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Studenti na Zahradnické
fakultě MENDELU
vyrábí víno jako tisíce let
před Kristem!

Výběr z nabídky kurzů
ICV MENDELU
Úvod do degustace

26. 1. 2017
Kur je určen milovníkům vína, ale také lidem, kteří
s vínem denně pracují. V kurzu poznáte sami sebe
z pohledu senzorických vlastností, které máte.
Prakticky si otestujete svůj zrak, čich i chuť,
a to na 43 vzorcích vín.

Základy sommelierství

16. a 17. 2. 2017
Kurz pro širokou veřejnost, milovníky vína a ty, kteří
se chtějí naučit jak správně víno vybírat, degustovat
a podávat. 1. den praxe i teorie na MENDELU,
2. den návštěva Salonu vín ve Valticích.

Výroba a zrání sýrů

30. 1. – 1. 2. 2017
Na kurzu se naučíte porozumět mléku jako velmi
variabilní surovině, práci s čistými mlékařskými
kulturami, práci se syřidly, předcházet nejčastějším
vadám sýrů. Porozumíte jednotlivým technologickým
procesům při zpracování mléka s důrazem
na objasnění problematiky výroby zrajících sýrů.

Základy seriózního herectví pro
neseriózní použití

24. 1. 2017
Cítíte se v práci zaskočeni novými lidmi, novými
vztahy i novými úkoly? Cítíte, že nejste úplně
spokojeni ani vy, ani váš šéf, ani vaši klienti? Možná
jen hrajete nesprávnou roli na nesprávném místě.

Rétorika a veřejné vystupování

17. 1. – 21. 3. 2017
Kurz je určen studentům, ale i širší veřejnosti,
kteří se chtějí zdokonalit ve svých prezentačních
a rétorických dovednostech. Nečekejte poučky
a návody, naopak se můžete těšit na kreativní
hledání a zkoušení nových možností.

Zpracování masa
a výroba masných výrobků

24.–27. 1. 2017
Kurz určený všem, kteří chtějí získat nové poznatky
ze zpracování masa a výroby masných výrobků,
chtějí si rozšířit svoji kvalifikaci a odbornost.
Pro zaměstnance v menších či větších provozech,
faremní zpracovatele, i milovníky masa,
kteří se o tomto oboru chtějí dozvědět více.
Rozsáhlá praktická část.

Jazykové kurzy

Kurzy budou zahájeny v průběhu února 2017
Nabízíme jazykové kurzy angličtiny, němčiny,
španělštiny, francouzštiny a ruštiny
v různých úrovních.

Aromaterapie

8. 3. 2017
V tomto kurzu se dozvíte, jak používat éterické
oleje, k čemu jsou potřeba rostlinné oleje.
Seznámíte se s profily mnoha éterických olejů
a povíte si o základních éterických olejích,
které je dobré mít jak doma nebo které brát
sebou na cesty. Navíc si namícháte nosní olej
používaný při rýmě a nachlazení.

Kompletní nabídku našich kurzů
a bližší informace naleznete
na www.icv.mendelu.cz/CZV
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Vážené kolegyně a kolegové,
příchod nového roku bývá časem nových předsevzetí a zároveň vhodnou
příležitostí pro rekapitulaci událostí,
které nás potkaly. S klidným srdcem
mohu říci, že rok 2016 byl pro naši
univerzitu rokem úspěšným. Studenti
a zaměstnanci obdrželi řadu ocenění,
zde bych vyzdvihl zejména zisk ceny
Josefa Hlávky, kterou dostal prof. Miroslav Trnka za publikaci: Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. A zisk titulu na univerzitních
hrách v Antverpách, který si přivezli
naše volejbalistky a volejbalisté. Tento úspěch je o to pozoruhodnější,
že nemáme sportovní fakultu. V minulém roce uběhlo již 10 let od založení Institutu celoživotního vzdělávání naší univerzity. Podařilo se nám
zrekonstruovat aulu, která je nyní nejen nejmodernějším sálem toho
typu v Brně, ale díky rekonstrukci ještě důstojnějším a slavnostnějším
prostředním pro akademické obřady i další akce. V průběhu loňského
roku se též uskutečnila na naší univerzitě řada návštěv významných
představitelů, téměř ze všech kontinentů. Namátkou jmenujme Demokratická republika Kongo, Ghana, Iránská islámská republika, Čína,
Thajsko, Tazmánie, Peru, Spojené státy americké a další. Podařilo se
uzavřít řadu memorand o spolupráci se zahraničními univerzitami,
což do budoucna umožní ještě větší rozvoj vědecko-pedagogické činnosti. Závěrem mi dovolte popřát Vám úspěšné vykročení do nového
roku 2017, ať se Vám daří jak na poli profesním, tak i v soukromém
životě. Hodně zdraví, elánu a dobré nálady nejen v novém roce.

mendelgreen@mendelu.cz
Ladislav Havel,
rektor
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Mikulášská nadílka
v mateřské školce Hrášek
redakce

Ve středu 7. 12. 2016 předal pan rektor mikulášskou nadílku
dětem z univerzitní mateřské školky Hrášek.

Úspěšné pokračování spolupráce
MENDELU na Filipínách
Petr Kupec a Martin Klimánek ve spolupráci s OMVI

Filipíny, ostrovní země v jihovýchodní Asii, jsou jednou z prioritních zemí zahraniční politiky naší univerzity. Po předchozích úspěšných misích, které zde pro MENDELU otevřely
dveře širokým možnostem spolupráce, bylo povědomí o naší
univerzitě začátkem listopadu 2016 ještě významněji posíleno návštěvou další delegace, jejímiž členy byli kromě autorů
článku také rektor MENDELU prof. Ladislav Havel, prorektor pro internacionalizaci Dr. Samuel Darkwah a zástupci
PEF MENDELU a FRRMS MENDELU, doc. Jana Turčínková
a Kateřina Dolník. Takto široce koncipovaná delegace měla

na Filipínách několik úkolů. Prvním cílem
byla prezentace MENDELU na vzdělávacích
veletrzích EHEF, které proběhly 10. a 11. listopadu v Manile a v Cebu (hlavní město
regionu Visayas). Smyslem EHEF je propagace vysokých škol z EU na Filipínách. Prezentace MENDELU se těšila velkému zájmu
studentů i akademiků napříč obory – zájem
potenciálních studentů z řad absolventů filipínských středních škol byl srovnatelný
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Ministryně vysokého školství Filipín Dr. Patricia
B. Licuanan na stánku MENDELU v rámci veletrhu
EHEF v Manile

Rektor MENDELU v Brně Prof. Ladislav Havel a rektor univerzity La Salle Bacolod Br. Manuel R. Pajarillo podepisují Memorandum of Understanding

Delegace MENDELU a zástupce velvyslance Ing. Jan
Vytopil u nástupu turistických stezek značených dle
metodiky KČT studenty LDF MENDELU

Prorektor Dr. Samuel Darkwah u „Wall of Internationalization“ na univerzitě Ateneo de Manila
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se zájmem o německé, britské nebo holandské vysoké školy.
V rámci EHEF navštívila stánek MENDELU rovněž filipínská
ministryně vysokého školství paní Patricia B. Licuanan.
Druhým cílem delegace byl podpis dohody o spolupráci
s Univerzitou St. La Salle v Bacolodu na ostrově Negros v regionu Visayas. Negros je jedním z cílových ostrovů MENDELU
v rámci Filipín. V současné době je zde soustředěno nejvíce aktivit MENDELU a realizace projektů na ostrově Negros je výrazně podporována rovněž naší ambasádou v Manile – na ostrově
Negros se k delegaci připojil zástupce velvyslance ČR na Filipínách Ing. Jan Vytopil. Spolupráce s Univerzitou La Salle v Bacolodu byla předjednána v rámci předchozích misí a v současné
době se již zdárně rozvíjí.
Dalším, nejen pro veřejnost velmi atraktivním cílem na ostrově Negros, byla návštěva a popularizace turistických stezek, které v oblasti přírodního parku Rafael M. Salas v masivu sopky Kanlaon zrealizovali podle systému značení Klubu
českých turistů studenti LDF MENDELU, čímž byl vytvořen
unikátní a trvalý otisk MENDELU na druhém konci světa.
Stezky jsou vyznačeny typickými českými turistickými značkami a v současné době obsahují tři trasy vždy k významným turisticky atraktivním místům v parku.
Po návratu do Manily byla posledním bodem programu delegace návštěva spolupracujících vysokých škol v oblasti Manily
a některých organizačních součástí filipínského Ministerstva
zemědělství. Pan rektor s delegací osobně navštívil kampus
University of Philippines v Los Baňos (UPLB), se kterou má
MENDELU uzavřenou smlouvu o spolupráci a kam se chystají v příštím akademickém roce na výjezd první studenti. Díky
osobnímu přístupu došlo k výraznému prohloubení kooperace
obou univerzit, např. reciproční návštěvou akademiků z UPLB
na MENDELU v první polovině roku 2017. Dále delegace navštívila jednu z nejvýznamnějších nestátních vysokých škol na Filipínách – Ateneo de Manila. Zde bylo vedeno poměrně široké
jednání o možnostech spolupráce, které bylo inspirativní jak
z odborné stránky, tak z organizačního hlediska.
Přínos této návštěvy delegace pracovníků několika fakult
a vedení univerzity byl pro MENDELU obrovský a na Filipínách se setkal s úžasným ohlasem. Delegace prohloubila pokračování započatých projektů a myšlenek a vyšlapala cestu dalším, dosud netušeným možnostem spolupráce, ať už
na úrovni odborné akademické spolupráce nebo studentské
výměny. Nyní je také na akademické obci univerzity, jak možnosti spolupráce na Filipínách nadále využije.
Mimoevropské mobility jak studentské, tak zaměstnanců
na našich partnerských univerzitách je možné hradit např. z IP
projektů v ose internacionalizace. Studentské stáže je dokonce možno realizovat na jakékoli instituci, která poskytne pracovní náplň v souladu s obsahem studia na MENDELU. Za poslední dva roky absolvovali za podpory rozvojového projektu
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Lucka z PEF MENDELU na výletu během stáže v Helping Hands for Guimaras Foundation Inc.

Jarka z FRRMS MENDELU se svými kolegy a pracovními partnery ze Sta.
Clara International Corporation

MŠMT skrze Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace inspirativní dlouhodobou stáž na Filipínách hned čtyři
studenti MENDELU – např. na velvyslanectví ČR, v IT oblasti
nebo při realizaci rozvojových projektů. Filipíny jsou pro ČR
a MENDELU velmi perspektivní oblastí už jen díky angličtině
jako jednomu z oficiálních jazyků, vstřícné mentalitě a pracovitosti obyvatel nebo stabilní bezpečnostní situaci. Filipíny
jsou bohaté na nerostné suroviny, významné je také zpracování dřeva, management krajiny a porostů a zemědělství,
které živí cca 32 % obyvatel. Pro více informací o možnostech
mobilit nejen na Filipínách pište na int.office@mendelu.cz.

Vojta, absolvent PEF MENDELU, na stáži v Manile,
kde se věnoval IT podpoře Mother Earth Foundation

Předání jmenovacího dekretu
novému děkanu FRRMS MENDELU
redakce

Ve čtvrtek 1. 12. 2016. předal pan rektor
jmenovací dekret novému děkanu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
vztahů

Za účasti zástupců vedení Mendelovy univerzity v Brně,
předal pan rektor, prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., jmenovací dekret novému děkanu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů, Ing. Jiřímu Schneiderovi, Ph.D.
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Rozsvěcení vánočního stromu
Redakce

V pondělí 28. 11. 2016 pan rektor, prof.
RNDr. Ladislav Havel, CSc., za účasti zaměstnanců a představitelů akademické
obce, slavnostně rozsvítil vánoční strom
v areálu Mendelovy univerzity v Brně.

foto: avc mendelu

Návštěva čínské delegace
Redakce

foto: avc mendelu

V úterý 22. 11. 2016 navštívila Mendelovu univerzitu v Brně
čínská delegace z Weifang University.
Jednání se za Weifang University účastnil pan rektor Feng
Binlu a zástupci vedení Wang Yumei, Yu Jianhua, Wang Shanjun, Li Chengshun. Za MENDELU se jednání účastnil pan
rektor Ladislav Havel, děkan Radomír Klvač, proděkani Ivo
Ondrášek, Tomáš Foltýnek, Alice Kozumplíková a další. Cílem
návštěvy bylo navázání kontaktů s Mendlovou univerzitou
v Brně a představení možnosti vzájemné spolupráce v oblasti
vědy a vzdělávání.

Návštěva thajské delegace
Redakce

Ve dnech 19.–21. 11. 2016 proběhla na Mendelově univerzitě v Brně návštěva thajské delegace z Kasetsart University.
Pan rektor Kasetsart University Dr. Chongrak Wachrinrat spolu s dalšími představiteli vedení Dr. Damrong Sripraram, Asst.
Prof. Vimol Rotpetch, Asst. Prof. Dr. Nirundon Tapachai navštívili během svého pobytu Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, prohlédli si park v Lednici a na závěr se
setkali s panem rektorem prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc. a dalšími představiteli
univerzity. Během následující diskuze se
soustřeďovali především na prohlubování
vzájemných vztahů a možnosti vývoje další
spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání.

foto: avc mendelu
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Listopadová internacionalizace
na MENDELU díky Dr. Russinovi
OMVI ve spolupráci s CTT MENDELU

Dr. John Russin, prorektor z Louisiana State University
Agricultural Center v USA, si pro svůj listopadový pobyt
v rámci Fulbright Specialist vybral Mendelovu univerzitu
v Brně.
Na naší instituci, kterou si během svých minulých návštěv tak
oblíbil, pobyl čtyři týdny, během nichž předával s nadšením
své cenné celoživotní zkušenosti nejen z akademického života, managementu a strategického řízení, a opravdu se naplno
zapojil do každodenního chodu univerzity. A co všechno lze
vměstnat do měsíčního pobytu? Dr. Russin na každé z fakult
a rektorátě strávil vždy několik dní, setkal se s p. rektorem
i prorektory, děkany i proděkany fakult, vedoucími ústavů
i celými odděleními. Aktivně se zapojil do výuky a přednáškové činnosti a s vědeckými týmy na univerzitě konzultoval
především transfer technologií a komercializace výzkumu.
S Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace sdílel Dr. Russin své cenné zkušenosti z oblasti PR a marketingu
a s velkým zápalem se také věnoval otázce spolupráce univerzity a místní komunity. Kromě návštěvy celoškolských pracovišť, účasti na International Week (PEF) nebo konferenci
MendelNet (AF) pak měli manželé Russinovi možnost navštívit Moravský kras, Lednici a Pálavu nebo zažít hon, přípravu
na advent či detailní prohlídku Vily Tugendhat.
Mendelova univerzita v Brně je pyšná na nadstandardní
vztahy s Louisiana State University, které se během poměrně
krátké doby dvou let podařilo vypěstovat. O intenzitě spolupráce svědčí i to, že během pobytu Dr. Russina zavítali
na MENDELU i další kolegové z LSU, Dr. Quinglin Wu na LDF

Dr John Russin s týmem Centra transferu technologií v kampusu MENDELU

Slavnostní zakončení a zhodnocení pobytu v salonku Menzy: Dr. Russin s p. rektorem, proděkanem
Faltou (AF MENDELU) a proděkanem Kravkou (LDF
MENDELU) a s kolegou z LSU, Dr. Wu

a Dr. Jeff Kuehny na ZF. Následně v prosinci 2016 navštívili naopak tři zástupci naší
univerzity zase LSU, kde v tuto chvíli pobývají dva naši studenti na studijním výjezdu. Dr. Russin už teď rozmýšlí nad další
návštěvou a v plánu je podat další společné projekty. V následujícím akademickém
roce se také těšíme na uvítání prvního
výměnného studenta z LSU na naší půdě.
Děkujeme Johnovi a Terri za jejich obohacující měsíční přítomnost na MENDELU, nasazení zahraničního oddělení LSU,
a také všem zapojeným pracovištím a jednotlivým zaměstnancům MENDELU, kteří
se do přípravy Johnova programu organizačně i finančně zapojili.
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Fakulty na poli sportovním
PR AF MENDELU

Čas na práci i na zábavu. A k zábavě patří
bezesporu také sport. Takovou zásadou se
řídí na Agronomické fakultě naší univerzity. V duchu hesla „trocha sportu nemůže
uškodit“ uspořádala Agronomická fakulta
9. září 2016 první ročník sportovního klání, kterého se zúčastnili zástupci zemědělských fakult univerzit z České republiky i ze
Slovenska. Záštitu nad akcí převzali děkani
fakult, za pořádající Agronomickou fakultu
Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., doc. Ing. Peter Ondrišík,

Poslední instrukce pro kapitána týmu AF MENDELU.
foto: radim cerkal

PhD. z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitre a prof. Ing. Miloslav
Šoch, CSc., dr.h.c. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
Vítěz bere vše
O hlavní cenu, putovní pohár, se soutěžilo hned v několika
tradičních i netradičních disciplínách. Zchátralé akademické kosti tak dostaly zabrat ve volejbalu a fotbalu, relax nastal
až při vaření a konzumaci guláše. Dohled nad průběhem zápasů převzali kvalifikovaní rozhodčí z Centra sportovních aktivit MENDELU, o nejlepším guláši rozhodovala porota složená
z děkanů fakult a zástupců akademických pracovníků.
Kdo uteče, nevyhraje
Ač bylo chvílemi vidět, že pohyb dělá některým členům týmů
problémy, zhostili se všichni svých rolí zodpovědně. Extrémní
nasazení bylo patrné zejména v tzv. excelentní disciplíně, kterou si pro ostatní připravila každá fakulta v očekávání svého
vítězství. Volba disciplín tak byla velmi rozmanitá, s různými
stupni obtížnosti a došlo i na legraci. Naše fakulta nabídla pohodovou „jízdu na koštěti“, Jihočeši pivní štafetu a sportovně
založení kolegové z Nitry florbal.
Přišel, viděl, zvítězil
Ve freestylových disciplínách se naši zástupci umístili na příčkách nejvyšších, v klasických jim ale štěstí nepřálo. Výsledky klání mohli zvrátit ještě děkani fakult, a to v rychlostních
soutěžích – podepisování listin a dojení na čas. Ačkoli v obou
dominoval děkan AF MENDELU, na celkovém výsledku se již nic
nezměnilo. Příčku nejvyšší a k tomu vítězný pohár si odvezla
SPU v Nitre, naši obsadili slušné druhé místo. Šance vrátit pohár do našich rukou se naskytne opět příští rok, kdy se pořadatelská štafeta posouvá do Českých Budějovic.

Do soutěžení se „aktivně“ zapojili také děkani fakult.
foto: avc

Vítězný tým z SPU v Nitre. foto: avc

Pro každého něco
Ačkoli jsme radost z vítězství napoprvé neokusili, celkový dojem byl díky krásnému počasí a přátelské atmosféře jedinečný.
Na své si přišli nejen soutěživí nadšenci, ale také diváci z řad
zaměstnanců, proděkanů i vedoucích ústavů zejména z AF
MENDELU. Pro všechny zúčastněné bylo totiž připraveno bohaté občerstvení, včetně soutěžních gulášů i nezbytné zázemí.
Poděkování proto patří nejen organizátorům akce, ale také pracovníkům SKM MENDELU a Klubu Green za poskytnutí prostor a cateringový servis. Zábavné soutěžení nebylo pouhou
kratochvílí, ale přispělo ke sbližování mezi fakultami i navázání
nové spolupráce, nejen na poli vědeckém.
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Co mi přinesla stáž na Kubě?
Ivo Zdráhal, Kateřina Omelková

Studentka magisterské studia, oboru International Development Studies FRRMS MENDELU v Brně Bc. Kateřina
Omelková absolvovala stáž v rámci zastoupení Food and
Agriculture Organization of the United Nations na Kubě.
Hodnocení, které za svoji činnost ve FAO získala, nás velmi
potěšilo.
„I hereby certify that Ms. Kateřina Omelková completed a fulltime internship at the representation of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in Havana, Cuba.
I am pleased to indicate that Ms. Kateřina Omelková's collaboration has been an enrichment for our office and she made
a valuable contribution to our work. She consistently fulfilled
her tasks in an efficient and effective manner, paid careful attention to details and delivered excellent results. She is a proactive person who adapted well to all the demands of the UN
work environment. I believe that Ms. Omelková has the necessary qualification, dedication and professionalism to achieve
success in her chosen field.“
Dr. Theodor Friedrich, Representative of FAO Cuba
A jak hodnotí svoji stáž sama Kateřina?
Jak jsem potkala Fidela
Snad poprvé se z ulic Havany vytratil tep salsy, sousedé vyvěšují z balkónu vlajky a špendlí na ně černé ponožky, šumivá rádia nepřetržitě sborově vysílají Vzpomínky na Fidela.
Alkohol a jiné bujaré radosti mají po dobu devíti dnů utrum.
Předvčerem jsme s kolegy vystáli tichou čtyřhodinovou frontu linoucí se trpělivě k památníku velkého José Martí, kde tisíce Kubánců dnem i nocí vzdávají poslední hold svému o nic
méně legendárnímu Commandante en Jefe, omniprezentnímu symbolu revoluce. Děti, těhotné a důchodci se pouští
přednostně – až na vzdorovitou babičku před námi, balancující o holi s Che Guevarou na tričku, která odmítá solidaritu
už asi pátého vojáka: „Panáčku, k Fidelovi já si dojdu jedině
po svých.“, čímž si ve svém okolí vyslouží uznalé mručení.
U Fidelovy urny stojí jako solný sloup asi šest Kubánců ronících slzy, nikdo ani nedutá.
Rekapituluju si všechny ty dny, které až podezřele utekly
jak voda. Dneska jsou tomu přesně tři měsíce, co jsem přijela
na Kubu kvůli svojí stáži u Food and Agricultural Organization of United Nations. Tři naprosto turbulentní měsíce plné
zkušeností k nezaplacení. Čtvrtého října se zemí prohnal
hurikán Matthew, který de facto zdevastoval východ země
a zalarmoval všechny pobočky OSN k okamžité akci. Souběžně probíhaly ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství

Conservation agriculture v praxi. foto: fao

Účastníci konference International Expert Consultation on Conservation Agriculture for Sustainable
Development. foto: fao

přípravy na Mezinárodní odbornou konferenci Conservation Agriculture for Sustainable Development, jejíž finální výstupy mohou významně ovlivnit budoucí
směřovaní kubánské zemědělské politiky.
O práci tedy nebylo nouzi a k mému štěstí jsem se setkala s výjimečně podpůrným

Havana během pohřbu Fidela Castra. foto: omelková

4 / VIII / 2016

MENDEL GREEN

STRANA 9

prostředím ze strany svých kolegů, kteří mi
umožnili se do celého procesu aktivně zapojit. Do toho všeho se v říjnu ještě vklínil
World Food Day, kdy jsem v rámci pořádaného běžeckého závodu hrdě reprezentovala národ Zátopka.
Nostalgické myšlenky bych mohla rozvíjet dál, ze zamyšlení mě vsak vytrhne burácivé skandování několikatisícového davu.

Na Náměstí Revoluce, impozantním centru nedávné kubánské historie, jde do finále Fidelův pohřeb. Raul Castro právě
dokončil svůj proslov a odpověď masového zástupu zní jasně:
„Hasta la victoria siempre!!“. Domů si odnáším nespočet silných dojmů a jednoznačně víc otázek než odpovědí. Právě se
píše historie a já do deníčku jasně zaznamenávám: vyprávět
vnoučatům.
Jak říkají Kubánci – la vida no es fácil, mi amor, pero es
más rica.

Přednáška o zahraniční politice
Spojených států amerických
AU FRRMS MENDELU

Dne 2. 11. 2016 navštívil Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně rada pro tisk
a kulturu Velvyslanectví Spojených států
amerických v České republice Ray Castillo. Přednášku si nenechalo ujít celkem
80 studentů a akademických pracovníků.
Ti z Vás, kteří se rozhodli nezůstat doma,
neprohloupili. Role moderátora přednášky se ujal Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Posluchači byli nejdříve seznámeni s pracovními zkušenostmi amerického Rady.
Jeho pobyt v České republice navazuje
na práci profesionálního diplomata, kterou
například vykonával v Kábulu či Namíbii.
Svůj přednes započal výkladem o rozložení
sil ve Spojených státech, pravomocech jednotlivých institucí a čelních představitelů

Ray Castillo se loučí po přednášce na FRRMS MENDELU s proděkanem Ivo Pavlíkem. foto: alice kozumplíková

USA. Ray Castillo měl nachystanou velmi podrobnou prezentaci, ve které vysvětlil způsob, kterým se volí do Kongresu,
systém volby prezidenta a viceprezidenta. Poskytl nám velmi
užitečný náhled do administrativy v USA téměř v předvečer
amerických voleb.
Hlavním tématem přednášky byla ovšem zahraniční politika Spojených států, jejímž cílem je podle pana Castilla zajistit celosvětovou bezpečnost a udržet spolupráci mezi státy.
Popsal jednotlivé přístupy, z jakých americká zahraniční politika vychází.
Po prezentaci vyzval pan Castillo účastníky k diskuzi, jež
byla velice podnětná. Samozřejmostí byla debata o prezidentských volbách, které tou dobou klepaly na dveře. Na otázku,
co bychom měli očekávat od zahraniční politiky USA po zvolení nového prezidenta, odpověděl velmi otevřeným: „Nemám
tušení.“ Diskuze se dále týkala čínských investic v Africe, pádu
Kaddáfího režimu v Libyi, česko-amerických vztahů, ale i toho,
jak se stát karierním diplomatem. Okruh témat byl velmi široký a odpovědět na všechny otázky jistě nebylo jednoduché.
Studenty zajímalo, kde všude pan rada působil a kam se dále
chystá. Jeho příštím působištěm bude Kyjev, což v současné
situaci bude poměrně zajímavá zkušenost. Sám prý neví, co
od toho čekat.
Bylo znát, že jej zájem ze strany studentů nesmírně těší,
ačkoli na některé otázky odpovídal, inu, diplomaticky.
Závěrem poděkoval za pozvání i položené otázky.
My děkujeme za čas, který nám věnoval, a těšíme se na případnou další spolupráci.
Sledujte na stránkách au.frrms.mendelu.cz pravidelně aktualizovaný kalendář akcí nebo naše facebookové stránky Akademická unie FRRMS MENDELU a přijďte se podívat na některou z přednášek, které pravidelně pořádáme.
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Projektová odpoledne se na FRRMS
MENDELU stala tradicí
Pavel Máchal, Petra Bilíková FRRMS MENDELU

V březnu 2016 jsme uvítali zástupce společnosti Swiss Trade, s. r. o., kteří
se studenty sdíleli své zkušenosti z oblasti dotačního a projektového managementu. foto: pavlína rajteková

V roce 2014 se studenti Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, specializace Projektový management magisterského studijního programu Regionální rozvoj se
studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, rozhodli
založit neformální spolek k pořádání mimovýukových aktivit, které jim pomohou
prohloubit studiem získané znalosti z oblasti projektového řízení. Spolu se svými
učiteli z Ústavu projektového řízení zvolili
formát setkávání, kterému se začalo říkat
a dodnes říká „Projektové odpoledne“.
Zpravidla jednou za měsíc se studenti sejdou v příjemném prostředí S-klubu fakulty a poslechnou si prezentace pozvaných
hostů a poté si s nimi pobesedují.
Hosté jsou lidé z praxe, kteří jsou profesí projektovými manažery a studentům prezentují
své zkušenosti z praxe. Díky vztahům učitelů
Ústavu projektového řízení s odborníky z praxe pozvání přijímají profesionálové z různých
oblastí projektového řízení.

O zkušenost z oblasti projektového řízení se podělila také společnost James
Grant, s. r. o. foto: pavlína rajteková

Zájem o setkání s odborníky z oboru je mezi studenty vždy velký.
pavlína rajteková

foto:

Hosté jsou lidé z praxe, kteří jsou profesí
projektovými manažery a studentům
prezentují své zkušenosti z praxe.
V současné době organizační štafetu vzaly
do rukou studentky a členky YPMA, neboli
Young Project Managers Association, což
je sekce Spolku Akademická unie FRRMS
MENDELU. Je nutno konstatovat, že Projektových odpolední se účastní nejen studenti specializace Projektové řízení, ale
všichni studenti, kteří mají o projektový
management zájem. Projektová odpoledne
jsou otevřená pro všechny zájemce. A proč
je zájem? No protože dovídat se nové věci
z oboru, který studuji v přívětivém klubovním prostředí při kafíčku a pivečku je příjemnější než z tvrdých židlí posluchárny.
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Studenti na Zahradnické fakultě
MENDELU vyrábí víno
jako tisíce let před Kristem!
Mojmír Baroň

Nové nádoby „kvevri“ vznikající ve vesnici Tq'emlovana ze speciální hlíny s unikátními vlastnostmi
bez použití hrnčířského kruhu. foto: mojmír baroň

Nádoby připravené pro zrání tzv. oranžových vín
ve vinných sklepích v západní části Gruzie. foto:
mojmír baroň

Osazení „kvevri“ nádoby v kampusu ZF MENDELU
nezůstalo bez povšimnutí médií (Události v regionech, ČT). foto: pr zf mendelu

Na Ústavu vinohradnictví a vinařství je v rámci dvousemestrální výuky povinností studentů vyrobit víno dle zadaného stylu a parametrů hroznů. K těmto účelům studenti standardně
využívají nejmodernější postupy, které mohou potkat v praxi.
Kontrastně se však ústav začal orientovat také na tradiční výrobní postupy využívající dřevěné vinifikátory, spontánní fermentaci či speciální hliněné nádoby. Především poslední zmíněné hliněné nádoby nazývané „kvevri“ představují velkou raritu
světového kulturního dědictví UNESCO, kam byla celá tato gruzínská technologie před několika lety zařazena. Hliněné nádoby
pocházejí ze západní části Gruzie, z vesnice Tq'emlovana, což
je jedna z posledních vesnic, kde se kvevri dodnes vyrábí nezměněnou metodou. Nádoby o objemu 50 až 2500 litrů vyrábí
Gruzíni bez hrnčířského kruhu ze speciální hlíny s unikátními
vlastnostmi, jejíž původ se tajně předává z generace na generaci. Po získání správné konzistence se založí miskový tvar základu a poté dle vysychání materiálu nanáší v dokonalých kruzích
postupně několik centimetrů denně, než je vytvořen konečný
tvar nádoby. Po dokonání hrdla jsou kvevri převezeny do pece,
kde se jim pomalu několik dnů topí dřevem, než dojde k vypálení. Vnitřní strany amfory se vytřou horkým včelím voskem
a nádoba se zvnějšku ošetří vápennou směsí, takto připravená
se zpevňuje případně dle velikosti vnější betonovou krustou.
Unikátnost výroby vín v kvevri tkví ve vlastnostech keramiky,
dokonalém vejčitém tvaru, který umožní efekt „samomíchání“
kvasícího média uvnitř a včelího vosku stimulujícího funkci
kvasinek. V kombinaci s teplotní regulací dosaženou zakopáním do terénu se nádoby po prokvašení doplní a uzavřou spolu
se všemi částmi rmutu na několik měsíců. Proces výroby není
nijak hlídán ani monitorován a po cca půl roce se kvevri otevře
a obsah se vypije, případně nalahvuje. Během zrání takto vyrobených vín se nejprve propadnou semínka do spodní části nádoby, kde je přikryjí v řádech měsíců sedimentující slupky hroznů. Ty současně víno částečně přefiltrují a vznikne tak ve vrchní
části čistý produkt s nezměněnými vlastnostmi jako tisíce let
zpět, kdy byla tato unikátní technologie lidstvem započata.
Ústav vinohradnictví a vinařství byl obdarován kvevri o objemu 300 a 500 litrů a jako vhodná surovina byl vybrán Tramín
červený z lednických vinic MENDELU, který dosáhl vynikajících
parametrů. Takto vzniklé oranžové víno bude vyrobeno v období dubna, tak se máme na co těšit!
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Slavnostní ceremoniál vyhlašování
výsledků Entente Florale Europe
vyzdobili naši studenti květinami
Viktor Filipi, PR ZF MENDELU.

V pátek 23. 09. 2016 se v Besedním domě
v Brně uskutečnil galavečer u příležitosti
slavnostního předávání ocenění Entente
Florale Europe (www.entente-florale.cz).
Studenti ZF MENDELU dostali jedinečnou
možnost realizovat květinovou výzdobu
a díky jejich šikovným rukám rozkvetly
hlavní sály, schodiště i chodby Besedního domu záplavou krásných květů. Součástí programu byl i speciální květinový
model pro hostesku vítající návštěvníky
a originální květinové šperky. Akce byla
zprostředkována Ústavem zahradní a krajinářské architektury, který se na návrhu,
přípravě i realizaci květinové výzdoby aktivně podílel. Děkujeme všem studentům
i pedagogům, kteří se zapojili do příprav
v Lednici i do samotných prací přímo v Besedním domě v Brně. Jejich snaha byla
odměněna pozitivními ohlasy jak z řad
účastníků galavečera, tak od představitelů města Brna jako zadavatele.
Skvěle sehraná skupina floristů, studentů ZF MENDELU, při realizaci výzdoby. foto: archiv pr zf mendelu

Hosté usedli ke slavnostně prostřeným stolům, které byly korunovány
bohatou květinovou výzdobou. foto: archiv regee production – eventová a reklamní agentura (www.regeeproduction.cz)

U vstupu do Besedního domu v Brně vítala hosty
slavnostního večera květinami dekorovaná hosteska. foto: archiv regee production – eventová a reklamní
agentura (www.regeeproduction.cz)
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Otevření Tematických zahrad
Zahradnické fakulty MENDELU
PR ZF MENDELU

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity
v Brně zpřístupnila 1. října 2016 již v loňském roce vytvořené tematické zahrady
„Labyrint přírody a ráj zahrad“ studentům
a všem zahradnickým odborníkům. Tematické zahrady jsou součástí univerzitního
kampusu v Lednici a prezentují široké veřejnosti výsledky experimentální, výzkumné a umělecké činnosti odborných ústavů
fakulty. Současně jsou využity pro výuku
předmětů věnovaných zahradnictví, zahradnímu umění a životnímu prostředí. Tematické zahrady vytvářejí nový funkční a výtvarný celek v rámci historicky formovaného
Lednicko-valtického areálu. Navazují na kulturní dědictví a tradice zahradního umění
a krajinářské architektury, které zde po staletí v kontextu evropské vzdělanosti, humanistické tradice a kultury formovaly zahradu
jako fenomén kvality života člověka.
Tematické zahrady jsou členěny na 11 částí. Stříbrná zahrada představuje sortiment
trvalek, polodřevin a dřevin mediteránního
původu. Anglická květinová zahrada vychází z principů výtvarného a ekologického seskupování rostlin, charakteristického pro
období klasické květinové zahrady přelomu
19. a 20. století. Zahrada pivoněk, kosatců
a ibišků je expozicí tří oblíbených skupin
zahradních rostlin, vyhledávaných pro své
jedinečné estetické a symbolické vlastnosti.
Zahrada travin se zaměřuje na uplatnění
jejich širokého sortimentu, který je v moderních zahradách často používán. Zahrada
polostínu je naučnou expozicí, ve které jsou
prezentovány rostliny pro stinná a polostinná stanoviště. Účelová zahrada je multifunkčním prostorem určeným pro společenské a edukační aktivity Zahradnické fakulty
MENDELU.
Ve Vodní zahradě je ústředním motivem
tůň se samostatným mokřadem, kudy návštěvník prochází po dřevěném molu. Zahrada barev představuje expozici kompo-

novaných záhonů s kvetoucími rostlinami včetně ukázek jejich vzájemného seskupování. Kuchyňská zahrada vychází
z klasických vzorů těchto zahrad známých z historie zahradního umění. Uplatnění zde nalezly jejich charakteristické prvky, jako jsou smíšené zeleninové záhony, léčivé a aromatické
rostliny, kordóny ovocných dřevin, pařeniště i malý vinohrad.
Příkladem nadčasové jednoduchosti je Bílá zahrada, jejímž
základním kompozičním principem je právě bílá barva. Rozárium je expozicí sortimentu nových, moderních a odolných
odrůd růží vhodných pro soukromé i veřejné zahrady. Na konstrukci loubí jsou uplatněny popínavé růže, v záhonech jsou
vysazeny sadové i stromkové kultivary.
Autory projektu Tematických zahrad ZF MENDELU jsou
prof. Ing. Jiří Damec, CSc. a doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová,
na projektu dále spolupracovali Ing. Viktor Filipi, Ing. Eva
Damcová a Ing. Jaroslav Novotný. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkový pohled na areál Tematických zahrad „Labyrint přírody a ráj zahrad“ v říjnu při jeho otevření. foto: archiv pr zf mendelu

Rostliny v zahradách jsou označeny interaktivními jmenovkami s QR kódy,
odkazy na webové stránky s popisem pěstovaných rostlin. foto: archiv pr
zf mendelu
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V letošním roce se s ohledem na intenzívní rozvojovou péči, nutnou pro dosažení
plné provozní funkčnosti zahrad, otevírají
pro odbornou veřejnost a vzdělávací instituce. Již v současnosti se zájemci mohou
seznámit se zahradami na akcích pořádaných Zahradnickou fakultou MENDELU,
jako jsou např. výstavy florálních objektů
a uměleckých děl, prezentace a degustace
netradičních druhů zelenin a ovoce, vzdělávacích akcích pro středoškolské pedagogy apod.

Vzdělávací a prezentační akce
pořádané Zahradnickou fakultou
MENDELU
Michaela Brázdová a PR ZF MENDELU

Se začátkem aktuálního akademického roku byly v rámci projektu „Labyrint přírody a ráj zahrad – TEMATICKÉ
ZAHRADY 1. ETAPA“ nabídnuty návštěvníkům různorodé
vzdělávací akce, které byly zaměřeny především na studenty a pedagogy základních, středních a vysokých škol, širokou i odbornou veřejnost a prezentovaly činnost jednotlivých odborných ústavů Zahradnické fakulty MENDELU.

Odborný seminář pro středoškolské pedagogy s tématikou používaní floristických pomůcek a aranžovacích hmot firmy Smithers Oasis. foto: archiv
pr zf mendelu

Vzdělávací akce byly zahájeny již před začátkem vlastního semestru. Koncem měsíce srpna proběhl vzdělávací floristický
seminář pro středoškolské pedagogy s Evelyn Gerull, ambassadorkou firmy Smithers
Oasis, výhradním dodavatelem floristických hmot FLOREX a dalších produktů pro
floristy do ČR. Dvoudenní akce probíhala
ve spolupráci s firmou Florasis na půdě
Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem
v Lednici. Součástí semináře bylo seznámení se s teorií floristiky, praktickými ukázkami, včetně zasvěcení účastníků semináře
do hodnotícího systému FLORINT.
Jednou z prvních výstavnických akcí, která proběhla ve vestibulu budovy A, byla přehlídka melounů pořádaná Ústavem zelinářství a květinářství. Na akci byl prezentován
školám, ale i široké a odborné veřejnosti
největší sortiment odrůd vodních melounů
v České republice. Bylo možné ochutnat
okolo dvě stě druhů melounů z různých
koutů světa (Ameriky, Asie či Evropy). Tato
akce proběhla díky Václavu Kozákovi, velice nadanému studentovi a velkopěstiteli
melounů. Výstavu spojenou s ochutnávkou
melounů nevšedních tvarů i barev si pochvalovali menší i větší návštěvníci.
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O týden později vystřídala přehlídku melounů, výstava netradičních druhů ovoce,
pořádaná pod záštitou ústavu Šlechtění
a množení zahradnických rostlin. Návštěvníci měli možnost rozšířit si své znalosti
o méně známých druzích ovoce, možnostech pěstování a jejich zpracování. V tomto týdnu probíhaly ještě další dvě akce.
Jednou z nich byl seminář o Kompostovacích technologiích a technice. Studentům
středních škol byla prezentována problematika zpracování zahradnických odpadů
kompostováním, včetně možnosti využití
kompostovací technologie a speciální mechanizace.
Výstava netradičních druhů ovoce byla
nedlouho poté proměněna na akci podobného typu zaměřenou na prezentaci a degustaci netradičních a méně známých druhů zelenin. K degustaci připravili studenti
ZF MENDELU výborné zeleninové saláty,
které návštěvníci po degustaci také hodnotili. Bylo možné rovněž nahlédnout pod
pokličku a prostudovat si použité ingredience, ze kterých byly zdravé a chutné saláty připraveny.
V předdušičkovém čase se prostory vestibulu budovy A naladily na vlnu plného
podzimu. Výstava s názvem „Všechny barvy podzimu, aneb lednické dýňování“ zvala na přehlídku širokého sortimentu dýní
z celého světa. Barevně i tematicky výstavu vhodně doplňovala podzimní aranžmá
studentů ZF MENDELU v podobě podzimních věnců a dalších aranžmá spojených
s dušičkovou a smuteční floristikou.
Jelikož sledujeme trendy a chceme být
„in“, pořádala Zahradnická fakulta MENDELU další floristický seminář pro středoškolské pedagogy. Tentokrát byl zaměřený
na vánoční floristiku a aktuální trendy Vánoc. Ani s nadcházející zimou však ještě
nekončil cyklus akcí v Tematických zahradách, které se díky studentům ZF MENDELU a ústavu Zahradní a krajinářské architektury v prosinci proměnily v jednu velkou
galerii objektů pod širým nebem. Příchozí
mohli shlédnout instalace uměleckých děl
v exteriéru zahrad a zpříjemnit si tak adventní čas.
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Výstava přes 200 odrůd melounů s jejich ochutnávkou byla atraktivní
nejen pro děti z lednické základní školy. foto: archiv pr zf mendelu

I v následujícím roce plánujeme celou řadu akcí, na které jste
srdečně zváni. Už nyní se můžete těšit, například na slavnostní
otevření Tematických zahrad pro širokou veřejnost, které proběhne v červnu 2017 u příležitosti celoevropské akce Víkendu
otevřených zahrad.

Podzim s sebou do vestibulu budovy A v kampusu ZF MENDELU přinesl
nevšední tvary i barvy širokého sortimentu dýní z celého světa. foto: archiv pr zf mendelu
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Odborný floristický seminář
na Zahradnické fakultě MENDELU
jejímu proděkanovi Ing. Jiřímu Martinkovi, Ph.D. Seminář organizačně zajišťoval
tajemník SKF ČR Tomáš Svoboda. Nutno
je též poděkovat brněnské firmě VONEKL
za dodání velmi kvalitních květin. Poděkování také patří MZe za finanční podporu při zajištění tohoto semináře. Celkové
hodnocení akce pedagogy i studenty bylo
více než kladné. Proděkan ZF MENDELU
k semináři poznamenal: „Seminář má pro
floristické vzdělávání na středních školách
velký význam. Ještě jednou děkuji za možnost uspořádat seminář na naší fakultě
a za skvělou spolupráci se Svazem květinářů a floristů a s našimi studenty při jeho
realizaci.“ Student Filip Bracek ze zahradnické školy v Rajhradu k tomu dále dodal:
„Spokojenost nejvyšší, skvělí byli lidé i vzáCelkem 35 učitelů a jejich žáků při práci nad adventním věncem, jako
jedné ze základních floristických disciplín. foto: archiv pr zf mendelu

„Seminář má pro floristické vzdělávání
na středních školách velký význam.“

Jiří Horák, SKF ČR a PR ZF MENDELU

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2916 se konal na ZF MENDELU
se sídlem v Lednici odborný floristický seminář na téma „Aktuální trendy ve výuce floristiky se zaměřením na Vánoce“.
Akci pořádal Svaz květinářů a floristů ČR v rámci podpory
MZe a zúčastnilo se ho celkem 35 pedagogů a studentů z devíti odborných zahradnických škol.
Seminář byl zahájen teoretickou přednáškou, na které Klára
Franc Vavříková (bývalá studentka ZF MENDELU) zdůraznila
zásady tvorby volně vázané kytice a adventního věnce. Obě
tyto základní floristické disciplíny prakticky předvedl a komentoval Jaromír Kokeš. V odpoledních hodinách si pedagogové i studenti obě aranžmá vyzkoušeli také prakticky. Naši
lektoři jim odborně pomáhali a radili. Jejich péčí vznikla kvalitní floristická díla, která vyzdobila vestibuly budov A a D
lednického kampusu. Již v pondělí v podvečer začali všichni
pracovat ve skupinách na prostorovém aranžmá s tématikou
dekorace vánočního stromku a adventního kalendáře v různých trendových podobách.
Seminář měl velmi vysokou úroveň. O to se zasloužili
oba lektoři – Klára Franc Vavříková a Jaromír Kokeš. Poděkování patří také Zahradnické fakultě MENDELU, zejména

jemná spolupráce učitelů a studentů. Jako
téma dalšího semináře by se mi líbila svatební nebo smuteční floristika.“ Doufáme
proto, že se nám v budoucnu podaří zorganizovat další seminář, třeba i v prostoru
našich nových zahrad.

Ing. Klára Franc Vavříková při hodnocení trendové
vánoční expozice v rámci budovy D fakultního kampusu ZF MENDELU. foto: archiv pr zf mendelu
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foto: avc

Vyhlášení výsledků studentské
soutěže – Cena prof. Jindřicha
Halabaly 2016
Letošní 12. ročník soutěže – Cena prof. Jindřicha Halabaly 2016 byl uspořádán dle
statutu soutěže pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské Fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Radomíra Klvače,
Ph.D. a předsedkyně Klastru českých nábytkářů Ing. Lucie Haraslínové, Ph.D. Místem setkání se stal Místodržitelský palác
v Brně, kde 9. 11. 2016 proběhlo vyhodnocení studentských prací a následně vše vyvrcholilo 17.00 hod. vernisáží, která byla spojena s předáním ocenění za nejlepší práce.

Do soutěže bylo přihlášeno cca 140 studentských prací z 12 vysokých škol. Na základě prvního výběrového kola bylo vybráno
cca 60 prací, které jsou vystaveny v podobě posterů a prototypů nábytku včetně návrhů interiérů. Na výstavě prezentují
své práce studenti z Česká a Slovenské republiky, dále z USA,
Chorvatska, Španělska a Finska.
Dále je výstava doplněna o odborné práce studentů z 6 středních škol. Všichni studenti se do této soutěže přihlásili s touhou konfrontovat svoje práce se svými kolegy a předvést je
i široké veřejnosti.
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Seznam přihlášených VŠ
• Slovenská technická univerzita v Bratislavě
• Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
• Technická univerzita ve Zvolenu
• Technická univerzita v Košicích
• Mendelova univerzita v Brně
• Vysoké učení technické v Brně
• Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
• České vysoké učení technické v Praze
• Applied Sciences, Kouvola, Finland
• Purdue University, USA
• University of Zagreb, Croatia
• Mondragon University, Spain
Seznam přihlášených SŠ
• Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
• Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem
• Střední škola designu a módy, Prostějov
• Střední odborná škola obchodu,
užitého umění a designu Plzeň
• Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních
nástrojů a nábytku, Hradec Králové
• Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola, Volyně
Složení odborné poroty 1. kolo:
• prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D. –
Slovenská technická univerzita v Bratislavě
• Assoc. prof. Ing Eva Haviarova, Ph.D. –
Purdue University, USA
• prof. doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. –
Technická univerzita v Košicích
• doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. –
Fakulta architektury – VUT v Brně
• doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka –
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
• doc. akad. soch. René Baďura –
Technická univerzita ve Zvolenu
• Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. –
Mendelova univerzita v Brně
• Mgr. BcA. Lenka Lišková –
Střední odborná škola obchodu,
užitého umění a designu Plzeň
• Ing. arch. Mgr. Petra Gajdová –
Střední škola designu a módy, Prostějov
• Ing. arch. Olga Gálisová – Vyšší odborná
škola a Střední průmyslová škola, Volyně

•

•

•
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Ing. Jan Opitz – Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů
a nábytku, Hradec Králové
BcA. Jaroslava Pijáčka –
Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem
Ing. Drahomír Nantl –
Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace

Složení odborné poroty 2. kolo 9. 11. 2016:
• prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D. –
Slovenská technická univerzita v Bratislavě
• doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. –
Fakulta architektury – VUT v Brně
• doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka – Vysoká
škola výtvarných umění v Bratislavě
• doc. akad. soch. René Baďura –
Technická univerzita ve Zvolenu
• Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. –
Mendelova univerzita v Brně
• Mgr. Jaroslav Tomaščík –
Technická univerzita v Košicích
Dále byli v porotě přítomni zástupci firem
a organizací pracující v oblasti nábytkové
a interiérové tvorby
• TON, a. s. – MgA. Jan Juza
• ATAK design – Ing. Viktor Sinajský
• Centrum transferu technologií MENDELU –
MVDr. Ing. Václav Trojan
• Kyzlink architects, Ing. Lukáš Fictum
• Národní centrum nábytkářského designu –
Ing. Karel Blažek, Ph.D.
• Klastr českých nábytkářů –
Ing. Lucie Haraslínová, Ph.D.
Celkem bylo odbornou porotou
oceněno 16 studentských prací
a dále předáno 6 speciálních
ocenění od zástupců jednotlivých
nábytkářských firem a organizací
v následujících kategoriích.
• Design nábytku – závěrečná práce
• Design nábytku – klauzurní práce
• Design interiéru – závěrečná práce
• Design interiéru – klauzurní práce
• Design nábytku a interiéru –
kategorie středních škol
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Lesiáda 2016
V pátek 16. září 2016 proběhla již tradiční v pořadí desátá, tedy jubilejní Lesiáda.
Jedná se o sportovně zábavnou soutěž
organizací působících v jihomoravském
regionu v oblasti lesnictví, která navazuje
na tradici stejnojmenných sportovních zápolení zaměstnanců jednotlivých organizačních jednotek bývalých státních lesů.
V letošním roce se pořádající organizací stala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy
univerzity v Brně, která si za tímto účelem
propůjčila od Školního lesního podniku ML
Křtiny areál střelnice Březinka nedaleko Babic nad Svitavou. Na Lesiádu 2016 dorazilo
cca 200 účastníků ze sedmi organizací jejichž jednotliví zástupci soutěžili hned v několika hlavních disciplínách, jako například
závod kol v terénu, přespolní běh, střelba
a přetahování lanem. Diváci a ostatní účastníci se kromě fandění závodníkům mohli věnovat i zábavným disciplínám jako je střelba
z luku na cíl, hod polenem a sekerou či pití
tupláku piva na čas.
Po bezproblémové průběhu soutěžních disciplín a vyhodnocení výsledků byli soutěžící

Tým závodníků a organizátorů akce z LDF MENDELU

Účastníci při zahajování akce

na prvních třech příčkách v každé disciplíně oceněni diplomy, medailemi a vítězové i pohárem a hodnotnými cenami.
Celkovým vítězem Lesiády 2016 tzv. FORESTMAN družstev
se stal tým lesníků ze Školního lesního podniku Masarykův
les Křtiny. Na samém závěru celé akce došlo k předání pomyslné štafety Zástupcům ŠLP ML Křtiny, který bude organizátorem Lesiády v roce 2017.

STRANA 20

MENDEL GREEN

4 / VIII / 2016

U3V MENDELU nemá vrásky
Lenka Kamanová, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů ICV MENDELU

V duchu tohoto motta se nesl celý podzim 2016 na naší univerzitě třetího věku. Kromě zahájení výuky v nové pobočce
v Rožnově pod Radhoštěm, nového studijního programu
Člověk a společnost, jsme uspořádali dvě mimořádné akce
u příležitosti oslav 10. výročí vzniku Institutu celoživotního
vzdělávání, který chod Univerzity třetího věku MENDELU
organizačně zajišťuje.
První z akcí byla fotosoutěž s názvem U3V MENDELU nemá
vrásky, kterou jsme vyhlásili v dubnu. Ze soutěžních fotografií bylo vybráno celkem 18 snímků, které byly v průběhu
měsíce října vystaveny ve výstavních prostorách budovy Q.
Studenti, akademici i široká veřejnost z nich pak prostřednictvím hlasování vybrali ten nejhezčí. S velkým předstihem před ostatními zvítězila fotografie s názvem „Cesta

Vítězná fotografie soutěže U3V MENDELU nemá vrásky s názvem „Cesta
do Řícmanic“. foto: helena bukáčková

Den seniorů U3V MENDELU slavil velký úspěch. Jeho součástí byl
i workshop Výroba vánočních přání. foto: lenka kamanová

do Řícmanic“, jejíž autorkou je paní Helena Bukáčková.
Další mimořádnou akcí byl Den seniorů
U3V MENDELU, který se uskutečnil 27. října 2016. Akci zahájila ředitelka vysokoškolského ústavu doc. PhDr. Dana Linhartová,
CSc. Během Dne seniorů U3V MENDELU
byl slavnostně vyhlášen vítěz výše zmíněné
fotografické soutěže. Následně měli senioři možnost zúčastnit se přednášky o J. G.
Mendelovi a workshopů Trénink paměti,
Tance vsedě, Výroba vánočních přání a Výroba podzimní dekorace. Den seniorů se
setkal s velkým ohlasem a v příštím roce jej
určitě zopakujeme.
To, že U3V MENDELU nemá vrásky, dokazuje také účast našich 12 posluchačů z pobočky Bruntál na Mezinárodní sportovní
olympiádě pro studenty Univerzit třetího
věku, která se konala v září ve slovenském
Zvolenu. Olympiády se kromě našich posluchačů, kteří byli jedinými zástupci České republiky, účastnili týmy ze Slovenska,
Polska (Lubsko), Ruska (St. Petersburg,
Samara), Ukrajiny (Lutsk, Kyjev) a Turecka (Ankara). Dohromady se na olympiádě
sešlo přes 130 seniorů. První den probíhala soutěž ve stolním tenisu, střelbě ze
vzduchovky a lukostřelbě. Druhý den senioři soutěžili v disciplínách jako jsou kop
na bránu, hod na koš, střelba, šipky či hod
na cíl. V soutěži o nejlepšího olympionika
obsadil náš tým krásné 2. místo! K němu
nezbývá než pogratulovat a popřát našim
olympionikům hlavně pevné zdraví a mnoho energie.
Novinky U3V MENDELU v novém roce
2017
Zájem seniorů o studium na naší univerzitě stále stoupá. Abychom mohli vyjít vstříc
většímu množství uchazečů, připravujeme
od února 2017 pro naše posluchače několik nových semestrálních kurzů, které
vycházejí z akreditovaných studijních programů naší univerzity. Jedním z nich je
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Na Mezinárodní sportovní olympiádě pro studenty Univerzit třetího věku, v soutěži o nejlepšího olympionika, obsadil náš tým
krásné 2. místo. foto: lenka kamanová

kurz s názvem „Česká historická zahrada“,
který vzniká díky podpoře projektu IRP
s názvem „Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na univerzitě a jeho rea-

„Zájem seniorů o studium
na naší univerzitě stále stoupá.
Abychom mohli vyjít vstříc
většímu množství uchazečů,
připravujeme od února 2017
pro naše posluchače několik
nových semestrálních kurzů,
které vycházejí z akreditovaných
studijních programů
naší univerzity.

lizace“. Kurz je zaměřen na poznání české
historické zahrady v kontextu evropského
vývoje krajinářské architektury. Studenti–
senioři se seznámí s jednotlivými typy zahrad, jejich vývojem a historickými souvislostmi tak, aby byli schopni vnímat českou

historickou zahradu jako osobitou součást vývoje zahradního
umění v Evropě. Kurz se zaměřuje na získání znalostí formou
přednášek, ale také formou odborných exkurzí, které se uskuteční mimo jiné v Litomyšli, Kuksu a Buchlovicích.
Další nový semestrální kurz pro posluchače U3V připravujeme ve spolupráci s Technickým muzeem města Brna.
Muzeum připraví šest tříhodinových přednášek, které se
uskuteční v jeho vlastních prostorech a které se budou věnovat tématům, jako jsou pozůstalosti významných osobností
Brna v archivu Technického muzea v Brně; historická vozidla
ve sbírkách Technického muzea v Brně nebo vývoj železářství v Moravském Krasu a areál NKP Stará huť u Adamova.
Vedle přednášek budou mít posluchači možnost navázat
s Technickým muzeem přímou spolupráci, a to při identifikování historických předmětů, při získávání historických fotografií či jiných materiálů z jejich osobních archívů.
Třetí novinkou, kterou budeme mít od února 2017 v nabídce, je kurz „Evropská politická studia“. Těší náš, že tento
kurz vznikl přímo na základě poptávky našich posluchačů,
kteří mají o politické dění velký zájem. Kurz bude obsahovat
ucelený vědomostní základ poznatků v oblasti významu světové a regionální ekonomické integrace vedoucí k procesu
globalizace a také orientaci v problematice členství ČR v Evropské unii.
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Jubilejní 10. ročník
Veletrhu JobChallenge přilákal
více jak 2000 studentů
Alena Krejčí, vedoucí Poradenského centra ICV MENDELU

10. ročník Veletrhu práce pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge se konal ve středu 9. listopadu 2016. Jeho tradičním hlavním cílem bylo usnadnit studentům a absolventům
orientaci na trhu práce, pomoci jim s navazováním kontaktů
se zaměstnavateli a inspirovat je k vlastní aktivitě. Veletrh
v letošním roce navštívilo více jak 2000 účastníků z řad vysokoškolských studentů a absolventů. Výsledky průzkumu
návštěvnosti naznačují, že celkem 34 % návštěvníků bylo
z Masarykovy univerzity, 26 % z Vysokého učení technického v Brně a 21 % z Mendelovy univerzity v Brně. Celkem
19 % účastníků zavítalo na veletrh z jiných vysokých škol
a posledních ročníků středních škol. Na veletrhu se prezentovalo 94 vystavovatelů, kteří nabízeli volné pracovní pozice z 13 různých oborů.

„I v letošním roce tým JobChallenge připravil bohatý doprovodný program a potěšilo
nás, že se na něj přihlásilo velké množství
studentů“, řekla jedna z organizátorek ve-

50,2 % účastníků průzkumu spokojenosti přišlo na veletrh, aby získali informace o výběrových řízeních
v konkrétních firmách. foto: archiv jobchallenge

Veletrh JobChallenge navštívilo letos více jak 2000 účastníků, 21% bylo
z MENDELU. foto: archiv jobchallenge

Součástí doprovodného programu byla konzultace životopisů, kterou zajišťovali i pracovníci z ICV MENDELU. Na účastníky čekal bohatý doprovodný
program, kterého se účastnila řada studentů. foto: archiv jobchallenge

letrhu za Mendelovu univerzitu v Brně Alena Krejčí z Poradenského centra VÚ ICV
MENDELU. „Návštěvníci měli možnost se
zúčastnit 21 přednášek, konzultací životopisů, zkušebních interview a nově také personalistických testů.“
A co studenti a absolventi očekávali od firem na veletrhu? Celkem 50,2 % oslovených
účastníků průzkumu spokojenosti přišlo
na veletrh za účelem získání informací o výběrových řízeních v konkrétních firmách.
Studenti také doufali v možnost nalezení
stáže nebo trainee (30,9 %), brigády nebo
part time (28,5 %) a také očekávali konkrétní pracovní nabídku (29 %), ale vyjadřovali
se i k nutnosti navázání kontaktů, získání
informací o firemní kultuře a dalších.
Veletrh pořádala kariérní a poradenská
centra 3 největších brněnských univerzit –
Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického
v Brně.
Těšíme se na 11. ročník!
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Na ODSTARUJ probíhaly přednášky, na kterých se řečníci se studenty dělili o své praktické zkušenosti. foto: avc mendelu

Pracovat na „volné noze“
nebo ve firmě?
Alena Krejčí, vedoucí Poradenského centra ICV
MENDELU

Ve čtvrtek 20. listopadu 2016 proběhl
3. ročník kariérního dne ODSTARTUJ,
který uspořádalo Poradenské centrum
VÚ ICV MENDELU ve spolupráci se studenty MENDELU.
Tentokrát se akce ODSTARTUJ věnovala
tématu Podnikání vs Zaměstnání. Studenti
MENDELU se mohli dozvědět, jaký je rozdíl
mezi prací „na volné noze“, založením firmy a prací pro firmu v pozici zaměstnance.
Jaké dané typy práce nesou výhody a nevýhody, jak začít a jak překonat počáteční
neúspěchy.
Během celé akce probíhaly přednášky,
na kterých se řečníci se studenty dělili o své
praktické zkušenosti. Vystoupili:
• Petr Pouchlý, networker, kreativec,
evengelista gamifikace a kapitán svobodné firmy Court of Moravia;
• Irena Ošťádalová, ředitelka inspirativního coworkingového prostoru Impact
Hub Brno;
• Miriam Sittková a Jan Hrubý, finalisti
Social Impact Award v Impact HUB

Co obnáší práce „na volné noze“ a co práce ve firmě? To řešil 3. ročník kariérního dne ODSTARTUJ. foto: avc mendelu

•

ČR s projektem Touch Memories – 3D portréty nejen
pro nevidomé;
Jakub Tížek, spoluzakladatel a ředitel společnost FairList, s. r. o. a James Grant, s. r. o.

Přednášky byly hodnoceny velmi kladně, maximální spokojenost uvedlo 59% všech účastníků. Studenti ocenili především osobitost přednášejících, zapálení pro jejich činnost,
přímou komunikaci s účastníky, otevřenost, výborné prezentační schopnosti, schopnost motivovat účastníky, přenos
zkušeností.

STRANA 24

MENDEL GREEN

4 / VIII / 2016

MENDELU se opět zapojila
do meziuniverzitní studentské
spolupráce s Magistrátem města Brna
I v letošním roce se studenti Mendelovy univerzity v Brně zapojili do projektu Meziuniverzitní studentské sítě MUNISS. Projekt
původně vznikl za podpory Evropských fondů (OPVK) a nyní
pokračuje ve volné návaznosti na předchozí ročníky. Smyslem
celého projektu je spojení (v současné době) tří vysokých škol –
Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a Vysokého učení technického pomocí multioborových studentských
týmů. Studenti pracují na tématech zadaných Magistrátem
města Brna, který i finančně na tento projekt přispívá. Tento
rok se řešila 3 témata: Chytré město/Chytrá čtvrť, Informační
systém města Brna a Aktivizace seniorů v městě Brně. Každému týmu složenému z různých fakult všech tří zapojených škol
byl přidělen vysokoškolský lektor a konzultant na magistrátu.
Na Provozně ekonomické fakultě byla lektorkou Sylvie Formánková z Ústavu managementu a měla na starosti téma Aktivizace
seniorů. Studentům PEF i FRRMS byl výstup projektu po jejich
úspěšné obhajobě uznán jako odborná praxe, na bakalářské či
magisterské úrovni. Výstupy jsou pro Magistrát města Brna
přínosné, studenti jsou plni kreativních nápadů, které ve správných rukou mohou dospět k realizaci. Některé nápady z předchozích ročníků již byly uskutečněny, ať už samotným městem
nebo některou z jeho částí (např. Sousedské trhy na Lesné). Reakce studentů na tento projekt jsou obecně příznivé: „Soutěž

Muniss byla skvělá příležitost, kde jsem si
mohla vyzkoušet práci v týmu při řešení
skutečného problému. Měla jsem možnost
prohloubit své znalosti v dané problematice
a zároveň se pro ni pokusit navrhnout řešení. Byla to pro mě zajímavá zkušenost, kterou hodnotím kladně.“, vyjádřila se studentka Lucie Katrincová. Rovněž student, Štefan
Tuka, hodnotí účast kladně: „Som veľmi rád,
že som sa popri štúdiu mohol zúčastniť projektu Muniss, kde sme spolu v tíme mohli
využiť a prepojiť svoje znalosti z rôznych
oborov nášho štúdia. Zistili sme, ako funguje realizácia takýchto projektov a získali
sme tak neoceniteľné skúsenosti, ktoré nám
v budúcnosti určite budú nápomocné.“ Díky
dobrým zkušenostem se i letos plánuje navázání na spolupráci. Do budoucna se také
počítá se zapojením přeshraničních univerzit (Slovensko, Rakousko). Na stránky projektu, kde jsou dostupné všechny potřebné
informace se můžete podívat zde: http://
www.muniss.cz/

Studenti Společenské odpovědnosti
zorganizovali sbírku šatstva, obuvi
a hraček
Předmět Společenská odpovědnost firem vyučovaný Ústavem
managementu Provozně ekonomické fakulty MENDELU každým
rokem angažuje studenty do spolupráce s neziskovými organizacemi. V letošním roce měli studenti za úkol vybrat neziskovou
organizaci, pro kterou navrhnou spolupráci se soukromým podnikem. Někteří studenti ovšem přišli s nápadem projekt přímo
zrealizovat. Rozhodli se zapracovat na úkolu, který sami i přímo
uskuteční. Studentský tým si tak vybral neziskovou organizaci AIDED, která provádí sběr použitého šatstva, obuvi i hraček
a dále je rozděluje na charitativní účely, odprodává zpět do českého průmyslu nebo ty, které nelze použit ani k jednomu účelu,
ekologicky likvidují ve spalovnách. Studenti si tak zorganizovali
sběr, ke kterému vyzvali ostatní studenty i vyučující, a to v areálu

Mendelovy univerzity se svolením pana rektora. Organizace AIDED byla ze spolupráce se
studenty nadšená a rádi by v těchto společných aktivitách pokračovali. V rámci předmětu Společenská odpovědnost firem se určitě
se zástupci AIDED znovu setkáme a budeme
vyvíjet snahu v rámci budování společenské
odpovědnosti naší univerzity podpořit tuto
obecně prospěšnou činnost i jednáními s panem rektorem ohledně umístění sběrných nádob v areálu MENDELU. Zapojeným studentům děkujeme za iniciativu a nápad a panu
rektorovy za podporu tohoto projektu.
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