodině minimálně
16 tisíc korun, ale to zdaleka není vše.
Někteří se akce nezúčastnili osobně, ale pomohli finančním příspěvkem na transparentní účet rodiny.
Díky akci Zelená pomáhá rodina získala 35 943 Kč na zajištění zdravotnických pomůcek pro mámu naši absolventky.
Poděkování tak patří všem, kteří přispěli finančně, svou
účastí na akci, ale zejména pořadatelům celé akce – studentům ze Spolku studentské unie PEF MENDELU, Akademické
unie FRRMS, Spolku posluchačů LDF, SKAS MENDELU a dalším zainteresovaným osobám.
Číslo transparentního účtu, kam můžete i nadále rodině
přispívat: 2300772589/2010
A co na to rodina?
„Vážení a milí, ani nevím jak začít, než jednoduchým skromným slovem děkuji.
foto: avc (petr hostička)

z univerzitních poloprovozů a dokonce
mohli ochutnat konopné pivo.
Zahájení hezkého odpoledne v sluncem
zalitém arboretu se ujali trubači Lesnické a dřevařské fakulty. Po úvodním slovu
pana rektora si hosté užili vystoupení hudebních kapel z řad studentů, ale i profesionálů. Hudební těleso Sami za sebe
v čele se studentkou Agronomické fakulty Lenkou Filipovou navnadilo příjemnou
atmosféru již od začátku. Nezaháleli ani
studenti a pracovníci Provozně ekonomické fakulty, kteří pro tuto příležitost
sestavili cimbálovou muziku Zelená. S blížícím se večerem se zrychlovaly hudební
rytmy pod taktovkou Acappelly Megafon a Gentle Irony trio. Benefiční akci se
na poslední chvíli rozhodl podpořit i Pavel
Helán, který vystoupil v rámci programu

Děkuji ve jménu celé naší rodiny Vám všem.
Vám, kteří jste podpořili akci svou účasti, Vám kteří jste
jakoukoliv částkou přispěli na účet naši rodiny a Vám, kteří
jste přiložili ruku k dílu s názvem „Zelená pomáhá“.
Vám všem patří velký dík. Mamka je konečně doma. Po zhlédnutí fotek z akce ji velmi mrzelo, že ještě nemohla být součástí
tak povedeného odpoledne.
Jednoduše děkujeme – všem co přišli, všem co přiložili ruku
k dílu a všem co jakkoliv přispěli. Přejeme vám všem hodně
úspěchů a hlavně zdraví, to má nevyčíslitelnou hodnotu.
Díky Vaším příspěvkům jsme pořídili mamince motomed.
Motomed je pohybový trenažér určený pro cvičení horních
a dolních končetin pro osoby s omezením pohybu. Díky přístroji si vozíčkáři udržují své svaly v kondici. I díky Vám
jsme zase o krůček blíž k plně bezbariérovému bydlení.
Zbylé finanční prostředky bychom rádi investovali do drobných pomocníků a moderních domácích spotřebičů, které
mamince usnadní běžné každodenní činnosti, které nyní bez
pomoci sama nezvládá.
Ještě jednou děkujeme!
Za rodinu Čapkových zdraví dcera Eva.“
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49. ročník Biologické olympiády
na MENDELU
Ve dnech 20.–24. 4. 2015 se na půdě Mendelovy univerzity v Brně uskutečnilo Ústřední kolo Biologické
olympiády Bio. Biologická olympiáda je předmětová soutěž pro talentované středoškolské studenty
ve znalostech z přírodopisu a biologie. Proč právě na MENDELU? Proto, že naše univerzita má zájem
přilákat ke studiu nejtalentovanější biology, vždyť nejeden profesor, docent, doktor, inženýr i student
Mendelovy univerzity v Brně tuto soutěž v minulosti vyhrál…
Jiří Libus

Příprava celé akce byla poměrně náročná, do příprav se zapojilo několik pracovníků a doktorandů naší univerzity. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v zasedací místnosti děkanátu LDF,
kde soutěžící přivítal pan děkan doc. Klvač a prof. Jankovský.
Vše pokračovalo do večerních hodin poznávačkou živočichů,
rostlin a přírodnin. Druhý den byli soutěžící v laboratořích,
kde pomocí mikroskopů, binokulárních lup, počítačů a další techniky plnili náročné úkoly z oblasti genetiky, zoologie
a botaniky. Úterní večer soutěžícím zpestřila prohlídka Mendeliania na Zelném trhu. Ve středu 22. 4. se celá akce přesunula do nedalekého arboreta a částečně na ruderální plochu
za obchodním domem Tesco, kde probíhala terénní úloha využívající snad všechny prvky přírody ovlivněné člověkem. Závěrem středečního dne byla exkurze do Hvězdárny a planetária
Brno. Ve čtvrtek dopoledne byla připravena exkurze na zajímavá místa brněnské přírody – zejména do jeskyní Moravského krasu. Celá soutěž vyvrcholila závěrečným ceremoniálem,
který moderoval televizní moderátor a publicista Mgr. Vladimír Kořen. Zde soutěžícím předali hodnotné ceny zašťiťovatelé akce – rektor MENDELU prof. Havel, náměstek hejtmana JMK Ing. Juránek, náměstek ministra životního prostředí
Dr. Dolejský a další. Před vyhlášením prvních třech soutěžících zazněla fanfára v podání trubačů Lesnické a dřevařské
fakulty. Závěrečný ceremoniál navštívilo mnoho významných
osobností České republiky, Jihomoravského kraje a naší univerzity. Jak zaznělo v projevech, někteří z nich se v dobách
„dávno minulých“ umisťovali na předních místech v BiO.
Cílem BiO je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Nejlepší
z nich se připravují na reprezentaci v Mezinárodní biologické
olympiádě. V současné době je do ní zapojeno přes 60 zemí
světa a v červenci 2015 proběhne v Dánsku. V letošním klání
zvítězila a do Mezinárodního kola automaticky postupuje již
podruhé Doubravka Požárová, studentka Gymnázia Zikmunda Wintra z Rakovníku.
Doufejme, že studenti budou na celostátní kolo vzpomínat
v tom nejlepším světle. Možná se i díky této akci dříve nebo
později s některými z nich setkáme, až se stanou studenty
naší fakulty.
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První ročník Kariérního dne
přilákal 36 firem
Petra Kuklová

Studenti Mendelovy univerzity v Brně měli
možnost setkat se s budoucími zaměstnavateli v rámci veletrhu pracovních příležitostí,
který se konal 14. dubna 2015 v budovách
studentské menzy a Provozně ekonomické
fakulty. Firmy se mohly prezentovat i formou krátké přednášky, kde představily, co

přesně dělají a případně i jaké zaměstnance hledají. Pro studenty byl připraven i bohatý doprovodný program v podobě
kariérního poradenství, odborných přednášek či workshopů.
Odborníci z řad personalistů jednotlivých firem studentům
radili, jak si vylepšit životopis, jak uspět u přijímacího pohovoru a připravili i modelové assessment centrum. Podle dotazníkového šetření se většině firem koncept celouniverzitního Kariérního dne líbí a mají v plánu se zúčastnit i příští rok.

Čtyři užitečné tipy od našich ajťáků
Stratos Zerdaloglu

Mám problém s IT, co teď?

studijní referentky, takže nevyřeší potíže se studiem,

Problém nemusí být vždy to, že Vám něco nejede.

ale s technickými věcmi v UIS Vám rádi pomohou.

Problémem může být i podivný e-mail, zpráva od in-

Plné verze Microsoft Office

formačního systému, které nerozumíte, nebo třeba

Všichni zaměstnanci a studenti Mendelovy univerzity

zájem o koupi nového monitoru. Pokud si nejste jistí,

v Brně mají zdarma k dispozici kancelářský balík Micro-

jak postupovat, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu

soft Office Professional Plus od firmy Microsoft až pro

proto, abychom Vám pomáhali, a pokud Vaše prosba

pět svých zařízení (Windows, iPad, iPhone, Android,

nespadá do našich kompetencí, můžeme Vás alespoň

Windows Phone). Podrobnější informace naleznete

zkusit nasměrovat na správnou osobu.

na našem webu: uit.mendelu.cz, sekce podpora, oblast

Základní kontakt:

Služba Office 365.

HELPDESK@MENDELU.CZ,

Kvóty na kolejní síti

WWW.HELPDESK.MENDELU.CZ,

Kolejní síť byla zbudovaná za účelem umožnění stu-

(přihlašovací údaje jako do UIS)

dijních aktivit. Jejím posláním není umožňovat plnění

Kdo je systémový integrátor?

questů WOW ani zachraňovat Kerriganovou ve Star-

Osoba odpovědná za bezproblémový provoz infor-

craftu II. Kolejní síť je velmi rychlá, přesto je studentům

mačního systému. Každá fakulta a také rektorátní

zpřístupněna jen za symbolický poplatek. Aby nedochá-

a celoškolská pracoviště mají svého integrátora. Je

zelo ke zneužívání kolejní sítě, je provoz omezen kvótami

to správná osoba, na kterou se obrátit, pokud na-

(v současnosti je to 40 GB na uživatele vždy za posledních

příklad zapomenete heslo do UIS, nepůjde Vám při-

7 dní) a síť je nepřetržitě monitorována. Při překročení

hlásit se na cvičení nebo nebudete vědět, jak zadat

kvóty je uživatel zablokován, o případném odblokování

novou publikaci do UIS. Systémoví integrátoři nejsou

rozhodují pracovníci ÚIT vždy individuálně dle okolností.
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Rozhovor na téma: Konopná sezona
S Václavem Trojanem o spolupráci MENDELU s holandskou firmou Bedrocan, o tom, jak se v Česku
všechno konopí háže do jednoho pytle a že šluk se nedá standardizovat.
Dominika Langová

MENDELU má ve spolupráci s nizozemskou firmou Bedrocan
začínat nový projekt. Oč jde?
Jde o spolupráci v oblasti výzkumu medicinálního konopí. Firma, která je největší a nejlepší na světě v kvalitě tohoto produktu se zajímá o Mendelovu univerzitu v Brně a svůj výzkum
cílí sem. Já to přirovnávám k tomu, jak kdybychom podepsali smlouvu s Mercedesem. Takhle by to mohlo být chápáno
lidmi, kteří o to mají zájem a mají k tomu vztah. Už jen tohle
je pro mě ne prestiž, ale především výzva a zodpovědnost.
A teď musíme ukázat, že něco děláme a děláme to nejlépe.
Takže budete pěstovat konopí za účelem výroby léků?
Nejprve bych měl asi vysvětlit, že se v České republice konečně
začala trochu uvolňovat atmosféra, co se týká medicinálního
konopí. Dostalo se více do povědomí i do lékáren a česká vláda

přišla s tím, že by bylo zajímavé produkovat
ho u nás. Bylo by tak levnější a zároveň i dostupnější pro pacienty.
„Firma, která je největší a nejlepší
na světě v kvalitě tohoto produktu
se zajímá o Mendelovu univerzitu
a svůj výzkum cílí sem.“
Přesto je v České republice konopí pořád
ještě vnímáno v jednom velkém pytli. Má
ale takové tři hlavní směry. Pro nás nejdůležitější je právě medicinální konopí, účelem
je distribuce v lékárně na lékařský předpis
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pacientům například s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou a dalšími.
Další oblastí je technické konopí, to se řeší
z pohledu využití stavebního materiálu, podestýlky pro zvířata, vlákna, oleje, pokrutin
a dalšího potravinářskěho využití. No a tou
třetí, velmi populární oblastí, je samozřejmě
rekreační užívání, kouření. Nesmíme na to
zapomínat a stydět se za to, je to tady. Mělo
by se o tom ale hovořit a přesně určit hranice, nedávat to všechno do jednoho pytle.

standardizované podmínky si doma žádný pacient prostě
nezajistí. Nebavíme se o odřeném koleni a mazání mastičky,
tedy vnějším použití. Bavíme se o indikacích na nemoci, které potřebují přesně dávkování, aby byla léčba cílená na nervový systém. Je to stejné, jako bych si vzal 400 mg Ibuprofenu, stejně tak vím, že v tom gramu konopí mám přesný
obsah účinných látek, které pacient potřebuje.

Jakou úlohu tedy bude mít Mendelova
univerzita v Brně?
Výzkum by se měl týkat především zlepšování produkce medicinálního konopí
v uzavřených podmínkách, in-dooru. To
znamená, že musíme umět ovládat veškeré podmínky jako teplotu, vlhkost, výživu
nebo světelný režim. V medicinálním užití když vezmete gram květu, máte v něm
vždy stejný obsah účinných látek. V konopí
máme přes tisíc známých látek, my v součastnosti hovoříme o THC s psychotropním
účinkem a nemůžu říct, že účinější, ale v jistých případech důležitější než THC je CBD,
kanabidiol. A ten bonus je v tom, že těch
látek je tam obrovské množství a působí
v určité synergii. To je účel pěstování medicinálního konopí, abychom ty látky nemuseli vyrábět synteticky.
V České republice se tedy medicinální konopí zatím nepěstuje?
I když to v Holandsku funguje už dvacet
let, u nás se to otvírá až v tomhle okamžiku. Velmi zajímavé jsou také zkušenosti
z Izraele, kde je pohled na medicinální konopí ještě trochu jiný, pacienti by si tam
drogu měli produkovat doma sami, ale ty
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
pracuje na Ústavu biologie rostlin
Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně. Už v rámci
doktorského studia se zabýval
především výzkumem barevných pšenic,
letos se stal garantem univerzitního
výzkumu medicinálního konopí.
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A jak se medicinální konopí užívá?
Co se užití té drogy týče, konopí se většinou kouří, ale opět
se nedá standardizovat ten „šluk“. Dnes jsou pro to vaporizéry a různé pomůcky, přirovnávám je k aplikátoru proti astmatu. Možné je i orální podání, tam ale účinek nenastupuje
hned, kvůli cestě látky krevním řečištěm na místo působení
je to dlouhodobější proces. Mohou být případy, kdy se používá kombinace podání, například při chronických bolestech,
kdy je bolest tlumena dlouhodobě.
Kdy má projekt začít?
Projekt už začal, smlouva byla podepsána ze začátku tohoto
roku na roky tři. Dostal jsem to vlastně jako vánoční dárek.
A díky tomu, že máme povolené nakládání s psychotropními
látkami, tak nám už nic nebrání tomu, abychom prováděli
analýzy, skladovali, pěstovali, zkoumali tuto oblast. V součastnosti řešíme vybavení laboratoří, technologie, jakým
způsobem tady produkce bude probíhat. Nevíme ještě, jestli
testování bude probíhat u nás jen v malém množství a zbytek
ve Zlíně, nebo budeme vše dělat jen tady. Je to v běhu, ale
každý krok se musí rozmyslet, jednak jsou to větší finanční
investice, jednak je to materiál, který je v hledáčku zájmu různých skupin a to nejen těch, co ho potřebují.
Povolení nakládání s psychotropními látkami má MENDELU
ale čerstvě, že?
Ano.
Jaké má univerzita zkušenosti s pěstováním technického
a medicinálního konopí?
Vycházíme z Ústavu biologie rostlin, kde je už skoro stoletá
historie studia anatomie, fyziologie a morfologie rostlin a právě to je jeden z důvodů, proč nás Bedrocan oslovil. Že nejsme
čerství. Nepracovalo se tu s konopím, ale s mnoha jinými rostlinami, díky čemuž máme v této oblasti bohaté zkušenosti.
V médiích se ale nedávno vyskytly informace o už proběhlém
pěstování konopí v prostorách univerzity.
Tyto články považuji za pomlouvačné. K tomu se teď ale nemohu vyjadřovat, protože jde o případ, na kterém spolupracujeme s kriminální policií.
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MendelAgro 2015 v Žabčicích letos
po sedmadvacáté
2, 11, 27, 28, 30, 60, 582 – to jsou „šťastná“ čísla letošního ročníku polního dne MendelAgro, který
proběhl v Žabčicích 11. 6. 2015 již po sedmadvacáté. Hlavním lákadlem této tradiční akce bylo nejen
vydařené počasí s příjemnou teplotou okolo 28 °C, ale také rekordní počet třiceti pokusů a dalších
prezentovaných výsledků výzkumu z dílny Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Daniel Falta

MendelAgro si našel za dobu své existence pevné místo v kalendáři nejednoho zemědělce. Tato platforma prošla určitým vývojem, který odrážel zejména finanční možnosti hlavního organizátora akce, tedy Agronomické fakulty. Z původního formátu
přátelských diskuzí nad polními pokusy v okruhu několika málo
nadšenců nabyla akce až do dnešních rozměrů – 582 registrovaných účastníků. Stalo se tak především za výrazného přispění
a zapojení se firem z komerční sféry, kterých se tu představilo
celkem jedenáct plus dvě spolupracující výzkumné organizace – Zemědělský výzkum, s. r. o. a Zemědělský výzkumný ústav
Kroměříž, s. r. o. Svoji činnost zde prezentovala i Společnost
mladých agrárníků ČR. „Zájem odborné i laické veřejnosti je
opravdu velký a meziročně má vzrůstající tendenci. Připisujeme to hlavně pevně stanovenému termínu pořádání této akce,
což je druhý červnový čtvrtek, letos navíc i bohatému programu a v neposlední řadě také kvalitnímu občerstvení, na jehož
přípravě se podílel Ústav technologie potravin AF MENDELU
společně se Správou kolejí a menz“, uvedla odborná garantka
letošního ročníku doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná.
MendelAgro zaznamenal letos i zvýšený zájem médií. Do Žabčic zavítaly např. redaktorky z Brněnského deníku nebo Českého rozhlasu Brno. „Zájem médií nás pochopitelně velmi těší,

Zahájení polního dne MendelAgro 2015 rektorem prof. RNDr. Ladislavem
Havlem, CSc. foto: ladislav rygl

zvláště když polní den MendelAgro je naší
největší fakultní PR akcí a opravdu máme co
ukazovat. Je to taková naše výkladní skříň“,
pochlubil se děkan Agronomické fakulty
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. „Letos poprvé jsou zde k vidění kromě maloparcelních
pokusů s různými odrůdami a aplikacemi
chemických přípravků také dva originální
výsledky bádání našich pracovníků. Jsou
jimi monitorovací systém traktorů a laboratorní mlýnek s temperovatelnou, resp. chlazenou, mlecí komorou“ dodal doc. Ryant.
Co zemědělské praxi přináší tyto inovace,
shrnul jejich spolutvůrce doc. Ing. Martin
Fajman, Ph.D.
„Monitorovací systémy vozidel a v podstatě čehokoliv jsou dnes velkým trendem.
Náš systém zaměřený na monitoring mobilních energetických prostředků, zejména traktorů, je unikátní v tom, jaké spektrum dat a v jakých časových intervalech
sleduje. Kromě standardních veličin umí
každou sekundu zasílat do řídícího, resp.
sběrného, střediska údaje o vytížení traktoru a připojeného stroje. V podstatě se dá
říci, že přímo sleduje a hodnotí kvalitu odvedené práce,“ upřesnil doc. Fajman. Pro
laboratorní mlýnek vidí doc. Fajman uplatnění „zejména v laboratořích, které hodnotí kvalitu rostlinných produktů. Výhoda
našeho řešení spočívá ve snadném čištění
mlecí komory, kterým se velmi jednoduše
zabraňuje vzájemné kontaminaci mletých
vzorků bez nutnosti komplikované demontáže nože nebo jiných částí komory.
Revoluční je ale řešení systému chlazení
komory, které zabraňuje termochemické
degradaci meliva a přehřívání součástí
mlýnku, což mimo jiné zvyšuje jeho výkon“.
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Tradice „polního kázání“, tedy setkávání
se nad odbornými tématy a problémy zemědělské praxe, sahá podle slov proděkana doc. Ing. Radima Cerkala, Ph.D. obecně až do poloviny 19. století. „Posláním
univerzity, resp. naší fakulty, jakožto
vzdělávací a výzkumné instituce, je nejen
připravovat absolventy na náročné profese v zemědělství a navazujících oborech,
ale také se efektivně podílet na rychlém
a cíleném transferu vědeckých poznatků
do praxe. Na základě našich dlouholetých
zkušeností z pokusnické činnosti, kterou
letos realizujeme již na ploše cca šedesáti
hektarů, zemědělcům radíme, jak dosáhnout lepších výsledků.“ Na slova prod. Cerkala navázala Kateřina Jabůrková z Centra
transferu technologií MENDELU: „Na této
akci si můžeme opravdu otestovat, jaký je
zájem o výsledky našeho výzkumu. Důležitá je zejména zpětná odezva od potenciálních uživatelů, která nám umožňuje
vyvíjená zařízení dále zdokonalovat.“
Tradiční součástí akce byly také moderované přednášky, věnované např. problematice klimatické změny nebo monitoringu sucha. Od prof. Ing. Zdeňka
Žaluda, Ph.D. dostali zájemci o tuto složitou problematiku mnoho informací, mimo
jiné i o principu prováděného monitoringu. „Problematice sucha a jeho monitorování se s kolegy věnujeme velmi dlouhou
dobu. Výsledkem naší práce je v Evropě
unikátní systém, který stanovuje obsah
vody v půdě a z něhož následně odvozujeme stupně sucha. K přesnějšímu popisu
sucha a především jeho dopadů v zemědělství, zahradnictví a lesnictví využíváme
i další metody – od satelitního pozorování
a vegetačních indexů až po zpětnou vazbu od našich uživatelů, kteří nám pravidelně vyplňují náš internetový dotazník.“
Monitor sucha pro ČR je volně přístupný
na portálu www.intersucho.cz.
A o co projevili účastníci letošního ročníku MendelAgro největší zájem? Na to
odpověděl jeden z pravidelných účastníků akce Milan Jurčík ze společnosti AGRO
Žádovice, s. r. o.: „Do Žabčic na polní den
jezdím již několik let. Lákají mě především
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Prezence účastníků polního dne MendelAgro 2015. foto: radim cerkal

Netradiční bezlepková pseudoobilnina – merlík čilský – quinoa. foto: radim cerkal

výsledky pokusů s odrůdami pšenice pěstované v odlišných
půdně-klimatických podmínkách. Jako agronom společnosti
zde čerpám nedocenitelné informace, za které v praxi metodou pokus-omyl mnohdy platíme velmi draze. Poprvé jsem
zde viděl také sortiment genotypů merlíku čilského, který se
jeví být při zvládnutí agrotechniky ekonomicky velmi zajímavou plodinou. Přiznám se, že mě zaujal systém monitoringu
práce traktorů. O jeden podobný od jiného poskytovatele,
ovšem ne tak propracovaný, jsme před nedávnem projevili
zájem, ale na základě toho, co jsem zde viděl, budeme muset
naše rozhodnutí ještě přehodnotit.“
Z reakcí pořadatelů i účastníků polního dne bylo cítit
oprávněné uspokojení a tak nezbývá než doufat, že se v podobném duchu budou odehrávat i další ročníky těchto polních dnů. Všem organizátorům i zúčastněným patří za tuto
atmosféru velké poděkování!
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Týden lesů a lesní pedagogika
Blažena Mrlinová

Ve dnech 11. až 17. května probíhaly po celé České republice
v rámci Týdne lesů akce lesní pedagogiky. Letošní ročník byl
zaměřen na ochranu lesa. LDF MENDELU se k této události
také připojila. Spolu se ŠLP Masarykův les Křtiny byly uskutečněny v daném týdnu dvě akce. První akce byla opravdu
hromadná, celkem se zúčastnilo 248 žáků od první do osmé
třídy ze základních škol v Babicích nad Svitavou a Bílovic nad

Svitavou. Bylo připraveno 6 stanovišť (poznávání stromů a abiotičtí činitelé, kalamitní škůdci, ochrana lesa proti škodám zvěří,
sázení lesních dřevin, dravci a stanoviště
s názornou ukázkou lapače a správně položeného lapáku).

Měření tloušťky stromu ve výčetní výšce.foto: blažena
mrlinová

Stanoviště poznávání dřevin a abiotičtí škůdci s lesní pedagožkou Mendelovy univerzity v Brně Blaženou Mrlinovou. foto: pavla svobodová

Stanoviště s kalamitními škůdci ČR s lesní pedagožkou ŠLP Masarykův
les Křtiny Monikou Bejčkovou. foto: blažena mrlinová

Slepá housenka, aneb jak vnímáme les, když nic
nevidíme. foto: blažena mrlinová

V lese je mnoho zajímavých podnětů a výuka proto nabírá zcela odlišný
směr a mnohem silněji se díky prožitým emocím zapisuje do povědomí dětí.
foto: monika bejčková

Opravdu nás nechtěly děti pustit. foto: blažena mrlinová
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Druhá akce byla provedena taktéž ve spolupráci lesních pedagogů Mendelovy univerzity v Brně a ŠLP Masarykův les Křtiny,
tentokrát v Kuřimi, kdy pro dvě první třídy
základní školy byl připraven program v blízkém lese. Děti si vyzkoušely, jak měří lesníci

stromy, zjistily, že stromy lze rozeznat nejen podle listů, ale
také podle kůry, což si také vyzkoušely při aktivitě se zavázanýma očima, kdy měly poznat dřevinu pouze po hmatu. Také
jsme zjistili, kdo vyvrací stromy, kdo je to lesník, co dělá myslivec a mnoho dalšího. Akce bude pro velké naléhání z řad dětí
i učitelek jistě brzy opakována.

Regionální kolo YPEF na MENDELU
Blažena Mrlinová

Dne 6. 3. 2015 se uskutečnilo na LDF MENDELU regionální kolo lesnické soutěže YPEF
(Young People in European Forests). YPEF je
znalostní soutěž zaměřená na žáky základních a středních škol. Jejím cílem je zlepšení
povědomí o významu lesů a zdůraznění lesnictví v dnešní době. YPEF je mezinárodní
soutěž, do níž se zapojuje cca 10 států Evropy.
Celkem se zúčastnilo regionálního kola
9 vítězných družstev z místních kol Jihomoravského kraje, 5 družstev v kategorii

foto: martin čermák

mladší žáci (13–15 let) a 4 v kategorii starší žáci (16–20 let).
Soutěžící poznávali dřeviny, byliny, semena lesních dřevin
a keřů, hmyz, horniny a nerosty, zvěř, a byly pro ně připraveny
dva praktické úkoly – hod na cíl a přeřezávání dřeva na čas.
V kategorii mladší žáci zvítězilo družstvo ze ZŠ Edvarda Beneše Lysice ve složení: Michaela Ryzí, Jakub Pavelka a Anna
Nekoušová. V kategorii starší žáci zvítězil tým GPOA Znojmo
v čistě ženském složení: Zuzana Konvičková, Lucie Konvičková a Barbora Száková.
Vítězové postoupili do národního kola, které se konalo v dubnu na ČZU v Praze.
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Magická atmosféra Ostrova orchidejí. foto: aneta malínková

Exkluzivní výstava soch a květin
ve Vaňkovce
Začátkem letošního roku se zrodila myšlenka spojit výstavu sochařských děl brněnského sochaře
a řezbáře Jiřího Netíka s květinovými dekoracemi. Netík ve svém uměleckém výrazu čerpá z tradic
mistrů středověku, renesance i baroka. Jeho díla už byla k vidění ve Vatikánu, pařížské katedrále Notre
Dame nebo římském Pantheonu. Mezi jeho významná díla patří socha Sv. Václava věnovaná papeži
Benediktu XVI., bronzový odlitek hlavy Jana Palacha nebo socha Santiniho.
Aneta Malínková a PR ZF MENDELU

Slavnostní otevření výstavy se všemi organizátory – zleva, bez titulů: Martin Kondrát (ředitel GV), Jiří Martinek (ZF MENDELU), Jiří Netík (Sochař).
foto: archiv společnosti xtrem

O spolupráci na tomto projektu byl požádán proděkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiří Martínek,
Ph.D. Návrhy jednotlivých floristických
instalací vznikly v rámci mezinárodního
workshopu studentů Zahradnické fakulty
v Lednici.
Sochy byly vystaveny celkem na 7 tematických ostrovech. Centrální Ostrov orchidejí byl reprezentativním a materiálově nejluxusnějším prvkem celé výstavy. Bronzové
sochy byly doprovázeny květy orchidejí
(Phalaenopsis, aj.) v odstínech světle zelené
a fialové barvy v kombinaci s bílou. Ostrov
milenců představoval rozkvétající jabloňový sad, který se na jaře probouzí ze spánku.
Dětský ostrov navozoval atmosféru dětské
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Hlavatý ostrov s tématikou hlav a šedé kůry mozkové. foto: archiv společnosti xtrem

hry v trávě a hledání cesty životem. Ostrovu dominovaly vysoké bambusy se sušenými stébly trav, které byly doplněny květinami žlutých a oranžových odstínů. Ostrov

Ostrov cestovatelů s kaktusy a sukulenty.
foto: archiv společnosti xtrem

slastí nabídl radosti života, které představovala vinná réva
a opojně vonící kvetoucí rostliny. Dalším ostrovem byl Hlavatý ostrov, kde byly umístěny busty. Z tohoto důvodu byla
instalace řešena kompaktními půdopokryvnými rostlinami
tvořícími jednotlivé záhyby šedé kůry mozkové. Tropický
ostrov dovedl návštěvníka výstavy do tropického deštného
pralesa plného lián a šťavnatě zelených rostlin. Zavěšené
treláže představovaly interiér porostu deštného pralesa,
ve kterém visí liánovité či převislé rostliny a kompozice tak
komunikovala s prvním patrem nákupní galerie. Posledním
byl Ostrov cestovatelů zastoupený sukulentními rostlinami
z oblastí pouští a polopouští a byl laděn do zemitých tónů.
Výstava se konala v Galerii Vaňkovka v Brně u příležitosti 10. výročí otevření obchodního centra Galerie Vaňkovka
a 30. výročí založení ZF MENDELU v Lednici. Přípravy celého
projektu trvaly dva měsíce. Instalace floristických děl společně se sochami probíhala 2 dny před zahájením výstavy vždy
v noci, kdy byla Galerie Vaňkovka uzavřena veřejnosti. V průběhu první noci byly vytvořeny ostrovy a základní struktura
kompozic. Druhou noc pak studenti vysazovali a aranžovali
květiny. Dne 21. dubna 2015 proběhlo slavnostní zahájení
výstavy za účasti sochaře Jiřího Netíka, Ing. Jiřího Martínka, Ph.D. a starosty městské části Brno-Střed Martina Landy.
Sochy obklopené květinami byly v Galerii Vaňkovka k vidění
do 11. května 2015.
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Rok 2015 ve znamení oslav
30. výročí vyhlášení samostatné
Zahradnické fakulty MENDELU
PR ZF MENDELU

Tento rok se pro Zahradnickou fakultu MENDELU se sídlem
v Lednici nese v duchu oslav 30. výročí vyhlášení samostatné
fakulty. Pro odbornou i laickou veřejnost je připravena řada
událostí, které si kladou za cíl připomenout historii odborného vzdělávání a výzkumu na Zahradnické fakultě MENDELU.
Oslavy začaly v dubnu květinovými instalacemi studentů ZF MENDELU spolu se sochami Jiřího Netíka, které se
konaly od 24. 4. do 11. 5. 2015 v pasáži Galerie Vaňkovka
u příležitosti 10. výročí otevření tohoto obchodního centra. V rámci oslav obou institucí zde bylo zrealizováno celkem 7 květinových ostrovů se sochami významného brněnského sochaře.
Při druhé události se otevřely brány Akademické zahrady
v Lednici pro veřejnost, a to 13. a 14. června 2015. Zahradnická fakulta se připojí k Víkendu otevřených zahrad, události
původem z Velké Británie, která zpřístupňuje vybrané objekty zahradního umění a doplňuje je o netradiční program.
V srpnu (20.–23. 8. 2015) je pro širokou veřejnost připravována hlavní expozice letní etapy veletrhu FLORA Olomouc. Expozice je vytvářena v těsné spolupráci Výstaviště
Flora Olomouc, a.s. a ZF MENDELU. Návštěvníky čeká výstava květin plného léta, cyklus odborných přednášek a prezentací a další bohatý doprovodný program.
Pomyslným vrcholem roku jsou oficiální oslavy 30. výročí vzniku Zahradnické fakulty MENDELU, které proběhnou za účasti
odborné veřejnosti 10. a 11. 9. 2015 v Kampusu Zahradnické
fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Nedílnou součástí oslav
je ocenění současných a historických osobností a institucí,

Vizuál oslav na webu ZF MENDELU – akademická zahrada, foto: pr zf mendelu

které významně přispěly k rozvoji oboru
a jsou neodmyslitelně spjaté s naší fakultou.
S rokem 2015 a oslavami 30. výročí se
rozloučíme na 8. předvánočním zastavení
na Rybničním zámečku, které se tradičně
koná o čtvrtém adventním víkendu (od 18.
do 20. 12. 2015). Prohlídku květinových instalací studentů ZF MENDELU v jednotlivých
sálech doplní další doprovodný program.
Podrobné informace k oficiálním oslavám
naleznete na webových stránkách ZF MENDELU
http://zf.mendelu.cz/30letzf.

Logo oslav 30. výročí ZF MENDELU se sídlem v Lednici

Vizuál oslav na webu ZF MENDELU – fakultní kampus
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Reprezentační ples studentů
Zahradnické fakulty MENDELU
Studenti ZF a PR ZF MENDELU

V pátek 13. 3. 2015 se Kulturní dům ve Velkých Bílovicích proměnil v Rajskou zahradu.
Konal se zde tradiční Reprezentační ples

Květinami bohatě vyzdobené pódium studenti naaranžovali ve stylu Rajské zahrady

studentů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
který byl v tomto roce stylizován právě v duchu tématu Rajská
zahrada. Prostory sálu zahalila bohatá květinová výzdoba, jejímž ústředním motivem byl mohutný strom a velké množství
jablek, hlavních symbolů Ráje.
Kapacita sálu byla zcela vyčerpána. Přišli všichni, kteří si
chtěli užít výjimečnou plesovou atmosféru, dobře si zatančit,
ochutnat nespočet vzorků vín, shlédnout kreativní představení či vyhrát cenu v bohaté tombole. K poslechu a tanci návštěvníkům zahrála kapela Helan Band pod vedením známého
brněnského zpěváka Pavla Helana. V malém sále po celý večer
hrála místní cimbálová muzika Lália. Kdo si v průběhu večera
zakoupil lístek do tomboly, mohl se těšit z velice širokého výběru zajímavých výher včetně hlavní ceny, motorové pily.
Jedinečný program obohatilo taneční vystoupení juniorského mistrovského páru z Tanečního studia Kometa Brno. Dále
tradiční autorská scénka studentů oboru Zahradní a krajinářská architektura, která svým dějem a přehlídkou květin navodila atmosféru pravého Ráje. Vystřídaly se v ní všechny přírodní živly. Diváci měli možnost shlédnout v podání studentů
Den, Noc, Vodu, Vítr, Lva – krále zvířat, Ptáky, zlomyslného
Hada a na závěr samozřejmě Adama a Evu. Následovala dražba kytic a program vyvrcholil půlnočním překvapením. To přineslo notnou dávku adrenalinu, když na pódiu členové Tanečního klubu Kolb dance Praha předvedli akrobatický rock'n'roll.
Za organizátory touto cestou děkujeme všem spolupracovníkům, sponzorům a partnerům, bez jejichž pomoci by se
akce nemohla uskutečnit. Odměnou za dlouhé přípravy je
nám hojná účast a pozitivní ohlasy. Doufáme, že v příštích
letech tomu nebude jinak a Reprezentační ples Zahradnické fakulty MENDELU bude každoroční očekávanou akcí pro
všechny členy Akademické obce Mendelovy univerzity v Brně.

Jedním z velmi očekávaných bodů programu byla
dražba překrásných vázaných kytic

Všichni účastníci plesu se jistě dobře bavili. foto: pavel dostál
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Studenti ZF MENDELU zrealizovali
svůj soutěžní návrh na zahradním
festivalu v Ponte de Lima
Martina Zimmermannová, David Štěrba, Petr Slovák

Portugalsko – ve své době námořní a kolonizační velmoc, kolébka manuelské architektury, země bohatě protkaná historií a vlivy různých kultur. Země zasnoubená s oceánem, kdysi
domnělý konec světa.
V Portugalsku ale také najdeme malé a malebné městečko
ležící na sever od Porta. Ponte de Lima, „Most přes Limu“,
se pyšní kromě svého kamenného, dodnes dochovaného
mostu tím, že je jedním z nejstarších sídel v zemi. Kdysi to
bylo římské castrum, vybudované na důležité stezce z Bragy
„Ze všech doručených návrhů, kterých bylo celkem 48,
následně porota vybrala 12, které se budou v městském
parku na vyhrazených plochách realizovat.“
do Santiaga del Compostela, dnes je Ponte de Lima známé
také svým mezinárodním zahradním festivalem.
Jeho 11. ročník odstartuje letos v květnu a my, tři studenti
ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jsme se

patnáctého litopadu, byl poslední den, kdy
bylo možné poslat poster formátu A1 s návrhem instalace na téma „voda v zahradě“.
Ze všech doručených návrhů, kterých bylo
celkem 48, následně porota vybrala 12,
které se budou v městském parku na vyhrazených plochách realizovat. K naší velké
radosti byl mezi 12 vítěznými i náš návrh
s názvem The Tamed Water.
Návrh zahrady má svůj filosofický přesah
v podobě zabývání se problematikou hospodaření s vodou v krajině. Hravým a vizuálně přitažlivým způsobem upozorňuje
na problémy, které přináší konzumní a antropocentrický pohled na vodu na Zemi,
s těžištěm v naší rodné Evropě. Kompozice
je založena na kontrastu „živé“ a „mrtvé“
části zahrady, která je protkána složitou
sítí potrubí, ve kterém je voda symbolicky

Ilustrativní ukázka realizace polských zahradních tvůrců z roku 2014 s podtitulem „Zahradní slavnost“. Na fotografie z realizace
studentů ZF MENDELU z letošního roku se můžete těšit v příštím vydání časopisu, jakmile bude výstavní areál slavnostně otevřen.
foto: ing. jiří martinek, ph.d.

rozhodli, že se zde zkusíme prosadit. V následujících odstavcích přinášíme příběh o tom, co nás při této činnosti provázelo.
Prvním krokem k účasti na festivalu byla přihláška v podobě e-mailem zaslaného návrhu. Na podzim roku 2014,

uvězněna. Tam, kde potrubí praská, valí
se voda ven – do zahrady, do krajiny –
a umožňuje navrácení života do vyprahlé
pouště.
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Tým autorů návrhu s realizačním týmem expozičních zahrad přímo v areálu mezinárodního zahradního festivalu.
foto: martina zimmermannová

Výběrem našeho návrhu však proces nekončil. Zajistil nám účast – realizaci našeho
nápadu, teď však bylo potřeba zpracovat
do desátého prosince minulého roku projekt s výkresy technických detailů, vegetace, plánovaným rozpočtem a stručnou
dokumentací. Díky podpoře Ing. Jiřího Martinka, Ph.D., odborné poradě s doc. Ing. Tatianou Kuťkovou, CSc. ohledně letničkových
směsí a radám Ing. Ondřeje Semotána souvisejících se stavbou drobných vodních prvků
se nám nakonec podařilo projekt úspěšně
zpracovat a do plánovaného data odeslat.
Materiály na realizaci si festival zajišťuje
sám, disponuje též vlastním týmem realizátorů. V našem případě však bylo nutné, abychom zajistili patřičnou směs semen letniček a velkoformátové fotografie s tématem
hospodaření s vodou v krajině, které byly
plánovanou součástí naší instalace.
Díky firmě Černý se nám podařilo zajistit
letničkovou směs zdarma. Po dlouhém hledání se nám též podařilo najít amatérského
fotografa s obrovským citem, pana Kamila

Übelauera, který disponuje krásnými fotografiemi, jako stvořenými pro náš účel.
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně nás významně podpořila při naší cestě do Ponte de Lima v době realizace našeho návrhu. Držte nám proto palce, ať vše vyjde.
Budeme se společně těšit na zahájení International Garden
Festival Ponte de Lima!

Tým autorů soutěžního návrhu na „místě činu“ u historického mostu
v Ponte de Lima. foto: martina zimmermannová
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Zahradnické školy jednaly v Lednici
Letos se ve dnech 19.–20. března uskutečnil již osmý ročník diskusního semináře Setkání s řediteli
a zástupci středních škol, který tradičně probíhá na akademické půdě Zahradnické fakulty MENDELU se
sídlem v Lednici. Cílem každoročního setkání je prohloubení partnerství, výměna aktuálních informací,
konzultace možností vzájemné spolupráce v dalším období a předání informací o realizovaných projektech
jednotlivých škol.
Petr Salaš

Důležitou součástí jednání jsou informace, podávané zástupci
ministerstev, Národního ústavu pro vzdělávání, Asociace zahradnických společenstev či profesních svazů. Nejzajímavější
příspěvky, které na letošním semináři zazněly, se věnovaly
aktuálním informacím z oblasti profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací, center odborné přípravy, zaměstnavatelských organizací a jejich působení v oblasti vzdělávání,
hodně prostoru bylo věnováno i projektům Národní soustava
kvalifikací 2 a Nová závěrečná zkouška – Udržitelnost. Velkou
diskusi vyvolala informace o záměru vybudovat na několika
místech republiky centra odborné přípravy, která by byla
velmi dobře technologicky vybavena, umožnila by odbornou
přípravu studentů na velmi vysoké úrovni i další vzdělávání
„Průzkumy, provedené v minulých letech
Asociací zahradnických společenstev, prokázaly,
že středních škol, poskytujících vzdělávání
v zahradnických oborech různých stupňů je nadbytek,
mnohdy tyto školy nemají ani odpovídající odborné
vybavení pro zajištění kvalitní výuky.“
učitelů středních škol. Součástí vybavení center by bylo ubytování i stravování účastníků praxí či odborných kurzů. Diskuse k tématu přinesla mnoho podnětů a otázek, které bude
nutné v této souvislosti ještě vyřešit. Je také otázkou, zda
tato centra pomohou vyřešit problémy zaměstnavatelů, kteří
si mnohdy stěžují na nedostatečnou připravenost absolventů
škol pro praxi.
Průzkumy, provedené v minulých letech Asociací zahradnických společenstev, prokázaly, že středních škol, poskytujících vzdělávání v zahradnických oborech různých stupňů je nadbytek, mnohdy tyto školy nemají ani odpovídající
odborné vybavení pro zajištění kvalitní výuky. Většinou se
jedná o školy s jiným hlavním zaměřením výuky, zahradnické
obory vyučují jen jako okrajové, pro vylepšení své nabídky
nebo pro doplnění úbytku žáků v jiných oborech. Je to nelichotivý výsledek decentralizace školství na jednotlivé kraje
v minulých letech a preference kvantitativních parametrů,
tedy počtu žáků na úkor parametrů kvality výuky.

Specializované zahradnické střední školy
mají veškeré výukové vybavení, zázemí pro
odbornou zahradnickou praxi i kvalitní učitele odborných předmětů. Mnohdy jim však
chybí větší podpora zřizovatele, přivítaly by
i vyšší zájem o spolupráci ze strany potenciálních zaměstnavatelů. Svou odbornou výuku neustále inovují, například zvyšováním
kvalifikace svých učitelů na odborných kurzech, akreditovaných ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy nebo realizací
četných grantových projektů EU.
Velmi významná je také účast těchto škol
na odborných soutěžích, zejména floristických (například Děčínská kotva, Kopidlenský
kvítek, Brněnská růže) a různých odborných
prezentačních akcích. Soutěživost a možnost srovnání jednotlivých zahradnických
škol významně posiluje odbornou zručnost
a znalosti nejen žáků, ale i jejich učitelů.
Příkladem dobré spolupráce s profesními
svazy a firmami je například velmi oblíbená
soutěž Lipová ratolest, kterou každoročně
garantuje Svaz zakládání a údržby zeleně.
Velmi zajímavý příspěvek o realizaci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání
Ústeckého kraje (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.
0005) na Střední škole zahradnické a zemědělské Děčín-Libverda přednesl ředitel
školy Ing. Libor Kunte. Byla projednána nabídka akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro rok
2015 či připomenuto významné 30. výročí
oficiálního ustavení Zahradnické fakulty
MENDELU. V rámci odborné exkurze byly
navštíveny nové expozice Multifunkčního
centra v Jízdárnách zámku Lednice. Pro zástupce středních škol to byl dobrý a inspirativní příklad využití moderního vybavení
pro vzdělávací aktivity.
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Síťové akademie zajistí studentům
vyšší nástupní plat
Samotný vysokoškolský titul nestačí – právě to si už na škole uvědomil student informatiky Michal
Šturma, který během dvou let absolvoval všechny tři síťové akademie, které Provozně ekonomická
fakulta Mendelovy univerzity v Brně (dále jen PEF MENDELU) nabízí. Ústav informatiky mu tak ušetřil
desítky tisíc korun, které by jinak za tzv. průmyslové certifikace zaplatil.
PR PEF

„S certifikáty je uplatnění na trhu práce
mnohem lehčí. Jsou firmy, které je přímo
vyžadují. Když má člověk všechny tři certifikace, má větší rozhled. Nejznámější a nejžádanější je asi Cisco akademie,“ vysvětlil
Šturma, který se chce síťovým technologiím
a přenosu dat věnovat i do budoucna. „Nejde jenom o konfiguraci počítačů, akademie
pomáhají v oblasti lokálního poskytování internetu. Dokážete potom dovést data tam,
kam potřebujete,“ doplnil Šturma, který
patří mezi první studenty, kteří absolvovali
všechny tři síťové akademie na PEF MENDELU: Cisco Networking Academy, Juniper
Networks Academic Alliance a MikroTik
Academy. Kombinaci těchto tří akademií nabízí PEF MENDELU jako jediná fakulta v ČR.
„Na naší fakultě jde o doplňující studium. Akademie zaštiťují firmy, které působí
jako hlavní síťoví hráči na trhu,“ upozornil Ing. Martin Pokorný, Ph.D., který spolu
se svými kolegy výuku síťových akademií
na fakultě zajišťuje. A co se vůbec studenti v Laboratoři síťových technologií učí?
„Například když máte nějakou přenosovou cestu, přes kterou komunikují tisíce
uživatelů, tak může být zahlcená. Stejně,
jako když se do vstupní brány současně
tlačí dav fanoušků, občas se mohou v úzkém místě nakupit i tzv. pakety, protože
ta brána není dostatečně široká. Naši studenti se pak učí, jak v takových situacích
zajistit, aby určitý paket dostal prioritu,
v síti nebloudil a aby do svého cíle dorazil
co nejdříve,“ přiblížil Pokorný.
Získat všechny tři certifikace se podařilo i Renatě Osičkové: „Trvalo mi dva roky
to vystudovat. Jsem z Agronomické fakulty, ale do těchto kurzů jsem se přihlásila.

Bylo to pro mě trochu náročné, protože jsem se musela doučit základy počítačových sítí,“ vzpomíná Osičková. Síťové
akademie jsou jen jednou z možností, které šest let fungující
laboratoř nabízí. „Novým trendem jsou softwarově definované sítě. Na tom aktuálně pracujeme,“ uzavřel Pokorný.

Ilustrační foto
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PEF MENDELU nabízí účetní
akreditaci ACCA jako jediná na Moravě
Radana Kolčavová

Budoucí účetní nebo auditoři mají možnost získat mezinárodně uznávanou akreditaci ACCA už při studiu. Asociace
certifikovaných účetních sídlící ve Velké Británii udělila Provozně ekonomické fakultě mezinárodní profesní akreditaci
ACCA, kterou může fakulta disponovat až do roku 2017.
Studenti všech ekonomických oborů tak mohou získat
zkoušku F1 Accountant in Business, studenti oboru Finance
pak dosáhnou i na zkoušky F2 Management Accounting či
F3 Financial Accounting. Nejvíc, tedy čtyři uznatelné zkoušky, mohou během studia absolvovat studenti navazujícího
magisterského oboru Účetnictví a daně, kteří tak spolu s titulem mohou z PEF odcházet i se specializovaným certifikátem F4 Corporate and Business Law.

ACCA (The Association of Chartered
Certified Accountants) je mezinárodní
asociací certifikovaných účetních,
která působí ve 180 zemích po celém
světě. Celkem mohou zájemci z řad
účetních nebo auditorů získat až
14 mezinárodních zkoušek. V České
republice smí tuto mezinárodní
akreditaci udělovat jenom čtyři
vysoké školy, přičemž tři z nich
sídlí v Praze. Mendelova univerzita
v Brně je tak jediná na Moravě.

Akademici PEF se setkali
se zástupci firem
Petra Kuklová

Odpoledne po skončení Kariérního dne se
na Provozně ekonomické fakultě uskutečnil
Business Day, což je setkání akademiků se
zástupci firem. Letos se networkingu zúčastnilo celkem osm společností a každý

ústav fakulty vyslal svého zástupce. Účelem takovýchto setkání je navázání či prohloubení spolupráce na úrovni společných projektů, do kterých jsou angažováni nejen studenti, ale
i samotní akademici. Business Day je již tradiční akcí, kterou
Provozně ekonomická fakulta pořádá.
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Zdravý životní styl má zelenou
Jak se lépe stravovat? Kterou část těla posílit? Kam si zajít v Brně zarelaxovat? Právě na tyto otázky
odpověděl Týden pro zdraví, který v dubnu uspořádali studenti předmětu Propagace a média na PEF
MENDELU. Čtyřdenní program v budově Q představil jednotlivé aspekty zdravého životního stylu,
kterému holduje stále více lidí.
Radana Kolčavová

Protože se harmonogram akce shodoval
i s termíny přijímacích zkoušek, volnočasové vyžití na MENDELU ocenili také uchazeči o studium. Studenti nabídli kolemjdoucím opravdu pestrý program, který byl
každý den zaměřený na jiné téma. Například v rámci dne zdravého životního stylu
se zájemci mohli těšit na ochutnávky bio
potravin, kurzy první pomoci či test fyzické kondice. Další v pořadí byl den pohybu
a relaxace, ten zase nabídl relaxační koutek
s čaji nebo ukázky cvičení.
Sociální zodpovědnost připomenul program Jak se žije s handicapem? Na PEF si tak

foto: jana turčínková

zvědavci mohli vyzkoušet jízdu na handbiku,
hru Člověče, nezlob se pro nevidomé nebo
nabídku kavárny Potmě. Program Týden
pro zdraví uzavřel den volnočasových aktivit, který ocenili hlavně mimobrněnští, kteří
ještě neznají možnosti moravské metropole.
Díky akci už ale ví, že duševní očistu mohou
hledat např. v brněnské zoo či planetáriu.
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Soutěž TOP STUDENT 2015
prověřila studenty marketingu
Jana Turčinková

Ve čtvrtek 30. dubna se na Provozně ekonomické fakultě konal
již 15. ročník soutěže v marketingu TOP STUDENT, která je určená studentům s ekonomickým zaměřením jak v České republice, tak i na Slovensku. Studenti v ní individuálně řeší situační
úlohy vycházející z reálných případů z praxe přímo s odborníky z firem, které se rozhodnou být pro daný ročník partnery.
V letošním roce měla soutěž 5 kategorií: Marketing ve sportu
(zaštitoval FC Zbrojovka Brno), Marketing knihoven (Knihovna
Jiřího Mahena v Brně), Marketing ve veřejné správě (Magistrát
města Kladna), Marketing služeb (ZOO Brno) a Brand building
(UNIFER alfa, a. s.). „TOP STUDENT je pro mě hlavně příležitost, jak prakticky aplikovat teoretické znalosti. Důležitá je pro

mě zpětná vazba od zástupců firem, protože
se ukáže, zda by projekt mohl být skutečně
realizován, či nikoli,“ zhodnotila svou účast
Bc. Eliška Horká, vítězka jedné z kategorií.
„Velice příjemně mě překvapilo
hodnocení zástupců firem, že nápady
studentů byly opravdu přínosné
a nebyl to pro ně ztracený čas.“

foto: jana turčinková

Soutěž jako i v předchozích letech pořádala skupina šesti studentů PEF v rámci
předmětu Propagace a média. I pro ně je
to zkouška, jak jsou schopni vypořádat se
s poměrně náročnou organizací, a získat
přitom zkušenosti do života. Bc. Ondřej
Chytil, zástupce organizačního týmu, prozrazuje: „Mám rád podobné akce, kde se
studenti zapojují a jsou akční.“ A dodává:
„Velice příjemně mě překvapilo hodnocení
zástupců firem, že nápady studentů byly
opravdu přínosné a nebyl to pro ně ztracený čas.“ Spokojenost firem s účastí v soutěži dokládá i to, že mnohé jsou partnery
soutěže opakovaně.
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Den Afriky
Simona Slivová

Jako studentka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy
univerzity v Brně mám možnost setkávat
se s různými diametrálně odlišnými kulturami. Jednou z dominujících právě u nás
na fakultě je ta africká. Na fakultě studuje
mnoho studentů z Afriky, pro které znamená jejich země hodně a odhodlat se
opustit ji a jít studovat do zahraničí nebylo pro ně zdaleka tak lehké, jak by si kdokoliv z nás mohl myslet.
Na svou vlast nezapomínají ani u nás
a snaží se ji připomínat si ji co nejvíce.
Neodmyslitelnou součástí je pro ně právě
oslava významného Dne Afriky, celosvětově nazývaného Africa Day.
Co to vlastně Den Afriky je? Tento mezinárodní den se oslavuje už od 25. května
1963 kdy se ustanovil jako reakce na konec kolonizace Afriky. V té době podepsalo 30 afrických států své zakládací listiny.
Hlavní ideou je i oslava jednoty a podpora

sounáležitosti ke své zemi, kterou vnímají právě i mladí lidé
z Afriky. Tento den Afriku spojuje a 24. května tohoto roku spojil i nás studenty při jeho oslavách v brněnské ZOO.
Skupina afrických studentů dobrovolně pod vedením Ing. Samuela Darkwaha, Ph.D. připravila program pro návštěvníky ZOO.
Událost se konala v Africké vesnici v brněnské ZOO. Počasí
ten den příliš nepřálo, protože bylo celkem sychravo s možností přeháněk. Pro mě osobně bylo velmi pozitivní vidět,
že tento fakt našim africkým studentům vůbec nevadil, ba
právě naopak, počasí si i navzdory nepříznivým podmínkám
svým způsobem užívali.
Do ZOO jsme se všichni dostali krátce před 10 hodinou,
návštěvníků bylo stále málo, a proto jsme měli dostatek
času dochystat to, co se nestihlo předtím. Rozložila se různá
jídla a pochutiny, které studenti poctivě připravovali celou
noc, aby bylo čerstvé. Lidé si mohli pochutnat na typických
afrických jídlech. Chuť jídel je opravdu odlišná od těch našich. Mnoho jídel obsahovalo fazole a jiné luštěniny dochucené chilli a různými kořeními. Poprvé jsem měla možnost
ochutnat i plantainy, jedná se o banány, které není možné
konzumovat bez tepelné úpravy a jedí se většinou smažené
a na slano.
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Ugandy a Mozambiku. Naši studenti s hrdostí prezentovali svou kulturu a měli jsme
možnost se dozvědět spoustu zajímavostí.
Africké studentky nabídly také malým
slečnám typické pletené copánky a o jejich umění byl s přibývající návštěvností
africké vesničky čím dále tím větší zájem.
Neodmyslitelnou součástí africké kultury
je i jejich hudba a tanec. Na akci nás poctila
svou aktivní účastí i mladá zpěvačka Madalena, žijící v Brně, jejíž otec pochází z Angoly. Madalena svým hlasem, který má pro
nás, Evropany, tak netradiční zabarvení
okouzlila každého, kdo se do jejího zpěvu
zaposlouchal. Její zpěv ale nebyl jediný zážitek, který jsme mohli slyšet. O něco později, když se začaly kolem poledne scházet
rodiny s dětmi, začali studenti lákat jejich
pozornost hrou na africké bubny. Ta radost
a temperament, které z nich sršely se nedá
slovy popsat! S přibývajícím časem přidali k bubnům i typické africké tance, které
zpestřili i příslušnými rekvizitami, například slaměnou sukní pro afrického krále,
žezlem a podobně. Do tance zapojili i malé
děti a ve finále se v rytmu bubnů pohybovala skoro celá africká vesnice.
Na závěr akce se studenti zúčastnili komentovaného krmení žiraf. I když je žirafa
typické africké zvíře, mnozí z nich se při„ZOO Brno chce, aby naši afričtí
studenti tuto akci zajišťovali
každoročně.“

foto: avc

Kromě jídla měli možnost návštěvníci ochutnat i pravou
africkou kávu nebo si zakoupit drobné suvenýry.
Po dobrém jídle si mohli návštěvníci na chvilku sednout a odpočinout v afrických přístřešcích, kde probíhala prezentace

znali, že žirafu nikdy v životě nekrmili. Studenti si krmení užívali a svou dobrou náladu přenášeli na každého, kdo s nimi přišel
do styku.
Podle mého názoru byla akce velmi vydařená, o čemž svědčí i fakt, že samotná
ZOO Brno chce, aby naši afričtí studenti
tuto akci zajišťovali každoročně. Věřím, že
příští rok bude organizace této akce ještě
dokonalejší a ze Dne Afriky organizovaným studenty FRRMS MENDELU se stane
událost významná nejen pro africkou komunitu v Brně.
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