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ÚVODNÍ SLOVO
Možná si neuvědomujeme, že rostliny potřebujeme
pro skutečně plnohodnotný život. IT technologie
a průmyslové produkty nenahradí přirozenou potřebu
člověka k regeneraci a relaxaci. Betonové hřiště, sídliště
bez stromů, ale ani pole zemědělců není to, co si většina
z nás představuje jako přirozené životní prostředí.
A pokud nemůžeme žít v lese, pak si alespoň kousek
z něj můžeme vypěstovat v našich ulicích.
Zahradnická fakulta MENDELU sídlící v Lednici s naprostou jistotou vede posluchače k tomuto poznání nejen
ze strany „uživatele“, ale především tvůrce přirozeného
prostředí. Je proto logické, že se snaží budovat svůj kampus tak, aby nejlépe představoval organické propojování sídel a přírody.
MENDEL GREEN
PERIODIKUM MENDELU
Ročník 9 / číslo 2
Rok vydání 2017

Nově vybudovaný „Labyrint přírody a ráj zahrad“ je unikátní dílo, které zvyšuje
hodnotu lednického kampusu Zahradnické fakulty MENDELU v několika rovinách.

VYDAVATEL
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno
www.mendelu.cz

Na významném území světového kulturního dědictví UNESCO se rozvíjí
kvalita odpovídající potřebě prezentovat vysoké učení na úrovni odpovídající
lichtenštejnskému odkazu o symbióze člověka s přírodou. Labyrint má nezastupitelné
místo pro výuku a praktické seznamování posluchačů fakulty s trendy v zahradní
architektuře. Zpřístupněním areálu parkových úprav Labyrintu a související
Akademické zahrady široké veřejnosti také fakulta naplňuje třetí univerzitní roli
při šíření osvěty, kultivování člověka a zvyšování kvality života.

TISK
ASTRON studio CZ, a. s.,
Veselská 699
199 00 Praha 9-Letňany

Labyrint zahrad se skládá z 11 témat, kterými jsou Stříbrná zahrada, Anglická květinová zahrada, Zahrada pivoněk, kosatců a ibišků, Zahrada travin, Zahrada polostínu,
Účelová zahrada, Vodní zahrada, Zahrada barev, Kuchyňská zahrada, Bílá zahrada
a Rozárium.

ZVEŘEJNĚN
v elektronické podobě na
http://mendelgreen.mendelu.cz

Každá zahrada vytváří ucelený komplex sortimentu rostlin a jejich použití tak, aby
si každý návštěvník mohl nejen vychutnat její nádheru, ale také si představit, jak
by taková zahrada mohla vypadat u něj doma. Účelová zahrada s volnou travnatou
plochou pak bude sloužit k prezentování aktuálních produktů sezóny, její využitelnost
bude podpořena řadou odborných akcí, které jsou plánovány v ročním harmonogramu, jako soubor řady workshopů a prezentací pro školy, odbornou i laickou veřejnost.
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Zahrady slouží jako bohatý inspirativní zdroj pro rozvoj území sídel, kdy odpovědní
reprezentanti státní správy a samosprávy mohou využít realizované tematické
zahrady jako příklady pro rozvoj zeleně ve svých oblastech působnosti.
Zázemí Zahradnické fakulty MENDELU získává prostřednictvím Labyrintu etalon pro
další rozvojové plány uvnitř kampusu. Má ambici prezentovat zahradnictví a zahradní
architekturu formou, která odpovídá soudobým interaktivním požadavkům –
a to nejen díky reálnému provedení, ale i zpracovanými virtuálními prohlídkami
(více na adrese: lva.mendelu.cz), pomocí kterých se může každý připravit na to,
co ho čeká při osobní návštěvě.
Dílo, které bylo ﬁnančně podpořeno ze zdrojů Ministerstva životního prostředí ČR
a spoluﬁnancováno vlastními zdroji, bylo slavnostně otevřeno široké zahradnické
veřejnosti při příležitosti Víkendu otevřených zahrad 10. června 2017. Přijďte se
podívat, jak roste Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
děkan ZF
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WORKSHOP „SETKÁNÍ
S ŘEDITELI A ZÁSTUPCI
STŘEDNÍCH ŠKOL“
Ve dnech 8.–9. března 2017 byl na Zahradnické fakultě
Mendelovy univerzity v Brně realizován tradiční workshop
„Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2017“.
Jednalo se již o 10. ročník této akce,
jejímž cílem je setkání zástupců středních škol se zástupci odborných profesních svazů, příslušných státních institucí
a akademických pracovníků Zahradnické
fakulty MENDELU. Hlavním záměrem setkání byla výměna informací a zkušeností, navazování spolupráce dle odborného
zaměření, ale také hledání možností
společné koordinace podpory odborného
vzdělávání na středních školách.

nejen zástupci Svazu zakládání a údržby
zeleně, Svazu školkařů ČR, Svazu květinářů a ﬂoristů ČR, Ovocnářské unie ČR
a Školkařského svazu Ovocnářské unie
ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy, ale
i Agrární komory ČR, Unie zaměstnavatelských svazů pro zemědělství a životní
prostředí a Výstaviště Flora Olomouc.
Za MŠMT ČR se jednání zúčastnil zástupce Národního ústavu pro vzdělávání
Praha (NUV).

Robertem Pokludou a docentem Petrem
Salašem, garantem workshopu, započal
první diskusní blok, v rámci kterého
nejprve vystoupil děkan Zahradnické fakulty, profesor Pokluda. Nastínil možnosti rozvoje spolupráce Zahradnické fakulty
nejen se středními školami, ale i s profesními svazy. Zdůraznil, že Zahradnická
fakulta bude hledat možnosti rozvoje
spolupráce i v rámci aktuálních výzev
operačních programů EU.

Letošní ročník byl více zaměřen na rozvoj
spolupráce odborných zahradnických
škol s profesními svazy, čemuž odpovídala i účast zástupců těchto svazů a zaměstnavatelů. Workshopu se zúčastnili

Diskusní část workshopu (první den
jednání) se odehrála v areálu Zahradnické fakulty, v budově tzv. Genobanky.
Po úvodním přivítání děkanem Zahradnické fakulty MENDELU, profesorem

Na úvodní vystoupení pana děkana navázal Ing. Karel Opočenský z Národního
ústavu pro vzdělávání Praha. Informoval
přítomné o novinkách v odborném školství a zahradnickém vzdělávání. V NSK
(Národní soustavě kvaliﬁkací) dochází
k úpravám na pozicích greenkeeperů.
Před schválením je poslední šestá profesní kvaliﬁkace (Technik realizace a údržby
zeleně) tvořící úplnou profesní kvaliﬁkaci
Zahradnický technik. Ing. Karel
Opočenský dále připomněl projekt
P–KAP, resp. vzniklé příklady dobré praxe
v oblasti intervence Modernizace odborného vzdělávání včetně spolupráce škol
a ﬁrem, týkající se zahradnictví. Na závěr
svého vystoupení zmínil očekávané revize rámcových vzdělávacích programů,
včetně možných změn v oblasti kurikula
odborného (zahradnického) školství.
Ing. Jiří Dusbaba informaci v diskusi doplnil a obšírně přítomné informoval o jím
garantovaných PK (Profesní kvaliﬁkace),
především o PK Florista – designér.

První den jednání se odehrál v areálu Zahradnické fakulty, v budově tzv. Genobanky
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Botanická exkurze na Pálavu

Návštěva nové expozice Regionálního muzea
v Mikulově – Archeopark Pavlov

V dalším diskusním bloku vystoupili
zástupci profesních svazů.
Ing. Jana Šimečková informovala o spolupráci Svazu zakládání a údržby zeleně se
zahradnickým školstvím a možnostech
rozšíření této spolupráce. Svaz organizuje soutěž mladých zahradníků – Lipová
ratolest.

uchazečů o studium na středních
zahradnických školách. Svaz podporuje
zahradnické školství nejen ve svých
tiskovinách (tištený i elektronický
katalog členů svazu, propagační letáky,
webové stránky apod.), ale připravuje
i audiovizuální pořady, příkladem může
být mediálně úspěšný klip Everybody

„První ročník celostátní soutěže zahradnických škol uspořádal
Svaz zakládání a údržby zeleně v roce 2008, v roce 2016
tedy probíhal již devátý ročník, tentokrát ve dnech
20.–22. září 2016 v Praze, s podporou městské čási Praha 3.“
První ročník celostátní soutěže zahradnických škol uspořádal Svaz zakládání
a údržby zeleně v roce 2008, v roce 2016
tedy probíhal již devátý ročník, tentokrát
ve dnech 20.–22. září 2016 v Praze, s podporou městské čási Praha 3. Soutěže se
zúčastnilo 10 čtyřčlenných družstev studentů zahradnických škol s pedagogickým
doprovodem z celé České republiky. Studenti intenzívně pracovali tři dny a dílo,
které zhotovili, bude sloužit obyvatelům
přilehlých domů. Předmětem zahradnických úprav byly předzahrádky na ulici
Koněvova. Jde o velmi oceňovanou
soutěž, přispívající ke zvýšení motivace
a profesní úrovně studentů středních odborných škol, což zástupci středních škol
v diskusi potvrzovali. Součástí diskuse
byla i informace o termínech a zaměření
dalšího ročníku soutěže.
Ing. Marie Horáková, zastupující Svaz
školkařů ČR, informovala o aktivitách
Svazu školkařů ČR podporující zájem
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do školky (http://svaz-skolkaru.cz/).
V současnosti Svaz ﬁnancuje a realizuje
výrobu řady krátkých videoklipů z oblasti
školkařské produkce, které budou
využitelné i pro výuku na zahradnických
školách (například: https://youtu.be/
v3M2B6CJWuM).
Ing. Jiří Horák, zástupce Svazu květinářů
a ﬂoristů ČR, informoval o projektu pro
učitele a studenty z oblasti ﬂoristiky.
Seznámil zúčastněné také se stavem
příprav letošního ročníku tradiční
ﬂoristické soutěže Děčínská kotva,
které se zahradnické školy pravidelně
zúčastňují. Letošní 46. ročník této
soutěže, která je zároveň Mistrovstvím
ﬂoristů České republiky, bude mít nosné
téma „Ladovská zima“.
Ing. Jiří Uhlíř, zastupující Výstaviště Flora
Olomouc, seznámil účastníky semináře s vizemi spolupráce Flory Olomouc
se středními školami a ZF MENDELU.

O možnostech spolupráce hovořila
i Alice Kouřilová ze Zelinářské unie Čech
a Moravy. V následné bohaté diskusi
byly probírány různé možnosti rozvoje
oboustranné spolupráce v naznačených
oblastech a tématech.
Diskusní seminář samozřejmě řešil
mnoho dalších otázek, které jsou pro
současné odborné školství aktuální. Negativní komentáře byly např. zaznamenány i ve věci rozhodnutí o povinné státní
maturitě z matematiky, což pro odborné
školy znamená opět další snížení rozsahu
výuky odborných předmětů ve prospěch gymnaziální látky. Pozornost také
vzbudilo rozhodnutí o vyjmutí některých
typů škol z povinnosti státní maturity
z matematiky. Nesystémovost opatření
je zcela zřejmá.
V rámci odborné exkurze, která proběhla
v průběhu druhého dne jednání, byly
navštíveny nové expozice Regionálního
muzea v Mikulově – Archeopark Pavlov,
jež se dají didakticky využít i v rámci odborných exkurzí studentů zahradnických
škol. V další části exkurze, botanické,
účastníci workshopu navštívili Pálavské
vrchy a seznámili se s aktuálně kvetoucí
jarní ﬂórou.
Na závěr semináře se všichni shodli,
že podobné diskusní semináře přispívají
k rozvoji spolupráce a zlepšení informovanosti jednotlivých zúčastněných
subjektů. Další rozvoj spolupráce bude
již realizován na úrovni dvou či vícestranných jednání zapojených partnerů.
Petr Salaš
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„ENJOY YOUR MEAL“
S AGRONOMICKOU FAKULTOU
První veřejné promítání ﬁlmu s globální zemědělsko-potravinářskou
tématikou na MENDELU zaznamenalo velký úspěch
sledních letech „zmenšila“ a jak svým
chováním můžeme ovlivnit život lidí
ve zcela odlehlých oblastech.
Po zhlédnutí ﬁlmu následovala zajímavá diskuse studentů s odborníky z řad
pedagogů Agronomické fakulty, které
se účastnil děkan fakulty doc. Ing. Pavel
Ryant, Ph.D., prof. MVDr. Ing. Tomáš
Komprda, CSc. a prof. Ing. Zdeněk
Žalud, Ph.D. Studenty zajímal především
názor odborníků na zdravotní vliv některých potravin, jako je palmový a sójový
olej, hovězí maso, dále na schopnost
planety Země zajistit výživu rostoucí světové populaci, na legálnost dovozu GMO

V rámci ﬁlmového festivalu Země na talíři, který každoročně pořádá organizace
Glopolis, byl 4. dubna 2017 v aule MENDELU promítnut nizozemský ﬁlm „Nechte
si chutnat“ (v originále „Enjoy your
meal“, režisér W. Grotenhuis). Promítání
se zúčastnilo přibližně 150 diváků z řad
studentů i akademických pracovníků
celé univerzity, významně ale převažovali
zástupci akademické obce Agronomické
fakulty.
Film byl věnován aktuálnímu tématu
snadno dostupných potravin nabízených
supermarkety, které ale často pochází
z velmi vzdálených oblastí. Díky tlaku řetězců na co nejnižší nákupní ceny působí
produkce takových potravin nečekané
problémy, sahající až na druhou stranu
Zeměkoule. Ještě před cca 60 lety byl
pro Evropu typický nedostatek potravin
a maso se mnohdy konzumovalo pouze

v neděli. V současné době je naopak
potravin i zemědělské půdy v Evropě
přebytek, což na straně jedné vede
k plýtvání oběma prostředky, na druhé straně se ale dováží velké množství
levnějších potravin a surovin ze zemí
třetího světa. Film poukázal na velkovýrobní produkci geneticky modiﬁkované
sóji v Brazílii, která souvisí s masivním
a nelegálním vypalováním pralesů, jen
aby bylo dosaženo vysokých přírůstků
prasat a levného masa v Evropě. Další
část ﬁlmu odkryla situaci na nizozemské
zeleninové farmě v Keni, která využívá
na závlahu vodu z místní řeky. Následný
snížený průtok a nedostatek srážek jsou
v této oblasti příčinou protestů místních
obyvatel. Tamní zelenina je dodávána
do evropských supermarketů v zimním
období, neboť je levnější než produkce
z vytápěných evropských skleníků. Film
tak názorně ukázal, jak se Země v po-

FOTO: DANIEL FALTA

Pan děkan Agronomické fakulty doc. Pavel Ryant zahajuje první veřejné promítání na MENDELU

Aula s diváky během promítání ﬁlmu

produktů do Evropy i na další problémy
současného zemědělství. Vzhledem k pokročilému času byla diskuse po více než
hodině (ve 22.00 hodin) ukončena.
Značný zájem o tuto diskuzní platformu doprovázený pozitivními reakcemi
účastníků vyslal jasný signál pořadatelům v těchto aktivitách pokračovat. Další
promítání proto bude zorganizováno
během zimního semestru 2017/2018.
Stanislav Hejduk,
Ústav výživy zvířat a pícninářství
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OHLÉDNUTÍ ZA 3. ROČNÍKEM
KARIÉRNÍHO DNE MENDELU
Letos už potřetí měli studenti všech fakult MENDELU možnost si přímo
na půdě univerzity najít brigádu, práci nebo zajímavou stáž ve ﬁrmách.
Příležitost jim k tomu dal Kariérní den MENDELU, který proběhl
12. 4. 2017 v prostorách budovy Q.
Na přípravě a realizaci tohoto dne
spolupracovali zástupci vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního
vzdělávání, Agronomické fakulty, Fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních
studií, Provozně ekonomické fakulty,
UIKT, PR MENDELU a CTT.
Kariérní den tvořili stejně jako v minulých
letech dvě části – veletrh pracovních
příležitostí a doprovodný program,
zahrnující prezentace ﬁrem a přednášky
z oblasti osobního a kariérového rozvoje.
Přehled všech vystavovatelů včetně
jejich pracovních nabídek a kontaktů
na personalisty mohli návštěvníci najít

v Katalogu účastníků, který je i nyní
dostupný www.kariera.mendelu.cz.
V rámci doprovodného programu čekalo
na návštěvníky 13 přednášek a možnost
individuální konzultace životopisů,
motivačních dopisů a sociálně právního
poradenství. Největší ohlas slavily
mezi studenty přednášky, které přímo
souvisely s hledáním nového zaměstnání
a radily, jak zaujmout personalisty:
•
•

Jak napsat životopis, který zaujme,
a vyvarovat se nejčastějších chyb
Klíč k úspěchu v labyrintu komunikace aneb 7 + 1 tajemství mediačních technik pro osobní rozvoj.

Nabídka na veletrhu pracovních příležitostí byla letos
skutečně široká, studenti mohli vybírat ze 39 ﬁrem:
Accenture • Agrofert, a. s. • AGROTEC Group • AIESEC • Allianz pojišťovna, a. s. •
Asseco Central Europe, a. s. • BENAWOOD, s. r. o. • Contipro, a. s. •
Česká pojišťovna, a. s. • De Heus, a. s. • Dixons Carphone, s. r. o •
E.ON Česká republika, s. r. o. • EmbedIT • EuroPair, s. r. o. • EYELEVEL, s. r. o •
FNZ • HANAGRAIN, s. r. o. • Home Credit, a. s. • Kauﬂand Česká republika, v. o. s. •
KBC Group NV Czech Branch • Kleffmann Group, s. r. o. • KPMG Česká
republika • Lidl Česká republika, v. o. s. • Ministerstvo zemědělství •
NetSuite Czech Republic, s. r. o. • Partners • PetCenter CZ, s. r. o. • PPG
Industries Czech Republic, s. r. o. • Pracovní portál Profesia.cz • Provident
Financial, s. r. o. • Randstad, s. r. o. • Ranger Communication Centres, a. s.
• SAP Labs Česká republika • Savencia Fromage & Dairy Czech Republic •
Státní zemědělský intervenční fond • STUDENT AGENCY, k. s. • TON, a. s. •
Umím se prosadit, s. r. o. • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
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Novinkou letošního Kariérního dne byla
soutěž, ve které měli soutěžící za úkol
navštívit minimálně 5 výstavních stánků,
získat u nich nálepku a řádně vyplnit
a odevzdat soutěžní karty. Pak už jen
zbývalo doufat, že právě jejich karta
bude na konci Kariérního dne vylosována
a oni získají hodnotnou a zajímavou cenu
od některé z účastnických ﬁrem. Výsledkem bylo 85 odevzdaných soutěžních
karet a 45 šťastných výherců!
Po skončení Kariérního dne proběhlo
u zúčastněných ﬁrem dotazníkové
šetření. Podle jeho výsledků ﬁrmy
považovaly svoji účast za přínosnou,
ocenily péči organizátorů o jejich
spokojenost a také doprovodné služby
jako bylo parkování v areálu, technické
zabezpečení apod. Studenti si zase
pochvalovali možnost navázat kontakt
s potencionálními zaměstnavateli,
a udělat si tak přehled o možnostech
svého pracovního uplatnění.
Třetí ročník Kariérního dne MENDELU
potvrdil, že událost tohoto charakteru
má v každoročním programu univerzity
své místo. Je jedním z dílčích kroků
sbližování akademické a komerční sféry
a jejím velkým přínosem je informování
studentů o možnostech pracovního
uplatnění ve ﬁrmách, které mají zájem
právě o studenty a absolventy Mendelovy univerzity.
Alena Krejčí,
Martina Urbánková

MENDEL GREEN

„Třetí ročník Kariérního dne
MENDELU potvrdil,
že událost tohoto charakteru
má v každoročním programu
univerzity své místo.
Je jedním z dílčích kroků
sbližování akademické
a komerční sféry a jejím
velkým přínosem je
informování studentů
o možnostech pracovního
uplatnění ve ﬁrmách, které
mají zájem právě o studenty
a absolventy Mendelovy
univerzity.“

Přímo na půdě univerzity mohli studenti
vybírat z nabídek práce a stáží u 39 ﬁrem

FOTO: AVC MENDELU

Přednáška „Jak napsat životopis, který
zaujme, a vyvarovat se nejčastějších chyb“
patřila k nejvíce žádaným
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MENDELOVA UNIVERZITA
NA PRAGUE DESIGN
WEEKU 2017
Prague Design Week je mezinárodní přehlídka designu, kterou mohli lidé
letos navštívit v pražském Tančícím domě od 10. do 17. dubna.
Čtvrtý ročník nabídl 82 expozic s nejrůznějšími produkty, takže si na své přišel
opravdu každý, od techniků a konstruktérů až po milovníky šperků. Kromě samotné propagace produktu je akce zaměřena
také na seznámení návštěvníka s procesem navrhování a tvorby, přičemž velká
část expozic byla realizována formou
workshopu a návštěvník tak mohl plně
porozumět vystavovanému produktu.

pustili se tvůrci do výroby sedáku a opěráku z bukové překližky. Spojení sedáku
a opěráku s kovovou konstrukcí vyřešili
pomocí šroubů, které židli dělají částečně demontovatelnou a zároveň odhalují
krásu konstrukčních spojů.

Prague Design Week se pro naše studenty stala velice užitečnou zkušeností.
Kromě propagace produktu a univerzity
si totiž mohli hlavně vyzkoušet, co samotná účast na návrhářské přehlídce vlastně
obnáší. Zaujali místo vystavovatelů, což
jim ukázalo pohled z druhé strany vztahu
expozice k návštěvníku. Jejich vlastními
slovy jim však zkušenosti stály za veškerou námahu a úsilí, přípravu i domlouvání. Oba studenti se utvrdili v názoru, že
výstavy a přehlídky jsou jedním z nejlepších způsobů, jak svůj produkt propagovat a ukázat jej světu, což prozrazuje
už samotný počet návštěvníků Prague
Design Week, který se příhodně pohybuje
okolo čísla osm tisíc.

Mendelova univerzita byla na Prague
Design Weeku 2017 reprezentována
dvěma nadanými studenty oboru Design
nábytku, Filipem Dočkalem a Janem
Doleželem.
Společná práce studentů – kavárenská židle no.Eight, navržená v Ateliéru
navrhování interiéru III pod architektonickým vedením doc. Ing. Jaroslava
Svobody, Ph.D. a Ing. arch. Martina Kovaříka, Ph.D. Již na začátku ateliérového
workshopu měli studenti jasno – chtěli
vytvořit židli zcela odlišnou od těch
běžných kavárenských, zároveň však
pro sezení co nejpohodlnější. Následně
nakreslili desítky skic, při jejichž tvoření
se dopracovali až k výslednému návrhu.
Nosná konstrukce židle je vyrobena z proﬁlové oceli a svým tvarem, jak už název
napovídá, připomíná číslici 8. Samotný
proces výroby nosného rámu studenty
stál nejvíce času, protože se konstrukce
svařuje z několika různých kovových
částí, mezi nimiž nechybí ani ohýbané
díly. Jakmile byla kostra židle dokončena,
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ocel jakožto pevný materiál není zdaleka
tak tuhá a nepoddajná, jak si představovali. Návštěvníci se často zastavovali
a znaveni celodenním chozením pohodlně odpočívali. Součástí expozice byly
kromě samotného výrobku také vzorky
použitých materiálů.

Kavárenská židle – no.Eight, design Filip
Dočkal a Jan Doležel

U návštěvníků přehlídky Prague Design
Week měla židle pozitivní ohlas, a to
zejména díky vlastnostem ocelového
rámu, jenž svou pružností mnoho z nich
překvapil, a to hlavně skutečností, že

Organizace akce byla perfektně zvládnuta a po celých sedm dní panovala
v prostorách Tančícího domu příjemná
přátelská atmosféra. Prague Design
Week hodnotí všichni zúčastnění jako
zdařilou akci, jež obohacuje prostředí
českého návrhářství, a doufají, že se jim
i v budoucnu naskytne příležitost se
podobné akce zúčastnit.
Filip Dočkal,
student oboru Design nábytku

FOTO: AVC MENDELU
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HRÁŠKOHRANÍ 2017
Dne 26. 4. 2017 proběhl, v přízemí budovy X, již druhý ročník „Hráškohraní“.
Myšlenka uspořádat šachový turnaj
napříč univerzitou, vznikla před rokem
a půl. Později k tomuto nápadu přibyla
další skvělá idea uspořádat soutěž
deskových her. Vše se nakonec spojilo
a dalo vzniknou skvělé akci s názvem
„Hráškohraní“, kterou mnozí navštěvují
již pravidelně.
Probíhají zde tři hlavní turnaje, a to
v šachu, piškvorkách a Člověče, nezlob
se! Pro milovníky deskových her jsou zde

připraveny desítky aktivit od Planeta her,
kteří vždy zajistí ostřílené hráče, kteří
Vám rádi jakoukoliv hru vysvětlí.
Vítězové turnajů získávají poháry,
medaile, propagační předměty
univerzity, deskovou hru od Planety
her či elektroniku, která je vhodná
pro studenty. Po turnajích zábava
samozřejmě pokračuje u karaoke,
s možnou ochutnávkou univerzitního
piva či vína.

Organizační tým sestává z Akademické
unie FRRMS, Centra sportovních aktivit
MENDELU, obchodu Planety her
a Ústavu informačních technologií
MENDELU.
Do budoucna máme v plánu koncept
udržet a dále pracovat na jeho vylepšení.
Už se nemůžeme dočkat dalšího ročníku!
UIT
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MEZINÁRODNÍ KLÁNÍ
V LESNICKÉ VŠESTRANNOSTI
Tento rok pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
ve dnech od 26. 3. do 31. 3. 2017 opět proběhl tradiční týden
Lesnické všestrannosti v Brně. Letos již 31. ročník.
Organizátorem byli studenti LDF v Brně,
kteří měli nelehký úkol se postarat
o účastníky tohoto prověření lesnických
dovedností. Letos se klání zúčastnilo
třináct týmů z celkem dvanácti zemí
Evropy, a to z Belgie, Bulharska, ČR
(FLD ČZU Praha, LDF MENDELU Brno),
Estonska, Finska, Maďarska, Itálie,
Lotyšska, Polska, Slovenska, Ukrajiny
a Rumunska.
V prvních dnech se závodníci
ubytovávali a seznamovali s novým
prostředím a jednotlivými organizátory
ve studentském klubu Green, kde měli
možnost štědrého občerstvení. Oﬁciální
zahájení započalo 28. 3. v městském
parku Lužánky. Zde bylo přichystáno
šest základních disciplín „sborka“
a „rozborka“ pily, řezání na ležato
a stojato, přesnost se sekerou a řezání
břichatkou. Rozebrání a složení pily
na čas, je pro někoho maličkost a pro
druhého Rubikovou kostkou, ale jak
se říká učený z nebe nespadl. Srdce
všech studentů a každé zarputilé
feministky zaplesalo při pohledu
studentek s motorovou pilou v rukách.
Vůbec ženské pohlaví zde bylo nedílnou
součástí, každého mezinárodního týmu
a mnohdy konkurovali i některým
studentům. Při řezaní na stojato hrála
roli tloušťka, čas a rovnoměrnost
uřezaného dřevěného plátu. Při řezání
na ležato pak hrála roli délka, hloubka
zářezu do podložky a čas. Zde se také
odehrála názorná ukázka soutěže STIHL®
TIMBERSPORTS® za asistence týmu
vicemistra světa Martina Komárka. Při
této „show“ se nejen tajil dech, ale všem
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přítomným divákům se dělali puchýře
na rukou. Studenti účastníkům připravili
výborný guláš, který po tak náročném
dnu rozhodně přišel vhod.
Ve středu se na střelnici konala soutěž
ve střelbě z malorážky a brokovnice.
Pro zpestření si každý mohl vyzkoušet
střelbu z luku, kuše či plynové pistole.
Nepochybně tuto disciplínu souvisejí
s lovem provázela i neodmyslitelná
myslivecká latina, kdy mnozí vzpomínali
na své nezapomenutelné chvíle, kdy
srdce hoří a ruce se klepou horečkou.
Poslední soutěžní den byl čtvrtek, kdy
byl připravený orientační běh s taxací
porostu a odhadem kubatury a dalších

svůj důvod. Na Mezinárodním večeru,
totiž měli jednotlivé národy připravit,
jejich typické pochutiny a nápoje.
Pátkem byl již slavnostně zakončen
úspěšný týden a byly vyhlášeny
celkové výsledky. Na onen ortel všichni
netrpělivě čekali, jelikož pro ty nejlepší
byly připraveny mnohé pěkné ceny. Tou
největší cenou pro absolutního vítěze
byla nová profesionální motorová pila,
takže bojovat celý týden mělo rozhodně
smysl. Na prvním místě se umístili
studenti z Maďarska, kteří se poctivě
připravovali a jejich výkony tomu celý
týden odpovídaly. Na druhém místě se
umístili studenti z Polska a na třetím naši
kolegové ze Slovenska, kteří letos odvedli

„Srdce všech studentů a každé zarputilé feministky
zaplesalo při pohledu studentek s motorovou pilou v rukách.
Vůbec ženské pohlaví zde bylo nedílnou součástí,
každého mezinárodního týmu a mnohdy konkurovali
i některým studentům.“
stromových veličin. Na okruhu byli
studenti prověřováni z poznávání
nerostů, dřevin, bylin, hmyzu a dalších
přírodnin. Kromě toho, že byla bodována
znalost, svou roli hrál také orientační
smysl a fyzická zdatnost. Jelikož to byl
orientační běh soutěžící si mohli trasu
zkrátit dle svého uvážení, ale ne vždy
to bylo správné rozhodnutí. Po tomto
orientačním běhu následoval již, tak
očekávaný Mezinárodní večer na, který
se všichni netrpělivě těšili. Taky to mělo

dobrou práci. Po vyhlášení následoval
slavnostní raut a nezapomenutelné
příběhy u dobrého vína.
Rok s rokem se opět sejde a snad se
ve stejném, či nejlépe ve větším počtu
studentů lnoucí srdcem k lesu opět
sejdou v Brně, aby si navzájem vyměnili
znalosti a zkušenosti.
Za spolek posluchačů LDF MENDELU
Miroslav Šlachetka

MENDEL GREEN
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STUDENTI MENDELOVY
UNIVERZITY NA MOBITEXU
Už jsme si zvykli na Mobitex, specializovanou výstavu nábytku
a bytových doplňků, která probíhá každoročně v dubnu
na brněnském výstavišti. Zúčastňují se jí výrobci i obchodníci
s nábytkem a nejlepší produkty jsou oceněny odbornou komisí.
výklad o úrovni nábytkářského průmyslu
a obchodu. Součástí výstavy je zpracování
hodnocení Mobitexu v rámci klauzurní
práce. Výstava tak není „pouhou“ prohlídkou, ale důvodem k zamyšlení. Studenti
letos komentovali např. ne zrovna ideální
ergonomii stoličky Bořka Šípka, která má
sloužit i jako schůdky, nebo „nápadnou“
podobnost kopií nábytku původem z Východu s produkty světových designérů,
jako manželé Eamesovi, Konstantin Grcic
nebo Philippe Starck. Mohli si tak v terénu
prověřit svoje teoretické znalosti.
Osvěžujícím momentem bývá zpravidla
setkání s absolventy naší univerzity, kteří
uspěli na trhu práce a zastávají v nábytkářském světě významné pozice.

Studentská sekce soutěže je významnou
platformou pro prezentaci všech středních i vysokých škol, které se věnují problematice nábytkového designu. Mohou
vzájemně srovnávat úroveň a získat motivaci pro ještě lepší řešení. Ani ostatní stu-
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denti si nenechají ujít příležitost tuto akci
navštívit. Stačí se na internetu zaregistrovat a u školy sednout na trolejbus. Někteří
pedagogové návštěvu Mobitexu vkládají
do svého programu výuky a poskytují
na místě svým studentům odborný

Jedním z nich je Ing. Michal Karaﬁát,
který „zakotvil“ u jihlavské ﬁrmy Böhm.
Už první realizací křesla Phoenix vzbudil
pozornost odborníků i laiků a v letošním
roce rozšířil portfolio ﬁremních ocenění o Grand Prix Mobitex za pohovku
Maranello s elektronickým polohováním
a integrovaným USB portem inspirovanou sedacími prvky z automobilového
průmyslu, což je ostatně jeden z aktuálních trendů současného nábytkového
designu. Michalův zaujatý výklad jednoznačně přesvědčil jeho mladší kolegy
o tom, že se vyplatí věnovat studiu
náležitou pozornost. Gratulujeme.
Magnetem pozornosti studentů je
bezpochyby přehled studentských prací
předvedených v rámci studentské sekce

MENDEL GREEN

soutěže Grand Prix Mobitex, jejímž vyhlašovatelem je tradičně akciová společnost
Veletrhy Brno. Akce je pokračovatelem
soutěže organizované Design centrem
České republiky až do roku 2007, kdy bylo
Design centrum unáhleným rozhodnutím
tehdejšího ministra průmyslu a obchodu
Římana bez náhrady zrušeno. Brno tak
ztratilo mezinárodně uznávanou instituci
s vysokým mezinárodním kreditem a studenti přišli i o odbornou knihovnu, úžasné
výstavy a řadu dalších služeb a soutěží.

„Osvěžujícím momentem
bývá zpravidla setkání
s absolventy naší univerzity,
kteří uspěli na trhu práce
a zastávají v nábytkářském
světě významné pozice.“
Je proto třeba ocenit, že jedna z udělovaných cen nese jméno Karla Kobosila,
bývalého ředitele Design centra České
republiky. Členové jury, kteří tuto osobnost českého design velmi dobře znali,
posoudili soutěžící exponáty „očima“ již
zesnulého Karla Kobosila. Vůbec mne
proto nepřekvapí, že tuto cenu získalo

křeslo NaVen Michala Zemana z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Karel Kobosil by
jistě ocenil jeho minimalistické tvarosloví
a využití kvalitních materiálů, které
umožňují jeho použití i v exteriéru.

riích „progresivní design“ a „progresivní
technologie“. Hodnocení exponátů provedla odborná komise složená ze zástupců
všech důležitých institucí působících v daném oboru a nechyběli ani pedagogové.

Vraťme se ale k soutěži. V České republice
se jedná o zcela ojedinělou akci a společně s Cenou Profesora Halabala je motivací pro studenty jít se svojí kůží na trh.
Přihlášené návrhy musí splňovat kritérium
kreativity, progresivity a funkčnosti. Akce
má i edukativní význam. Studenti si uvědomí význam tvorby modelů a prototypů,
které občas „nastaví“ zrcadlo líbivým
vizualizacím na papíře a pomohou odhalit
různé nedostatky. Jejich autoři absolvují
složitou cestu od zrození nápadu v hlavě
až po model a funkční prototyp. Zajištění
ﬁnančních prostředků k výrobě takového
prototypu často překonává možnosti
autora a nastává nutnost hledat sponzory. Výsledkem úsilí studentů jsou neotřelé
a svěží produkty, které představují vize
mladé generace. Navíc se může stát, že
některý model zaujme nějakého průmyslníka, což může být pro jeho autora to
nejlepší. Ve světě se k inovacím sériové
výroby přistupuje úplně stejně.

O přízeň jury bojovaly produkty z renomovaných vysokých i středních škol. Naši
univerzitu zastupovalo 33 exponátů. Byly
vybrány z celkového počtu 48 přihlášených prací. Mendelova univerzita v Brně
získala v rámci studentské sekce soutěže
Grand Prix Mobitex 2017 neuvěřitelných
7 cen! Je to jasný signál o kvalitě výuky,
nebo jen náhoda? Paradoxně svojí prací
někdy překvapí student, který na poli
teorie rozhodně neexceluje.

Text k obrázkům

•

•

•

•

•

•

•

Bylo by prima, kdyby se našel prostor,
ve kterém by studentské práce mohly
zůstat trvale umístěny. Když už jsme
v květnu odhalili sochu Gregora Mendela,
tak proč nemít i malé muzeum? Teprve
další generace by totiž mohly úroveň
těchto prací skutečně posoudit.

Nejlepší z prací vystavených na veletrhu
MOBITEX byly tradičně oceněny v katego-

Oceněné exponáty
CENA GRAND PRIX MOBITEX
2017: Barová židle Concave, Kristýna Frödová, ateliér Svoboda,
Tauber, Kovařík
CENA CECHU NÁBYTKÁŘŮ A DEKORATÉRŮ: křeslo Rolo, Milan
Mátl, atelier Svoboda, Tauber,
Kovařík, produkt získal i Cenu
Klastru českých nábytkářů
CENA KLASTRU ČESKÝCH
NÁBYTKÁŘŮ: lavice Prolean,
Jan Vašut, atelier Šimek
CENA KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ: noční stolek Rudolf,
Filip Streck, Andrea Vojkůvková,
atelier Svoboda, Tauber, Kovařík
CENA SPOLEČNOSTI ATAK:
Light box, Josef Řehák, atelier
Šimek
CENA SPOLEČNOSTI ATAK:
Poskládej, nakresli, Pohraj si,
Anna Benešová, atelier Šimek

Všem odvážným studentům patří dík a nelze zapomenout ani na jejich pedagogy,
kteří přispěli svými radami a obětovali svůj
vzácný čas. Dělají naší univerzitě čest.

•

•

NOČNÍ STOLEK RUDOLF (Filip Streck, Andrea Vojkůvková)
zaujal díky svému speciﬁckému
tvaru a použitými materiály
(ořech a pískové sklo). Produkt
reﬂektuje aktuální trendovou
barevnost
KŘESLO ROLLO (Milan Mátl)
zaujalo komisi mohutným
prstencem plnícím roli opěradla
s náročným čalouněním. Je vhodné i do veřejných interiérů
SEKRETÁŘ MOLLY (Natalia Nokhrina, MENDELU) je příjemným
zpestřením předvedených prvků
převážně sedacího charakteru.
Vychází z dlouhodobého trendu
zavěšených minisekretářů, které
reagují na megatrend urbanizace a new learning. Osvěžující je
i žlutá barva a zaoblené tvary
odkazují na poválečná léta.

Ludvika Kanická

•

KŘESLO KORPULA (Martin
Psota, MENDELU) okamžitě
evokuje inspirační zdroj –
slavnou židli Ludwiga Miese van der Rohe. I když bylo
koncipováno přímo na tělesné
proporce svého autora, nelze
nevidět poněkud předimenzované rozměry, díky nimž by bylo
v sériové výrobě nepoužitelné.
Dále nadanému autorovi uškodil
i výrobce prototypu svým amatérským zásahem do umístění
vzpěry a špatným provedením.
Křeslo je ukázkou toho, jak může
být dlouhodobá mravenčí práce
znehodnocena jedním článkem
v kreativním procesu. Protože je
design fascinující cestou hledání,
je třeba akceptovat i myšlenku, že ne vždy je vše napoprvé
dokonalé.
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JAK SE VZDĚLÁVAJÍ
BUDOUCÍ UČITELÉ
VE ŠVÉDSKU
Jak se na své budoucí povolání připravují učitelé středních odborných
škol ve Švédsku, zjišťovali na své stáži akademičtí pracovníci Institutu
celoživotního vzdělávání (ICV) doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
a Mgr. Jitka Vidláková Ph.D., kteří se vzdělávání budoucích učitelů
na ICV sami věnují.
V dubnu navštívili pedagogové ICV
v rámci programu Erasmus+ Dalarna
University a dvě střední školy ve Falunu.
A proč si za cíl své cesty zvolili právě
Švédsko? Protože tato země je známá
svým uplatňováním demokratických hodnot ve vzdělávacím systému a může být
pro naši vysokoškolskou praxi v mnohém
inspirující.
Klíčovým bodem zahraniční stáže byla
návštěva Dalarna University, která se
zaměřuje na realizaci vysokoškolské přípravy budoucích učitelů různých stupňů
škol. Oba pedagogové se setkali dr. Peterem Gabrielssonem, vedoucím učitelských studijních programů, a profesorem
Matsem Lundgrenem, který je zodpovědný za rozvoj učitelských programů
na univerzitě. Předmětem setkání byla
obsáhlá diskuse o organizaci jednotlivých
vzdělávacích programů a jejich rozvoji
na Dalarna University, o organizaci vzdělávání budoucích učitelů SOŠ ve Švédsku
a o odlišnostech oproti vzdělávání v České republice. Jednou z odlišností je např.
forma výuky – ve Švédsku se vzhledem
k rozloze země a velkým vzdálenostem
podstatná část vzdělávání pro budoucí
učitele odborných předmětů a praxe
v kombinované formě realizuje přes
virtuální prostor. Výuka probíhá on-line
a studenti komunikují se svými peda-
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gogy prostřednictvím videokonferencí.
Předpokladem virtuální formy výuky je,
že studenti jsou mnohaletí odborníci
v oboru, kteří si v ročním intenzivním
kurzu doplňují pedagogické vzdělání pro
práci na SOŠ.

Představu o tom, jak hodnotí švédský
vzdělávací systém zahraniční studenti,
kteří přijeli na univerzitu v rámci programu Erasmus+, získali Tomáš Čech a Jitka
Vidláková díky účasti na jejich výuce.
Názory a zkušenosti byly pestré – ve tří-

Jak se vzdělávají budoucí učitelé ve Švédsku zjišťovali akademici ICV na Dalarna University

MENDEL GREEN

Diskuse se zahraničními studenty Dalarna
University o jejich pohledu na švédský
vzdělávací system

Univerzitní knihovnu díky její inspirující
atmosféře mnozí pedagogové rádi vyměňují
za své malé kanceláře a pracují tady

FOTO: TOMÁŠ ČECH

Na střední škole Lugnet gymnasiet se
akademici ICV účastnili výuky a diskutovali
s učiteli o učitelské praxi ve Švédsku

„Pracovní stáž ve Švédsku znamenala pro pedagogy
z ICV Tomáše Čecha a Jitku Vidlákovou hodně nabitý
program a přinesla jim řadu zkušeností a inspirujících
podnětů pro výuku.“
dě se sešli studenti z Japonska, Číny,
Německa, Itálie, Francie a Rakouska.
Během svého pobytu na Dalarna University zavítali kolegové také do univerzitní
knihovny, která je moderním, velkoryse
pojatým prostorem plným denního světla.
Díky své působivé a inspirující atmosféře
knihovnu mnozí pedagogové rádi vyměňují za své malé kanceláře a pracují tady.
Pracovní stáž zavedla pedagogy ICV
také do dvou blízkých středních škol
Gruvrisskolan a Lugnet gymnasiet Falun.
Prostory obou škol je nadšeně provedli

samotní žáci. Kolegové měli možnost sledovat průběh výuky i diskutovat s učiteli
o učitelské praxi ve švédském vzdělávacím systému. Zajímali se také o inkluzivní
vzdělávání a podporu žáků se speciﬁckými vzdělávacími potřebami.
Pro rozšíření poznatků o praktickém
fungování švédského vzdělávacího systému navštívili akademici ICV také místní
důl Falu Gruva, který je známý po celém Švédsku. Důl pravidelně navštěvují
i žáci školy Gruvrisskolan a účastní se
jeho vzdělávacího programu s prvky
edutainmentu, který je zaměřený na roz-

voj podnikavosti u dětí a uvědomění si,
jak tvrdě lidé v dole pracovali a kolik
práce se skrývá za nějakým výrobkem.
Na programu žáci asi nejvíce oceňují
jeho zábavnou formu, v duchu Komenského školy hrou.
Pracovní stáž ve Švédsku znamenala
pro Tomáše Čecha a Jitku Vidlákovou
hodně nabitý program a přinesla jim
řadu zkušeností a inspirujících podnětů
pro výuku. Měli příležitost diskutovat se
švédskými kolegy o fungování švédského
systému vysokoškolské přípravy budoucích učitelů SOŠ a porovnat jej se způsobem přípravy budoucích učitelů SOŠ
v Česku. Inspirující bylo také seznámení
se s prací samotných učitelů na středních školách.
Martina Urbánková,
Jitka Vidláková
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MENDELU NA MAJÁLESU 2017
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) se každoročně zapojuje
do příprav a realizace brněnského Majálesu. Populární „festival“
univerzit s bohatým doprovodným programem dává jasně najevo,
že je má tato akce na jaře své právoplatné místo!
Hlavnímu Majálesu předcházel výběr
„budoucích panovníků“. Akce s názvem
„Volba krále a královny“ proběhla
v klubu Green na Mendelových
kolejích v Brně.
V letošním roce bylo vše v rukou
studentů ze Studentské komory
akademického senátu, konkrétně Jana
Pavelková, studentka PEF MENDELU
a Simona Fraňková z AF MENDELU, které
zajistili studentskou MENDELU zónu.
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Studenti si za svého kandidáta na krále
vybrali Jana Pavku z LDF MENDELU
a za královnu Kateřinu Tichou z AF
MENDELU. Jejich družina se snažila, jak

„MENDELU si zajistila
podporu skvělé kapely Jelen!“
mohla, sehnat hlasy a zajistit vítězství.
Ve velké konkurenci „budoucích
panovníků“ se králem Mejálesu 2017 stal

student z VUT, hlavně díky vysokému
počtu fanouškovských hlasů. To nám
na MENDELU nevadí. Akci si všichni
užili a naše zóna žila rušným životem
až do setmění. Dojilo se jako o život,
míchala se zelená zmrzlina (padlo 12 kg
jogurtu a několik litrů kapalného dusíku),
střílelo se laserem, byla i virtuální realita
a poznával se celý svět. Díky všem co se
aktivně zapojili.
PR MENDELU

MENDEL GREEN

ROZVOJOVÉ PROJEKTY
V NIKARAGUI V ROCE 2017
Rozvojové činnosti v Nikaragui je na FRRMS MENDELU dlouhodobě
věnována značná pozornost. Např. v letech 2011 až 2015 vycestovalo
v rámci řešeného projektu NIKAZAM do této země celkem
29 pedagogických pracovníků. Z jiných ﬁnančních zdrojů byly
v tomto období ﬁnancovány pobyty více než 35 studentům převážně
navazujícího magisterského programu FRRMS. V následujícím roce
2016 byl organizován jeden výjezd dvou pedagogů s pěti studenty
a rovněž tomu bylo i v letošním prvním výjezdu do Nikaragui.
Stejně jako i v minulosti byla cílem tohoto posledního výjezdu realizace
různých rozvojových projektů. Jejich tematická zaměření se značně
prolínala, což vyžadovalo intenzivní týmovou spolupráci.
ní a postojů veřejnosti k projektu výstavby mezioceánského kanálu v Nikaragui“
realizovaný Martinou Šmudlovou vzbudil
značný ohlas nejenom mezi akademickými pracovníky místních univerzit, ale
také mezi obyvateli v obcích i ve městech. Očekávaná velká čínská investice
umožňující spojení Tichého a Atlantského
oceánu vzbuzuje značně rozporuplné postoje, které jsou optimistické z hlediska
ekonomického a pesimistické z hlediska
ekologického; rizika ohrožující jedinečný

ekosystém sladkovodního jezera Nikaragua, které je největším jezerem Centrální
Ameriky, jsou podle mnoha respondentů
příliš vysoká.
Třetí studentský rozvojový projekt
„Analýza možností prodeje týkových
tyčí v regionu Carazo“ byl realizován
Janou Bařinkovou, která ve spolupráci
s Ing. Peterem Hanincem z LDF
MENDELU zjišťovala na místních trzích
možnosti prodeje vypěstovaného

(FOTO: I. PAVLÍK)

První studentský rozvojový projekt
„Mapování ekosystémových služeb
na území municipalit Jinotepe a Diriamba v departmentu Carazo“ byl realizován
Bc. Martinem Fukalou a Bc. Pavlou Soukopovou, kteří získávali a zpracovávali
mapové podklady na úřadech místních
správ, realizovali rozhovory a organizovali
dotazníková šetření na různých univerzitách, v obcích, okresních městech,
na farmách apod. Druhý studentský rozvojový projekt „Výzkum veřejného vnímá-

Diskuse se čtyřmi pracovníky Managujské univerzity na plantáži týkového dřeva Finca La Reserva se účastnili také Ing. Peter Haninec z LDF MENDELU
a Ing. Mgr. Richard Q. Turcsányi, Ph.D. z FRRMS MENDELU
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Na řece El Limón proběhla diskuse s pracovníky místní správy města Dolores a Managujské univerzity na téma ekosystémové služby regionu
a možné využití celé lokality včetně místního vodopádu, výskytu vzácných stromů a opic (vřešťanů pláštíkových; Alouatta palliata) pro ekoturismus

FOTO: I. PAVLÍK

FOTO. M. FUKALA
FOTO: I. PAVLÍK

Výuka anglického jazyka ve škole v Paso
Real probíhala pod vedením studentů
FRRMS (B. P. Trávničková, M. Šmudlová
a J. Bařinková) a studentů z Managujské
univerzity

FOTO: B. P. TRÁVNÍČKOVÁ

Dotazníková šetření umožnila vstoupit
do obydlí nejchudších místních obyvatel
v regionu Carazo

Vyšetření sedimentů z kontaminované řeky
Rio Grandeza určitě mnoho napoví

Na ilegální skládce komunálního odpadu
v městě Diriamba byla posouzena rizika šíření
reziduí farmak, toxických látek a původců
různých infekčních onemocnění odpadní
vodou, která ze skládky vytéká a kontaminuje
místní povrchové vody včetně řeky
Rio Grandeza
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FOTO: I. PAVLÍK

Ekosystémové služby a rizika kontaminace
povrchových vod byly analyzovány také
v pralese sopky Mombacho nad Jezerem
Nikaragua

„Zkušenosti získané při
těchto jednáních a místních
šetření umožní získané
informace následně
publikovat v odborných
a populárně naučných
periodicích, využívat je při
výuce a při jiných aktivitách
akademiků a studentů.“
týkového dřeva. To pochází z plantáží
farmy Finca La Reserva, v jejímž areálu
se nachází i ubytovací objekty patřící
naší univerzitě. O připravovaném prodeji
těchto produktů byli informováni
také rodiče dětí na místních školách,
které se nachází v okolních obcích
(Panama, Paso Real aj.). Čtvrtý projekt
„Společně za čistou vodu regionu
Carazo“ realizovaný Bc. Barborou Pavlou
Trávníčkovou se zabýval aktuální otázkou
čistoty a bezpečnosti povrchových

FOTO: I. PAVLÍK

Tým rozvojových pracovníků na úbočí sopky
Mombacho: zleva Martina Šmudlová, Martin
Fukala, Barbora Pavla Trávníčková, Jana
Bařinková, Ivo Pavlík, Lester Francisco Garcia
Garcia (pracovník Finca La Reserva) a Pavla
Soukopová

FOTO: M. ŠMUDLOVÁ

Na místních úřadech, např. v Jinotepe, jsme
se setkali většinou s ochotnými úředníky, kteří
nám poskytli nejenom důležité informace,
ale také mapy, plány, zprávy o jejich činnosti
a další jinak nedostupné materiály

vod využívaných především jako pitná
voda pro vesnické obyvatele žijící
v bezprostředním okolí vodních toků
povodí řeky Rio Grandeza.
V rámci pobytu v Nikaragui byly
realizovány četné návštěvy různých
výzkumných, odborných a univerzitních
pracovišť s cílem získání relevantních
místních informací a navázání spolupráce
s příslušnými nikaragujskými odborníky.
Byla zorganizována návštěva paní
děkanky Dr. Matilde Somarriba Chang
z Agronomické Univerzity z Managui
(Facultad de Recursos Naturales y del
Ambiente, Universidad Nacional Agraria,
Managua), která se svými třemi kolegy
(proděkany) byla seznámena přímo
na plantážích farmy Finca La Reserva
s realizovanými rozvojovými projekty
a lesnickou činností vyvíjenou českou
ﬁrmou H. F. C. Hradec Králové. Následně
na základě této návštěvy se k nám přidali
4 nikaragujští studenti výše zmíněné
fakulty, kteří nám pomáhali realizovat

rozhovory a dotazníková šetření
mezi místními obyvateli, na školách
a na univerzitách.
Údaje o ekosystémových službách,
mapové podklady, různé statistické údaje
a jiné významné informace, které nebyly
dostupné jiných způsobem, byly za spolupráce všech členů tohoto rozvojového
týmu získány nejenom na místních správách měst Dolores, Diriamba, Jinotepe
aj., ale také na univerzitách, zemědělské
správě, v nemocnicích, ambulancích
praktických lékařů a veterinářů, v různých neziskových organizacích, na farách
kostelů aj.
Zkušenosti získané při těchto jednáních
a místních šetření umožní získané informace následně publikovat v odborných
a populárně naučných periodicích, využívat je při výuce a při jiných aktivitách
akademiků a studentů.
Ivo Pavlík
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ZE ŽIVOTA U3V MENDELU
Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity se u seniorů už řadu let těší
velké oblibě. Starší lidé se zájmem vyhledávají příležitosti, díky kterým
mohou trávit svůj volný čas smysluplně, učit se nové věci od odborníků
a dozvídat se o novinkách ze světa vědy. Svoji nemalou roli v oblíbenosti
studia na Univerzitě třetího věku hraje i možnost pravidelně se setkávat
se svými vrstevníky a navazovat nová přátelství.
Početná komunita seniorů
Zájem o studium dokládá početná
komunita posluchačů – seniorů. Základní tříletý cyklus v akademickém roce
2016/2017 navštěvovalo v Brně celkem
243 posluchačů. Dalších 249 seniorů se
tohoto studijního programu účastnilo
na pobočkách Univerzity třetího věku
MENDELU v Lednici, Kyjově, Bruntále
a Rožnově pod Radhoštěm. Posluchači
z prvních a druhých ročníků ukončili
studijní cyklus kolokviem. Posluchači třetích ročníků se mohli těšit na slavnostní
vyřazení ze studia, které má podobný
charakter jako promoce.
Vedle tříletého studijního programu
studovalo v Brně v akademickém roce
2016/2017 dalších 287 seniorů ve čty-

řech jednoletých studijních programech – Zahrada a zdraví (91 posluchačů), Naše zahrádka (58 posluchačů),
Člověk, zvíře a životní prostředí
(49 posluchačů) a nově pak program
Člověk a společnost (89 posluchačů).

Nejen delší studium, ale i krátké
kurzy
Naši nabídku základního studia tradičně
rozšiřujeme o speciální semestrálními
kurzy. Senioři si v tomto akademickém
roce mohli vylepšit své jazykové znalosti
v kurzech Německý jazyk I a II, Anglický
jazyk pro začátečníky, Anglický jazyk
pro mírně pokročilé nebo v novinkovém
kurzu španělského jazyka. Protažení těla
a posílení svalů nabídl kurz Pilates. Dále
mohli senioři navštěvovat kurzy Medi-

tační a relaxační techniky a Výtvarné
techniky, zaměřené na kresbu.
Novinkou letošního roku byly cyklus
přednášek Krásy ﬁlozoﬁe a kurz
Aranžování a tvorby dekorací. Velký
úspěch u seniorů slavil poslední
jmenovaný kurz, který vedla Mgr. Lenka
Stejskalová, absolventka Zahradnické
fakulty MENDELU. Seniorky v průběhu
10 lekcí vyráběly např. dekorační
věneček z hortenzií, velikonoční věnečky
z březového proutí, velikonoční květinové
vazby, nebo jarní dekorace z proutí.

Ve znamení spolupráce
Tento akademický rok se na U3V
MENDELU nesl ve znamení spolupráce
jak s dílčími pracovišti univerzity, tak
s organizacemi, se kterými má univerzita
uzavřenou smlouvu o spolupráci.

„Novinkou letošního roku
byly cyklus přednášek Krásy
ﬁlozoﬁe a kurz Aranžování
a tvorby dekorací.“
Terénní cvičení v bílovickém polesí

Novinkový kurz Aranžování a tvorby dekorací, který vedla absolventka ZF MENDELU Mgr. Lenka
Stejskalová, slavil u seniorek velký úspěch
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Díky spolupráci s Fakultou regionálního
rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
a ŠLP Masarykův les Křtiny se naši posluchači první květnový týden účastnili
třech terénních cvičení v lesích u Bílovic
nad Svitavou. Terénní cvičení probíhala
pod záštitou děkana FRRMS MENDELU,
Ing. Jiřího Schneidera, PhD. Vedle pana
děkana je vedli i odborníci ze Školního

MENDEL GREEN

Na terénních cvičeních si senioři vyslechli
spoustu zajímavých informací o ŠLP
Masarykův les Křtiny a bílovickém polesí

FOTO: ARCHIV U3V MENDELU

Během přednášek v Technickém muzeu
navštívili senioři různé expozice,
i depozitáře, do kterých se každý návštěvník
muzea nedostane

lesního podniku Masarykův les Křtiny,
konkrétně Ing. Pavel Mauer, zástupce ředitele tohoto pracoviště, a vedoucí polesí
Bílovice nad Svitavou, Ing. Pavel Podlipný.
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V průběhu cvičení si senioři od výše
zmíněných odborníků vyslechli spoustu
zajímavých informací o ŠLP Masarykův
les Křtiny a dílčích částech bílovického
lesního úseku. Absolvovali prohlídku
speciálního modřínového sadu, podívali
se na uchazeče na příští vánoční strom
města Brna a jiné lesní rarity. Procházky
bílovickým polesím se setkaly u seniorů
s velkým nadšením. Provázející odborníci
byli zase potěšeni zájmem posluchačů
a množstvím jejich dotazů.
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Spolupráce s technickým muzeem
Jednou ze spolupracujících organizací
s Mendelovou univerzitou je i Technické
muzeum v Brně, které nás na jaře
2016 oslovilo s nabídkou spolupráce se
seniory. Slovo dalo slovo a výsledkem
vzájemné dohody byly tři přednášky
o Technickém muzeu v Brně v zimním
semestru 2016/2017 a přednáškový
cyklus přímo v prostorách muzea
v průběhu letního semestru. Posluchači
U3V měli možnost rozšířit si svoje
obzory díky přednáškám o vývoji
železářství v Moravském krasu,
o archivu pro dějiny průmyslu, obchodu
a technické práce, o vývoji kalendáře
a měření času a o kulturních památkách
ve správě Technického muzea v Brně.
Kromě přednášek mohli senioři
nahlédnout i do expozic, vztažených
k tématu přednášek, či do depozitářů,
kam se každý návštěvník muzea
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Počty studentů ve studijních programech U3V MENDELU v akademickém roce 2016/2017

nedostane. Přednáškový cyklus měl
u našich posluchačů velmi pozitivní
ohlas. Na zimní semestr 2017/2018
proto už nyní plánujeme s Technickým
muzeem v Brně další spolupráci. Měla
by mít podobu přednáškového cyklu,
který doplní terénní cvičení historickými
autobusy na Starou huť u Adamova
či do barokní kovárny v Těšanech.
Do cyklu budou zařazeny i přednášky
o kovářském damašku, o vlnařském
průmyslu v Brně, nebo o továrně
na sukna bratří Kleinů.

Všem akademickým pracovníků ze všech
našich fakult a dalších pracovišť, kteří se
podílejí na výukové činnosti Univerzity
třetího věku MENDELU, bychom
na tomto místě rádi srdečně poděkovali.
Ode všech se vždy setkáváme s velikou
odborností a ochotou věnovat se cílové
skupině seniorů, což velmi těší nejen
nás, ale i samotné posluchače Univerzity
třetího věku.
Lenka Kamanová,
Martina Urbánková
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SOCHAŘ
NIKOS ARMUTIDIS
Dne 18. 5. 2017 proběhlo na Mendelově univerzitě slavností odhalení
sochy J. G. Mendela, autorem je sochař Nikos Armutidis.
Co je pro Vás nejdůležitější při vaší
tvorbě?
Začít a v průběhu práce považovat
za nejdůležitější všechno.
S jakým materiálem běžně pracujete?
Byla socha G. J. Mendela v tomto směru výjimkou?
Převážně modeluji z hlíny a socha
G. J. Mendela nebyla v tomto směru
výjimkou, následuje odlití do materiálu,
v tomto případě se jednalo o bronz.
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Jste autorem bust mnoha významných
osobností (Franz Kafka, Jan Werich,
Vladimír Menšík), kam byste ve své
tvorbě zařadil G. J. Mendela? Kdo byl
pro Vás největší výzvou a proč?
Největší výzvou je vždy aktuální problém, úkol, na které právě pracuji. Není
možné jednotlivé sochy, ať už se jedná
o busty nebo volné plastiky je jakýmkoliv
způsobem řadit či upřednostňovat. Velmi
si považuji toho, že jsem se mohl podílet
právě na pomníku G. J. Mendela.

Jaký je postup při tvorbě sochy? Začínáte pracovat rovnou s hlínou, nebo si
nejdříve provedete studii na papíře?
Je možné udělat studii na papíře, ale
samotná práce začíná až při modelování
skici, protože až v prostoru se ukáže
životaschopnost záměru.
Používáte při tvorbě vždy stejný postup, nebo se odvíjí od typu díla?
Princip postupu je podobný, ale není možné řídit se šablonou na úkor spontaneity.

MENDEL GREEN

Který formát výstupu máte nejraději?
Je rozměrově menší dílo jednodušší
na tvorbu ve srovnání s velkou sochou,
nebo je tomu naopak? Které Vaše dílo
je rozměrově největší?
Ve snaze dojít výsledku není zásadním
problémem velikost, ale snaha dobrat
se možného maxima. Ve své praxi jsem
pracoval na několika rozměrnějších
sochách, největší byl asi krokodýl
v obchodním centru Vaňkovka.

„Tvůrčí muka jsou při tvorbě
nutná. Jestliže máme pocit,
že momentálně ‚tvůrčí muka‘
neprožíváme, musíme je
vyvolat, což bylo i v případě
práce na soše G. J. Mendela.“
Kolik fází má tvorba sochy a která je
nejproblematičtější, případně kterou
máte nejraději?
V kostce: na začátku je samotný záměr
a idea práce, dále průběh (hledání) a závěr. Všechny tyto fáze jsou problematické. V okamžiku, když jde práce snadno, je
to signál, že něco není v pořádku.

Každý umělec občas zažívá „tvůrčí
muka“. Jaké jsou Vaše zkušenosti?
Setkal jste se s tím i při tvorbě této
sochy? Co Vám je případně pomáhá
překonat?
„Tvůrčí muka“ jsou nutná. Jestliže máme
pocit, že momentálně „tvůrčí muka“
neprožíváme, musíme je vyvolat, což bylo

i v případě práce na soše G. J. Mendela.
Jedině tak se vyburcuji k tomu, abych se
dobral toho, co mně není jasné, případně
změnil to, co se ukázalo chybným.
U sochařské práce pomáhá pauza, kdy
si odpočinu od problému a získám tak
odstup.
Téměř každý se setkává s tím, že když
něco vytvoří, tak s odstupem času si
říká: „to bych změnil“. Také se s tím
potýkáte? Dá se tomuto pocitu vůbec
vyhnout? Nebo předáváte dílo, až když
jste si na 100% jistý, že je to přesně to
co jste chtěl vytvořit?
Ano, tyto pocity jsou přirozené. Když
pracuji na soše, vždy se v průběhu
zabývám i jiným řešením problému
a výsledkem musí být volba. To nemusí
znamenat, že alternativa je horší, protože
musím mít dost důvodů pro to, abych
zvolil tu, která je realizována. Někdy
je možné i to, že s odstupem času mě
napadne, že jsem mohl realizovat i jiné
řešení. Spíše jde o to, že to je méně
časté, ale pokud takový pocit nastane,
tak to není konﬂiktní, nýbrž důkaz toho,
že v průběhu práce jedno podporovalo
druhé, případně korigovalo.
Jiří Pokorný

Nikos Armutidis
Nikos Armutidis je absolvent brněnské ŠUŘky a pražské Akademie
výtvarných umění, ateliér prof. Bradáčka. Na veřejnost vstoupil po mnohaleté tvůrčí práci na počátku
devadesátých let, od té doby je jeho
tvorba obohacena o celou řadu projektů, realizací, kolektivních a samostatných výstav.
V počátcích své tvorby kladl důraz
na ﬁgurativní složku, s postupem
času však jeho volné práce stále více
promlouvají abstraktním, formálním
tvaroslovím s výrazně osobitým
rukopisem.
Nikos Armutidis je sochařem, jenž je
známý svým mnohostranným tvůrčím
zaměřením. Velmi zajímavý je rozsah
Armutidisova díla pohybujícím se
od malby, kresby a přípravných skic

k sochařským pracím realizovaným
v sádře, laminátu a bronzu.

cované a ukončené objekty, které se
navracejí k základním tvarům.

Je pozoruhodným a uznávaným portrétistou, o čemž svědčí řada jeho realizací portrétů v reliéfech i bustách,
umístěných ve veřejném prostoru
např. busta Jana Wericha na Kampě,
portrét kardinála Františka Ditrichsteina a Alfonze Muchy v Mikulově,
Ivo Váni Psoty v Janáčkově divadle
nebo charismatický portrét France
Kafky v prostorách hotelu Merkur
v Praze na Poříčí /bývalý úřad, Kafkovo působiště.

Z realizací plastik ve veřejném prostoru připomeňme zlatou Nymfu v nároží
na dnes již neexistující České spořitelně v Mikulově, pomník Padlým koním
na slavkovském bojišti v polích Kovalovic u Staré pošty, dnes již kultovního
krokodýla v brněnské Vaňkovce nebo
pietu v sakrálním prostoru obce Újezd
u Brna. Je také autorem pomníku věnovaného letců na brněnském letišti.

Sochařské realizace ve volné tvorbě Nikose Armutidise v posledních
letech mírně ustupují od zkušenosti
se strukturou materiálu, autor tematizuje ještě obecnější principy sochy
a objektu. Vznikají precizně vypra-

Význam strukturovaně modelovaných
plastik tak může být pochopen v různorodém a proměnlivém kontrastu
obecného sochařského tvaru a vizuálního působení textury povrchu.
Nikos Armutidis v současnosti žije
a tvoří ve Veverských Knínicích.
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KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKÉ
OLYMPIÁDY NA LESNICKÉ
A DŘEVAŘSKÉ FAKULTĚ
Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně proběhlo
krajské kolo Biologické olympiády pro střední školy (BiO).

Cílem BiO je vyhledávat talenty,
rozvíjet jejich nadání, podporovat

odborný růst a další vzdělávání
v oboru. Nejlepší z nich připravuje
na reprezentaci v Mezinárodní
biologické olympiádě. BiO je
organizovaná ve čtyřech věkových
kategoriích (A, B, C, D) a čtyřech
stupních kol (školní, okresní/obvodní,
krajská a ústřední kolo).

Studenti se utkali v několika disciplínách,
od poznávání přírodnin, přes
specializované úkoly v laboratořích až
po testy z obecné biologie, genetiky
apod. Vítězkou celého klání se stala
Lucie Konvičková z Gymnázia a Střední

Krajské kolo soutěže v kategorii A
(studenti maturitních a předmaturitních
ročníků) se uskutečnilo 31. března 2017.
Zahájení se spolu s předsedkyní krajské
komise BiO Mgr. Galinou Slámovou
ujal děkan Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

FOTO: JIŘÍ LIBUS

Biologická olympiáda je předmětová
soutěž vyhlašovaná Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky (MŠMT). Žákům základních
a studentům středních škol umožňuje
změřit své síly ve znalostech z biologie,
prokázat intelektové schopnosti
při řešení zajímavých biologických
problémů, seznámit se blíže s různými
oblastmi biologie a rovněž s lidmi
stejných zájmů. Podporuje invenci,
kreativitu, vytrvalost i zaujetí. Atraktivní
formou přibližuje moderní vědu, může
usnadnit přijetí na střední či vysoké
školy a pomoci při studiu.

pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky Znojmo. První dva
soutěžící postupují do ústředního
kola Biologické olympiády. V roce
2018 proběhne ústřední kolo na naší
univerzitě, konkrétně na Zahradnické
fakultě v Lednici. Tato událost je pro
univerzitu po zkušenostech z minulých
let velkou výzvou.
Ceny pro nejlepší řešitele a vítěze poskytl
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně, Botanická
zahrada a arboretum MENDELU
a Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU.
Jiří Libus
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