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Lucie Dokoupilová
ESN MANAGER ISC MZLU

Erasmus Student Network (ESN) je jednou
z největších studentských organizací. Je to nezisková, nepolitická a nevládní organizace,
která poskytuje servis přibližně 150 000 studentům. Byla založena s podporou Evropské komise v roce 1989. Nyní má 301 členských klubů
ze 33 zemí a jejich počet se stále zvyšuje. Organizace je vedena studenty, kteří sídlí v ESN
House v Bruselu, Belgie. Jejím cílem je podpora mezinárodních mobilit studentů.
Celá organizace působí na třech úrovních:
mezinárodní, národní a lokální.
Mezinárodní úroveň je představována International Board (vedením), Council of Representatives (Výborem národních reprezentantů)
a Annual General Meeting (Každoroční setkání
zástupců ESN sekcí). Dále probíhají každý rok

setkání států geograficky blízkých, Regional
Platform. Česká republika spadá pod oblast
střední Evropy společně s Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem.
Národní úroveň je formována National
Board (Národní vedení), National Platform
(Národní setkání). Ty se konají v České
republice v rámci ESN CZ dvakrát ročně,
vždy na podzim a na jaře.
Lokální úroveň představuje jednotlivé
mezinárodní studentské kluby, které spolu
mohou spolupracovat. V Brně to jsou kromě
ISC MZLU také ISC MU a ISC VUT.
ISC MZLU se stalo členem ESN 11. 11. 2007
a od té doby se jeho zástupci pravidelně
účastní za podpory MZLU v Brně výše zmiňovaných akcí a některá ze setkání organizují, jako např. National Platform, Central
European Platform. Členové ISC MZLU se
také podílejí na společných projektech, jejichž cílem je zlepšení mezinárodních mobilit a integrace studentů.

ESN
Erasmus
Student
Network
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Martin Čermák
LDF MZLU v Brně

Na Červenohorském sedle v Jeseníkách se ve
dnech 15.–18. ledna 2009 uskutečnil 14. ročník lyžařských soutěží lesníků České
republiky. Soutěžilo se ve dvou disciplínách,
obřím slalomu a běhu se střelbou. Lesnická
a dřevařská fakulta MZLU v Brně nasadila
osvědčené reprezentanty, Ing. Petra Němce
a Ing. Tomáše Holíka, kteří stáli na stupních
vítězů již v minulých ročnících. Tak jako vloni
obsadil Petr Němec první místo v obřím slalomu
a dále se umístil na vynikajícím druhém místě
v kombinaci obou disciplín. Jeho kolega Tomáš
Holík mu v obřím slalomu zdatně sekundoval
a tradičně obsadil druhé místo.
Je s podivem, že jedni z nejlepších tuzemských
lesnických lyžařů jsou právě naši „tropičtí doktorandi“, kteří tráví značnou část roku v rovníkových deštných pralesích a svými výkony
předstihují tuzemské borce, kteří v horských
ekosystémech tráví veškerý svůj čas.

Veletrhy pracovních
příležitostí na Lesnické
a dřevařské fakultě

Ilustrační foto z prvního ročníku VPP
(Foto: autor Martin Čermák)

Ing. Petr Němec přebírá ocenění
(Foto: Ing. Zdeněk Němec)

Martin Čermák
Marta Urbanová
Již podruhé oslovili zástupci lesnických, dřevařských a nábytkářských firem posluchače Lesnické a dřevařské fakulty (LDF) s přímými či
nepřímými nabídkami zaměstnání. Tzv. Veletrh
pracovních příležitostí byl primárně určen studentům, kteří letos promují a zajímají se o práci v oboru. Letošní ročník se konal 11. 3. 2009
v prostorách LDF. Celodenní program sestával
ze tří částí: nejprve zástupci firem diskutovali
s vedením fakulty o rozvoji spolupráce v oblasti praktické výuky posluchačů a vyjadřovali se
i ke studijním plánům jednotlivých programů.
Poté došlo na firemní prezentace a představení konkrétních pracovních nabídek studentům.
Odpoledne proběhly individuální konzultace
mezi studenty a zástupci firem.
Oproti loňskému prvnímu ročníku, kterého se
zúčastnilo 20 firem, hostil ten letošní 13 firem.
Opět dominovaly firmy nábytkářské, méně byly
zastoupeny firmy z dřevařského a lesnického
oboru. I tentokrát nalezlo několik studentů „už
před promocí“ svého zaměstnavatele. Z organizačního týmu zaslouží velký dík paní Drahomíra Čechovská, bez jejíž obětavé práce by se
tato akce nemohla uskutečnit. Nezbývá než si
přát, aby i třetí ročník našel odezvu u studentů
i jejich potenciálních zaměstnavatelů.
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Martin Stacho
Jako již po řadu let, i pro letošní rok dostal Spolek posluchačů fakulty lesnické a dřevařské
důvěru pro organizaci Reprezentačního
plesu Lesnické a dřevařské fakulty.
Plesu, který byl oproti jiným rokům významnější v souvislosti s 90. výročím založení Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně. Reprezentační ples se konal v sobotu 14. března
v hotelu International Brno.
Plesu předcházely několikaměsíční přípravy,
mezi kterými je třeba vyzdvihnout zdařilé navržení a zhotovení hodnotných cen hlavní
tomboly studenty dřevařských oborů ve spolupráci s dílnami Ústavu základního zpracování
dřeva, několikatýdenní nácvik předtančení,
pracné zhotovení výzdoby a náročné svážení
sponzorských darů z celého území naší republiky.
Ples byl oficiálně zahájen děkanem Lesnické
a dřevařské fakulty, doc. Dr. Ing. Petrem Horáčkem, pod jehož patronací byl pořádán.
Součástí programu byl průvod Hubertovy družiny, předtančení, vystoupení trubačů Lesnické

Reprezentační ples
Lesnické a dřevařské
fakulty
a dřevařské fakulty a slosování bohaté hlavní
tomboly. Večerem provázela dvojice uvaděčů
Kristýna Slovíková a Jan Poláček. Příjemnou
atmosféru plesu navodila výzdoba prostorů
hotelu, hudební soubory Bojané, Night and
Day Brno, Pavel Helan a Kapela a cimbálová
muzika Grajcar a zejména pak setkání přátel,
kolegů a spolužáků, které spojuje vztah k Lesnické a dřevařské fakultě.
Poděkování patří sponzorům, kteří tuto akci
významně podpořili, organizačnímu týmu, Ing.
Pavlíkovi z arboreta MZLU, Ing. Šrajerovi a panu Fraňkovi z Ústavu základního zpracování
dřeva LDF, Ing. Mauerovi ze ŠLP Křtiny, paní
Čechovské za pečlivý přístup a množství času,
který věnovala přípravě plesu a tajemníkovi
LDF Ing. Rotreklovi za vstřícný přístup a pomoc
v organizačních záležitostech.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně zakládá Klub absolventů. První
ustanovující valná hromada, která zvolila předsednictvo Klubu absolventů MZLU v Brně, se
uskutečnila 14. února 2009 ve 13 hodin
v posluchárně A01 v areálu univerzity
v Brně-Černých Polích. V současné době
jsou sepsány stanovy klubu a schváleny Kolegiem rektora MZLU v Brně. Klub absolventů bude
fungovat jako samostatné občanské sdružení.
„Doufáme, že se nám podaří během roku oslav
90. výročí založení univerzity shromáždit většinu absolventů naší univerzity a že se s nimi
prostřednictvím Klubu absolventů budeme moci
podělit o slavnostní kulturně-společenské akce

plánované na jubilující rok,“ uvedl rektor MZLU
v Brně, prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Odbor vnějších vztahů

ky, které byly vyrobeny na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Ideální
rozměry ptačích budek navrhli ochránci přírody
a ornitologové. Budky jsou otevíratelné pro
snadnou každoroční údržbu. Rozměry a velikost
vletového otvoru byly zvoleny pro potřebu drobných pěvců a šplhavců, jako jsou sýkory, pěnice,
rehkové, brhlíci a jiné druhy.
pokračování na straně 4

rektorát MZLU v Brně

Park na Špilberku v Brně získá nové ptačí budky. V pondělí 9. února 2009 ve 14.15 hodin (směr
z ulice Husova) byly zavěšeny nové ptačí bud-
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Výsledky voleb do výboru KA:
Ing. Antonín Maštalíř (AF), Ing. Alena Trávníčková (AF), Ing. Jitka Polášková (LDF), Ing. Ladislav Menšík (LDF), Ing. Miroslav Dvořák
(PEF), Ing. Jiří Urbánek (PEF), Ing. Aleš Jezdínský (ZF), Ing. Tomáš Nečas (ZF).
Pozn.: Volby do sekcí ICV a FRRMS budou uskutečněny s prvními absolventy.

MZLU
v Brně
zakládá
Klub
absolventů

Výsledky voleb do dozorčí rady KA:
Ing. Jiří Fiala (AF), Ing. Jana Jelínková (PEF),
Ing. Josef Prokeš (AF).

Nové
ptačí
budky na
Špilberku
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Představení projektu

Realizace

V současné době člověk svou činností negativně působí na životní prostředí. Postupně dochází, mimo jiné, k vytlačení živočišných druhů
z jejich přírodního prostředí a poklesu biodiverzity. Nastává úbytek přirozených míst, například remízků, křovin, doupných stromů, kde
mají ptáci možnost zahnízdit a vyvést potomstvo.
Městské aglomerace vynikají specifickou strukturou, kde se utváří polyfunkční systém s velmi
křehkými vazbami mezi přírodou a vším živým.
Zejména parky, promenády a nejrůznější městská zeleň jsou zde často jediným klidným útočištěm nejen pro člověka, ale i pro ostatní živočichy.
Hlavním cílem zamýšleného projektu je rozšíření hnízdních možností ptactva, případně zvýšení druhového zastoupení pěvců i dalších
ptáků, umístěním ptačích budek v městském
parku Špilberk v Brně.
Vyvěšení budek má mnoho významů, hlavním
je zejména ochrana a podpora rozmnožování
drobného ptactva. Navýšení počtu jedinců po
osídlení budek a zahnízdění zvyšuje bioregulační potenciál dané lokality, který se projeví
např. intenzivní konzumací hmyzu v období
krmení mláďat, obohatí ptačí genofond a umožní v neposlední řadě lidem vnímat ptačí svět
z větší blízkosti.

Projekt vzešel z činnosti turistického oddílu
FANTAN a je určen pro mládež i širokou veřejnost. Spočívá v zajištění a rozmístění nových
ptačích domovů na uvedené lokalitě.
Jedná se o pilotní akci, na kterou v budoucnosti naváže např. kontrola využití nabídnutých
domovů ptactvem a případné další zvýšení
počtu hnízdních budek.
Záměrem je touto cestou oslovit zájemce z řad
široké veřejnosti, kteří svou účastí chtějí akci
podpořit. Na sledování osídlení budek ptačími
druhy v jarním období se totiž může podílet
každý, kdo do parku zavítá.
Nápady na podporu a rozšíření projektu Vyvěšení ptačích budek v lokalitě městského parku
Špilberk v Brně můžete zasílat na e-mailovou
adresu: pavel.jagos@oddil-fantan.org

Vyšla nová mapa
Lesnického Slavína

www.zamek-krtiny.cz

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MZLU
v Brně vydal aktualizovanou mapu Lesnického
Slavína, kterou představil veřejnosti poprvé na
veletrhu GO a REGIONTOUR. Mapa zobrazuje
veškeré turistické, cyklistické a naučné stezky
na pozemcích školních lesů, studánky, zajímavá místa, zejména památníky a pamětní tabule
Lesnického Slavína.
Na veletrhu proběhne také prezentace nově
opraveného zámku ve Křtinách jako společenského a vzdělávacího centra. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která trvala čtrnáct let, bylo na zámku vybudováno několik jednacích místností
(kongresový sál, společenský sál, lovecký salonek, Opletalova učebna, rektorský salonek atd.),
moderní ubytovací prostory s celkovou kapacitou 49 míst, kuchyně a stylová restaurace.
Více informací je uvedeno na webové adrese.

Poděkování
TOM Fantan 19199, MZLU v Brně, Veřejné
zeleni města Brna v zastoupení paní Vladimíry Kolouškové, ekologickému institutu
Veronica a panu Karlu Hudcovi, za četné
odborné rady, Lesnické a dřevařské fakultě
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v zastoupení pana Šrajera za přípravu
a výrobu ptačích budek a Pavlu Čermákovi
za pomoc s organizací prezentace projektu.

z dění na MZLU v Brně ▌ číslo 1 ▌ červen 2009

V sobotu 21. února 2009 od 10.00 do 16.00
hodin se v rámci Dne otevřených dveří opět
otevřely brány Arboreta Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně v Řícmanicích.
Prohlídku tohoto zajímavého objektu doplnil
odborný výklad průvodce, pro návštěvníky bylo
zajištěno občerstvení a pro motoristy u silnice
Kanice – Babice připraveno hlídané parkoviště.
Ve 13.30 hodin proběhla v arboretu u památníku Stromy malá vzpomínková slavnost ke 160.
výročí narození básníka Pavla Országha Hviezdoslava.
Arboretum Řícmanice se rozkládá na území
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
MZLU v Brně 15 km severovýchodně od Brna.
Jeho hlavním posláním je introdukce a aklimatizace dřevin pro různé experimentální účely,
zejména však pro ověřování možnosti použití
lesnicky významných druhů ze zahraničí v našich podmínkách. Kromě vědecko-výzkumných aktivit slouží jako demonstrační a výukový
objekt pro studenty univerzity i žáky odborných
škol.
Sbírka převážně jehličnatých dřevin je jedna
z nejkompletnějších v ČR. Obsahuje více jak sto
druhů a první výsadby byly provedeny v letech
1928 až 1939. Mezi nejzajímavější dřeviny ve
sbírce patří blahočet chilský (Jižní Amerika),

Ve středu 22. dubna 2009 ve 14.30 hodin proběhl v atriu budovy E slavnostní poklep základního kamene nové bezbariérové posluchárny.
V budově E na ulici Zemědělská 5 v Brně-Černých Polích sídlí Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
Výstavba je financována z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
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Brány Arboreta
Řícmanice se opět
otevřely veřejnosti
kryptomerie japonská, jedle plstnatoplodá, jedle korejská, nejkrásnější smrk Brewerův a pravděpodobně největší smrk rostoucí na území ČR,
tj. Glehnův smrk (Japonsko).
Příjemnou atmosféru arboreta doplňuje památník Stromy, vybudovaný z podnětu prof. Opletala, bývalého pedagoga Lesnické fakulty VŠZ
v Brně k poctě stromů, na němž jsou uvedena
lidová rčení z různých zemí světa, která vyjadřující úctu ke stromům a lesům. Studánka Prosba
lesa v těsné blízkosti objektu poskytuje čistou
vodu pro osvěžení a nápisem, vyrytým nad pramenem, připomíná lidem význam lesa a nutnost
jeho ochrany.
Arboretum je přístupno veřejnosti pouze s doprovodem, který zajišťují odborní pracovníci
Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU v Brně nebo účelového
oddělení ŠLP Křtiny.

a univerzity, která tak získá moderní učebnu pro
110 studentů, ve které umožní studium hendikepovaným studentům.
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně si
považuje za čest propůjčit označení nově budované učebny pro posluchače všech studijních
vzdělávacích směrů jméno významného pedagoga prof. PhDr. Vladímíra Jůvy, DrSc.

V Brně
vyroste nová
bezbariérová
posluchárna
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Mezinárodní přehlídka
studentských prací
cena profesora
jindřicha halabaly
2008
Ing. Jaroslav Svoboda
Ing. Martin Zach
Tak jako každý rok se i loni na podzim konala
mezinárodní přehlídka studentských prací
v rámci soutěže o Cenu profesora Jindřicha
Halabaly. V organizaci soutěže se rok co rok
střídají Technická univerzita ve Zvolenu a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
Letošní čtvrtý ročník soutěže měl tu čest pořádat již podruhé za dobu jejího konání Ústav
nábytku, designu a bydlení MZLU v Brně.
Do soutěže se přihlásilo celkem šest vysokých
škol z České republiky a Slovenské republiky
s téměř 150 projekty, mezi kterými byly zastou-

peny jak návrhové ideje, tak i realizované práce
– modely a prototypy nábytku a zařizovacích
prvků interiérů. Vybrané práce si bylo možné
prohlédnout ve výstavních prostorách brněnské
galerie Slévárna Vaňkovka.
Vyhodnocení mezinárodní přehlídky a vernisáž výstavy proběhly 24. září 2008 za přítomnosti rektora MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslava
Hluška, CSc., děkana Lesnické a dřevařské
fakulty MZLU v Brně doc. Dr. Ing. Petra Horáčka a členů hodnotící jury v čele s předsedou
prof. Ing. Štefanem Schneiderem, Ph.D. a tajemnicí soutěže doc. Ing. arch. Ludvikou Kanickou, CSc. Vernisáže se účastnila také široká
odborná veřejnost a řada studentů.

Život a tvorba Jindřicha Halabaly
Designér, teoretik, publicista a pedagog Jindřich
Halabala patří nepochybně k nejzajímavějším
osobnostem, které se zabývaly tvorbou nábytku
v meziválečném a poválečném období. Od roku
1930 působil ve funkci hlavního architekta Spojených uměleckoprůmyslových závodů a podílel
se na formování výrobního programu podniku,
na jeho propagaci, reklamní a prodejní strategii.
Pod jeho vedením byly vyvinuty oblíbené řady
H a E skladebného úložného nábytku. Vlastní
designérskou tvorbu nejlépe vystihuje poloho-

Výstavní expozice galerie Vaňkovka před zahájením vernisáže
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Výstavní expozice galerie Vaňkovka po zahájení vernisáže

vací křeslo jednoduché konstrukce z ohýbaného dřeva nebo originální návrhy trubkového
nábytku a doplňků. Po druhé světové válce Jindřich Halabala významně přispěl k reorganizaci českého nábytkářského průmyslu.
Prof. Jindřich Halabala se během své tvůrčí
a pedagogické činnosti v Československu zasloužil významnou měrou také o zvyšování
úrovně poznání a rozvoje v oblasti tvorby, konstrukce a výroby nábytku a o výraznou odbor-

nou profilaci a růst tvůrčích schopností studentů. Halabalova představa o kvalitě bydlení,
o nábytku, který má být tvarově elegantní,
dokonale zpracovaný, bezchybně funkční, skladebný, variabilní, mobilní a přitom dostupný
nejširším vrstvám obyvatelstva, zůstává stále
inspirujícím a nadčasovým odkazem.
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Prof. Jindřich Halabala
– syn osobnosti nábytkářství
prof. Jindřicha Halabaly,
na jehož počest byla
soutěž vyhlášena

Vznik Ceny profesora Jindřicha
Halabaly
Vše začalo v říjnu roku 2004, kdy Dřevařská
fakulta Technické univerzity ve Zvolenu, Katedra designu nábytku a dřevařských výrobků společně s Dřevařským kongresem ZSVTS Zvolen
uspořádali páté mezinárodní sympozium nazvané Nábytok 2004, na kterém byl slavnostně
vyhlášen první ročník soutěže studentských
prací Cena profesora Jindřicha Halabaly. Ve
spolupráci s Ústavem nábytku, designu a bydlení MZLU v Brně byl vypracován statut soutěže
jako poděkování za celoživotní dílo osobnosti
česko-slovenského dřevařského školství u příležitosti stého výročí Halabalova narození.

Statut a udělení cen

Předávání ocenění: prof. Štefan Schneider předává ocenění Leoně Polčákové

Cena profesora Jindřicha Halabaly je každoročně udělována studentům škol designu v České republice a Slovenské republice za nejlepší
semestrální projekty v designu a konstrukci nábytku. Díky tomu se jméno profesora Halabaly
stává pevnou součástí jeho odkazu pro novou
generaci designérů, technologů a výrobců nábytku a účastníky z řady univerzit. Ceny 2008
byly udělovány v následujících kategoriích:

• Nábytkový design
• Interiérový design
• Mimo statut – diplomové a doktorské práce
• Mimo statut – bytový
doplněk
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V kategorii nábytkový design 2008
cenu získali tito studenti
Cena Emil Krkoš, TU Zvolen, Park set – porota zvláště oceňuje čistotu tvarového a materiálového řešení ve vztahu k funkci a aplikaci
v konkrétním interiéru
Ocenění Martin Žampach, UTB Zlín, Sofa
Community – porota zvláště oceňuje polyfunkční systém odpočivných a relaxačních prvků s vysokou variabilitou použití
Ocenění Martin Velech, MZLU v Brně, Úložný systém Tetris – porota zvláště oceňuje
variabilní soustavu prvků umožňující kompozitní a barevné řešení
Ocenění Radek Neugebauer, MZLU v Brně,
Trias – věšák – porota zvláště oceňuje povýšení funkce do pozice objektového designu
Ocenění Štěpán Rous, UTB Zlín, Sedátko
S1 – porota zvláště oceňuje nekonvenční konstrukční řešení prvku umožňující flexibilní použití v prostoru

V kategorii interiérový design 2008
cenu získali tito studenti
Cena Klíma Jakub, VŠUP Praha, Květinářství Floating Flowers – porota zvláště oceňuje dosažení silného imaginárního působení
prostřednictvím jednoduchých výrazových prostředků

Ocenění Michal Seman, TUZVO, Crocus
– Apartmán – porota zvláště oceňuje přehledné dispoziční řešení umocňující klasickou grafickou prezentaci
Ocenění Jan Plecháč, VŠUP Praha, Interiér horského pokoje – porota zvláště oceňuje
nekonvenční, a přesto mimořádné funkční řešení interiéru s řadou vtipných detailních řešení
Ocenění Viera Veličová, STU Bratislava,
Stálá expozice Viva – porota zvláště oceňuje
ucelenost kolekce hledající řešení na konkrétní
zadané téma

V kategorii Mimo statut 2008 – diplomové a doktorské práce cenu získali tito studenti
Ocenění Mária Pánová, TUZVO, Rezaná
stohovateľná stolička na báze bukových
masívnych a preglejovaných plošných dielcov
– porota zvláště oceňuje racionální řešení tvaru a konstrukce s dosažením výsledného tvaru
aplikovatelného do bytových i veřejných interiérů
Ocenění Leona Polčáková, MZLU v Brně,
Give it to me – porota zvláště oceňuje novou
kvalitu řešení tvarosloví

V kategorii Mimo statut 2008 – bytový doplněk cenu získali tito studenti
Cena Jan Kratochvíl, MZLU v Brně, Svítidlo
PET – porota zvláště oceňuje povýšení odpadového materiálu vtipným zpracováním do
funkčního bytového doplňku – transformace
materiálu do nové funkce
Ocenění Kateřina Dvouletá, MZLU v Brně,
Flowers – porota zvláště oceňuje využití odpadového materiálu k vytvoření bytového doplňku
bez falešného napodobení

Zvláštní cena jury
Cena Magdaléna Burdová, UJEP Ústí nad
Labem, Schodišťový sytém – porota zvláště
oceňuje hledání nekonvenčního řešení

Vernisáž zahájena: rektor MZLU v Brně prof.
Hlušek v diskusi s pracovníky Ústavu nábytku,
designu a bydlení
Autor fotografií: Ing. Viktor Sinajský

Prezentované tvůrčí práce v oblasti designu
a konstrukce nábytku jsou přínosné pro inovaci
a vývoj nábytkářství a doufejme, že i pokračováním v duchu tvorby prof. Halabaly. Oceněným
autorům jednotlivých prací blahopřejeme
a všem potenciálním uchazečům o účast v dalších ročnících přejeme mnoho úspěchů při jejich
tvorbě.
Příští, již pátý ročník se uskuteční opět na podzim; tentokrát u našich přátel na TU ve Zvolenu.
Už nyní se můžeme zcela jistě těšit na zajímavé a kvalitně zpracované projekty studentů
různých vysokých škol.

▌ číslo 1 ▌ červen 2009

Ingrovy
dny byly
a jsou
i pro Vás

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Ústav technologie potravin
MZLU v Brně
e - m a i l: i n g r ov y.dny@ m e n d e l u.c z

Každým rokem na počátku března se na naší
univerzitě koná Seminář o jakosti potravin
a potravinových surovin. Účastní se ho
odborníci zabývající se výzkumem v oblasti
produkce a kontroly jakosti potravin. Nejedná
se pouze o konferenci, kde můžete vyslechnout
aktuální pohled na vybraná témata, shlédnout
výsledky výzkumu a činnosti kolegů zabývajících se podobnou problematikou, ale získat
i nové kontakty a náměty nebo navázat spolupráci. Proto je akce volně přístupná Vám studentům naší univerzity a Vy této možnosti
každým rokem využíváte.
Letos poprvé se konal Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin v rámci tzv. Ingrových dnů. Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., mj. bývalý
děkan Agronomické fakulty, je významným
činovníkem, který se zasloužil o rozvoj potravinářských věd na naší univerzitě. Rovněž býval
po dlouhá léta odborným garantem seminářů,
které si lidé spojují právě s jeho jménem a které na naší Almae matris stále spoluorganizuje.
Mimo zmíněný seminář se letos konaly i doprovodné akce, které měly podtrhnout jubileum
90. výročí založení naší školy. Letos se tak přímo pro Vás uskutečnily přednášky Společnosti
pro výživu (SPV), která je po dlouhá léta spolupořadatelem akce. Předseda SPV, primář
oddělení FN v Motole, MUDr. Tláskal hovořil na
zajímavé téma Výživa, zdraví a společnost a doc.
Dostálová z VŠCHT Praha o Tucích ve výživě
se zvláštním zřetelem na trans nenasycené mastné kyseliny. V čítárně časopisů Informačního
centra si můžete pravidelně počíst v časopise
Výživa a potraviny, který tato společnost vydává.
V univerzitní aule bylo v rámci XXXV. Semináře o jakosti potravin a potravinových zdrojů
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možno slyšet ve dvou blocích sedm přednášek.
Všechny byly vyžádané od předních odborníků
na daná témata. Po úvodním slovu prof. Ingra
a rektora MZLU v Brně prof. Hluška otevřel
vedoucí pořádajícího Ústavu technologie potravin (ÚTP MZLU) prof. Komprda první blok
nazvaný Jakost a zdravotní nezávadnost potravin přednáškou o nutričních aspektech potravin,
když předtím seznámil účastníky s nově akreditovanými obory (Jakost a zdravotní nezávadnost potravin a Ekotrofologie). Mikrobiologické
faktory shrnula prof. Demnerová z VŠCHT Praha a problematiku senzorického hodnocení
doc. Jarošová (ÚTP MZLU). Druhý blok nazvaný Současnost a perspektivy produkce a kvality potravin otevřel doc. Steinhauser z VFU Brno
poutavou přednáškou Má české maso a masné
výrobky budoucnost? Docela by nás všechny,
pana docenta nevyjímaje, zajímal i Váš názor.
Doc. Šustová (ÚTP MZLU) ve spolupráci s Ing.
Kopáčkem z Českomoravského svazu mlékárenského, přednesla aktuální informace týkající
se produkce a zpracování mléka. Perspektivu
zpracování drůbežího masa nastínila účastníkům přednáška doc. Míkové z VŠCHT Praha
a prof. Simeonovové (ÚTP MZLU) a vše zakončil příspěvek Ing. Kučerové a Dr. Hřivny (ÚTP
MZLU) o rostlinných produktech.
Posterová sekce zahrnovala 53 příspěvků.
Zde můžete získat další zdroj informací pro své
závěrečné práce, mohli jste porovnat nebo
i spoluprezentovat výsledky, kterých jste v nich
dosáhli. Dalších 16 posterů bylo umístěno na
Ústavu technologie potravin (A04) v rámci expozice, kde bylo možné získat přehled o práci
našich zaměstnanců a ochutnat i některé výrobky, které se zde přímo vyrábějí v rámci
výuky, nebo jsou od firem, které s námi spolupracují v oblasti výzkumu a výuky.
Závěrem bychom Vás chtěli jako garanti této
akce pozvat na příští ročník – XXXVI. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin
– Ingrovy dny 2010. Konference se uskuteční
opět na počátku března příštího roku na MZLU
v Brně, tentokrát v čase mezinárodního veletrhu
SALIMA (2.–5. 3. 2010).
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Provozně ekonomická
fakulta přivítala světově
uznávané ekonomy
Pozvání na mezinárodní vědeckou konferenci
Firma a konkurenční prostředí 2009,
kterou pořádala Provozně ekonomická fakulta
MZLU v Brně, přijali přední čeští ekonomové
v čele s emeritním ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Tato konference byla hlavním
bodem oslav 50. výročí fakulty, které se prolínají celým rokem.
Letošní desátý ročník mezinárodní konference
Firma a konkurenční prostředí se uskutečnil ve
dnech 12.–13. března 2009. Program konference byl velice pestrý a na slavnostnější
zahájení si nevzpomíná ani děkanka PEF,
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Jak sama uvedla: Tento ročník byl pořádán v duchu oslav založení fakulty. Vše začalo slavnostním zasedáním Vědecké rady PEF MZLU v Brně, po kterém
následovalo vystoupení řady světově uznávaných ekonomů. Do Brna zavítaly takové ekonomické kapacity jako emeritní ministr financí
Miroslav Kalousek, Vladimír Tomšík, ředitel
ČNB a členové NERV Pavel Kohout a Tomáš
Sedláček. Vše vyvrcholilo divadelním muzikálem Bídníci, dle světově proslulého románu
Victora Huga, na hudební scéně Městského
divadla v Brně.
Miroslav Kalousek na konferenci vystoupil
s tématem Současná ekonomická situace. Na
začátku svého projevu označil globální ekono-

mickou krizi za důsledek kultury zadlužování.
Zmínil také, že první příznaky krize ve finančním
sektoru se naštěstí České republice vyhnuly
a že byla jednou ze tří zemí OECD, která nemusela intervenovat veřejnými prostředky do
bankovního sektoru. Jedním dechem však
dodal, že vzhledem k orientaci české ekonomiky je pochopitelné, že se krize dostala i k nám.
Zaměřil se také na vztah mezi politiky a ekonomií. Varoval před pokusy světových politiků řešit
finanční krizi zvyšováním schodků veřejných
rozpočtů a protekcionistickou ochranou národních trhů. Uvedl, že v silách žádné vlády není
krizi vyřešit, ani zaručit trvale udržitelný ekonomický růst, ale pouze zmírnit dopady na
obyvatele. Zmínil se o rizikách, kterým čelíme,
a zdůraznil, že při řešení problémů je nutné se
zaměřit na jeho podstatu a s chladnou hlavou
se pokusit o jeho řešení, bez zbytečných populistických gest, které problémy spíše ještě prohloubí.
Pravděpodobně nejzajímavější přednášku měl
Tomáš Sedláček, vysoce uznávaný makroekonom v celosvětovém měřítku, jenž v současné
době působí v Národní ekonomické radě vlády
(NERV) a pracuje v Československé obchodní
bance. Jeho příspěvek se týkal krize a hledání
cest, jak se z ní dostat. Zaměřil se na zadlužování a jeho dopad na ekonomiku. Zaujal posluchače svými trefnými přirovnáními, které poměrně obtížnou ekonomickou problematiku
dovedly přiblížit každému posluchači.
Pozvání na konferenci přijal i vrchní ředitel
ČNB Vladimír Tomšík, který hovořil o problematice přijetí eura v České republice. Vladimír
Tomšík nevystoupil na akademické půdě PEF
poprvé. Loni v listopadu se zúčastnil mezinárodní konference Economic and Monetary Union:
10 years of Succes? zaměřené na problematiku měnové integrace v Evropě. Cyklus přednášek uzavíral Pavel Kohout, rovněž člen NERV,
který polemizoval o stavu ekonomiky se svým
příspěvkem s názvem Ekonomika na rozcestí.
Konference vzbudila velký zájem. Přednášky
se zúčastnilo více jak 600 posluchačů. Muselo
se využít technických vymožeností a zajistit
přímý přenos přednášek do vedlejších poslucháren, neboť kapacita největší přednáškové
auly byla pro takový počet účastníků nedostačující.
Jak již bylo zmíněno, vědecká konference nebyla jedinou akcí k významnému 50. výročí vzniku
Provozně ekonomické fakulty. Kromě reprezentačního plesu a setkání absolventů pořádá
fakulta workshopy a zajímavé výstavy během
celého roku.
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prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
FRRMS MZLU v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií vznikla jako v pořadí pátá
fakulta MZLU v Brně. Impulzem pro vznik fakulty byl narůstající význam regionů pro vyvážený
rozvoj jak jednotlivých států, tak celé společnosti. Důkazem tohoto je i velký důraz, jež na
tento aspekt klade Evropská unie, která odstraňování rozdílů v ekonomické a životní úrovni
regionů stanovila jako nezbytnou podmínku pro
dosažení hospodářské a sociální soudržnosti
nejen v Evropě. Za projev solidarity vyspělých
a úspěšně se rozvíjejících regionů je však možno považovat i pomoc méně úspěšným či zaostávajícím částem naší planety, např. Afriky,
jihovýchodní Asie či Latinské Ameriky.
Fakulta nabízí studium v bakalářských studijních programech Regionální rozvoj či Regional
Development, kde výuka probíhá v jazyce anglickém. Výběrem specializace se studenti mohou
blíže profilovat v oblasti podnikání nebo v oblasti veřejné správy.
Příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků
s odborným profilem orientovaným na regionální rozvoj, zejména na jeho základní aspekty, ať
už z pohledu sociálních, kulturních, ekonomických či environmentálních zdrojů, s předpoklady pro výkon funkcí v institucích souvisejících
se zabezpečením funkcí státu v regionech,
v regionální a místní samosprávě, v regionálních
centrech národních, resp. mezinárodních institucí, v institucích systému podpory a financování rozvoje regionů, mikroregionů a meziregionální spolupráce v podnicích různého typu
a zaměření, představuje významný segment

Vojtěch Adam a René Kizek
Dne 3. února 2009 proběhl v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 12. ročník celostátní soutěže o nejlepší
studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie O cenu firmy Merck 2009.
Akci pořádá Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické za podpory
firmy Merck, s. r. o. Soutěž je určena pro všechny studenty pregraduálního studia, jejichž práce je zaměřena, či má něco společného s analytickou chemií.
Dvanáctého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 18 studentů z pracovišť intenzivně rozvíje-

vzdělávací činnosti. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií rozvíjí nabídku
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně v oblasti, která není dosud na trhu
s vysokoškolským vzděláváním pokryta.
Nově byly fakultě akreditovány i další studijní
programy – Mezinárodní teritoriální studia a pro
výuku v anglickém jazyce – Intenational Territorial Studies. Cílem studia v těchto studijních
programech je připravit absolventy pro uplatnění na národní a mezinárodní úrovni všude tam,
kde je vyžadována komplexní znalost problematiky rozvíjejících se zemí a regionů. Zaměstnavateli mohou být národní a nadnárodní instituce a organizace angažované v rozvojových
aktivitách, multilaterální rozvojové agentury,
subjekty v oblasti imigračních služeb, nevládní
organizace, uplatnění mohou absolventi nalézt
i v orgánech státní správy a samosprávy příslušných oblastí, především v souvislosti s řešením
otázek hospodářského a regionálního rozvoje.
Součástí činnosti fakulty není jen činnost vzdělávací, ale i činnost vědecko-výzkumná. Pedagogičtí pracovníci z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, kteří dlouhodobě
a aktivně na MZLU v Brně přispívají k teoreticko-metodologickému rozvoji vědních oborů,
řešili i nadále řeší vědecko-výzkumné projekty
v oblasti různých aspektů s regionálním rozvojem spjatých. Zaměřují se na řešení sociálních
a demografických aspektů rozvoje venkova
a rurálních oblastí i průmyslových regionů, na
výzkum v oblasti ekonomiky odvětví i podniků,
v oblasti agrární politiky apod. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou uplatňovány ve výuce. Je tak naplňován jeden ze základních rysů
odlišujících vysokoškolské vzdělávání od vzdělávání středoškolského, a to sepětí výuky s výzkumem.

s t r a n a 11

Reagujeme
na potřeby
regionů

Student AF MZLU v Brně
uspěl na soutěži o nejlepšího
analytického chemika
jící analytickou chemii v České republice, včetně Ústavu chemie a biochemie MZLU. Jak píše
prof. Barek: konkurence a úroveň jednotlivých
prací na této soutěži bývá zpravidla velmi vysoká a každým rokem stoupá. Tomu nasvědčuje
i fakt, že předkládané práce lze srovnávat i na
mezinárodním poli.
pokrač ování na straně 12

strana 12

červen 2009 ▌ číslo 1 ▌
Česká společnost chemická. Zleva: prof. Barek,
Ing. Ungrmanová, Bc. Dalibor Húska, Veronika
Mlejová, Pavlína Novotná a doc. Ventura (předseda organizačního výboru soutěže).

Letos se soutěže úspěšně zúčastnil i student
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně Dalibor Húska z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty. Dalibor Húska
získal 3. místo s prací Plně automatizovaná
izolace celkové mRNA z in vitro kultivovaných
rostlin ve spojení s elektrochemickou detekcí.
Druhé místo získala Veronika Mlejová z Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Veronika Mlejová

AF MZLU
v Brně
získala
ocenění
ve Vídni

prezentovala práci s názvem Aplikace vybraných mikroextrakčních technik při stanovení
rostlinných silic. Na 1. místě se umístila Pavlína
Novotná, studentka z Ústavu analytické chemie
Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s prací Konformační studie poly-gama-benzyl-L-glutamátu
metodou vibračního cirkulárního dichroismu.
Sborník příspěvků je k dispozici jako 14. číslo
Chemických Listů a je dostupný na internetu:
http://www.chemicke-listy.cz/common/contentissue_14-volume_103-year_2009.html. Fotografie a více informací o této soutěži lze najít
na internetových stránkách Univerzity Pardubice (http://kalch.upce.cz/merck09/fotogal.htm)
nebo na stránkách ČSCH (http://www.csch.cz/).
Příští ročník se bude konat v únoru 2010 na
Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Můžeme jen směle
doufat, že se příští soutěže opět zúčastní zástupci naší univerzity a budou přinejmenším
stejně úspěšní, jako byl Dalibor Húska, kterému
touto formou ještě jednou gratulujeme.

Dne 4. 12. 2008 se uskutečnilo 7. sympozium
na téma výživa zvířat, které každoročně pořádá vídeňská univerzita BOKU, nyní společně
s rakouským ústavem pro bezpečnost potravin
(AGES), taktéž se sídlem ve Vídni. Této konference s mezinárodním charakterem se zúčastnilo více než sto vědeckých pracovníků.
Výzkumná činnost MZLU v Brně byla prezentována prostřednictvím prací účastníků z Ústavu výživy zvířat a pícninářství AF.
Vědečtí pracovníci uvedeného ústavu se této
konference zúčastňují již tradičně. V loňském
roce získala Ing. Pavla Kratochvílová III. místo
v soutěži o nejlépe zpracovanou vědeckou práci ve formě posteru.
Letošní ročník, který se věnoval zejména tématu obnovitelných energetických zdrojů, jsme
prezentovali výsledky naší vědecké práce prostřednictvím sedmi vědeckých publikací.
Příspěvek Ing. Anny Vašátkové se umístil na
druhém místě v soutěži o nejlépe zpracovanou
publikaci v posterové sekci. Oceněné výsledky se týkaly dnes velmi aktuálního tématu výskytu mykotoxinů v krmivech, jejichž obsah má
významný vliv na bezpečnost a kvalitu potravin.

▌ číslo 1 ▌ červen 2009

Umístění v této soutěži je pro nás významným
oceněním a je impulzem a motivací pro pokračování v započaté výzkumné činnosti. I další
publikované výsledky se setkaly se zájmem
zahraničních účastníků konference, což nám
umožnilo navázat další spolupráci a společně
konzultovat výstupy vědeckých týmů zabývajících se stejnou problematikou.
Konference se zúčastnili pracovníci Ústavu
výživy zvířat a pícninářství s níže uvedenými
vědeckými pracemi:
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
(v zastoupení Ing. Romana Poštulky)
prof. MUDr. Ludvík Novák, CSc.
(jako externí pracovník)
s příspěvkem: The velocity of body weight

growth and dynamic phenotype expression
in pigs
Ing. Petr Mareš
s příspěvkem: Interaction between phytogenic
feed additives and growth intensity of pigs
Ing. Šárka Křížová
s příspěvkem: Supplementation of chelate form
of microelements into broiler feed mixture
Ing. Michal Večerek
s příspěvkem: Mineral supplementation in
horse nutrition
Ing. Anna Vašátková (doktorand druhého
ročníku oboru obecná zootechnika)
s příspěvkem: The effect of naturally moulded
feedstuff on nutrients utilization
ocenění: II. místo v soutěži o nejkvalitněji zpracované výsledky vědecké práce formou posteru
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Mendelova zemědělská a lesnická univerzita nese jméno světově uznávaného „otce genetiky“ Johanna Gregora
Mendela. Poměrně známá jsou fakta z jeho
dospělosti a jeho spojení s Brnem. Většinou
všichni víme, že se jednalo o augustiniánského
mnicha, později opata, který se zabýval v klášteře v Brně pokusy s hrachem a objasnil princip
dědičnosti.
Co však víme o jeho dětství a odkud pocházel?
Johann Mendel se narodil 20. července 1822
v rodině německy mluvících rolníků (Antona
a Rosiny) v Hynčicích (Heinzendorf) v dolním
Slezsku tehdejšího Rakousko-Uherska, v oblasti označované Moravské Kravařsko (dnes jsou
Hynčice místní částí obce Vražné, v západní
části okresu Nový Jičín). O dva dny později –
22. července 1822 – byl Mendel pokř těn
v místním kostele sv. Petra Pavla ve Vražném.
Toto datum také sám Mendel později udává jako
datum svých narozenin.
Mendel vyrůstal spolu s dvěma sestrami, Veronikou a Terezií (další dva sourozenci zemřeli
brzy po narození) na středně velké selské usedlosti, kde se pěstovala zelenina, ovocné stromy,
chovaly včely, drůbež, prasata, krávy a koně.
Jeho otec vybudoval po svém návratu z napoleonských válek na místě dřevěného stavení
cihlový dům. Tím se rodina na dlouhá léta
finančně vyčerpala. Velkou láskou Mendelova
otce bylo ovocnářství a včelařství, které zaujaly i mladého Johanna.
Základní školu navštěvoval Johann Mendel
v Hynčicích do roku 1833. Jako první v Hynčicích soukromě učil děti číst a psát strýc Mendelovy matky Anton Schwirtlich. Po vystavění
Hynčické školy v r. 1796 v ní až do r. 1839 vyučoval vesnický učitel Thomas Makkita a místní
farář Johann Edmund Schreiber, známý svými
pokusy s roubováním stromů a vystupováním
proti pověrám ve své farnosti. Schreiber do
Vražného přišel r. 1802 po zrušení vzdělávacího a výchovného ústavu pro chlapce a dívky na
zámku hraběnky Walburgy Truchsess-Zeil
v nedalekém Kuníně, kde mimo jiné vyučoval
přírodopis. Tito Mendelovi první učitelé věnovali zvláštní pozornost výuce přírodopisu, které
sloužila školní zahrada se včelínem, a podstatnou měrou tak přispěli k Mendelově dalšímu
zájmu o přírodu a vzdělání.
Nejlepším žákům Hynčické školy bylo umožněno studovat na krajské škole v Lipníku, kam
Johann Mendel nastoupil ve svých jedenácti
letech v r. 1833. Po roce pak pokračoval ve
studiu na gymnáziu v Opavě a pak na Filozofickém ústavu v Olomouci, odkud jeho další životní cesta vedla do augustiniánského kláštera
v Brně. To už je ale jiná kapitola.

Po celou dobu svých studií i během celého
svého dalšího života zůstává v úzkém spojení
se svým domovem a svými blízkými v Hynčicích,
kam jezdí na prázdniny, svátky a rodinné oslavy.
V rodném domku měl zajištěnu doživotně jednu
místnost. Měl velkou starost o své blízké a snažil
se jim všemožně vypomáhat. Občané Hynčic
jsou na svého rodáka také náležitě hrdi – první
pamětní deska Mendelovi byla odhalena právě
v Hynčicích (na hasičské zbrojnici, na jejíž
stavbu Mendel přispěl), každoročně se zde
v období Mendelových narozenin pořádají
Obecní slavnosti.
V roce 2007 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce rodného domu J. G. Mendela. Finanční prostředky na ni poskytla Evropská unie, Česká
republika, Moravskoslezský kraj a Nadační fond
Rodný dům J. G. Mendela z darů získaných
z ČR a SRN. Právě Nadační fond Rodný dům
J. G. Mendela se v současnosti stará o jeho
provoz. Cílem rekonstrukce nebylo zajistit pouze „zakonzervování“ historie, ale uvést tento
významný objekt znovu do života, vytvořit zde
společenské, návštěvnické a vzdělávací centrum a umožnit tak návštěvníkům mnohem intenzivnější vnímání provázanosti historie se současností.
A tak zde naleznete muzeum věnované životu
a dílu J.G. Mendela, přibližující současnost
a historii genetiky a zobrazující život venkovského regionu Moravské Kravařsko. Ale kromě
něj zde byly zřízeny i stylové pokoje různého
typu, vhodné k ubytování přibližně 45 osob.
Příjemnou změnou je tzv. spací pódium v cykloturistické části. Zde můžete přespat ve vlastním spacáku, nebo pouze po namáhavé cyklistické túře použít kuchyňku a sociální zařízení.
Okolí je vhodné k cyklistickým výletům a tak se
zde nachází několik cyklistických tras, za všechny např. trasa č. 503 – Odersko nebo Okruh
Kravařsko. Pro konání nejrůznějších kulturních
akcí a společenských oslav je k dispozici posluchárna a společenský sál v bývalé stodole,
který současně může sloužit jako výstavní galerie. V prostorách Mendelova rodiště našla své
místo i obecní knihovna s veřejným internetem.
Samozřejmostí je drobný prodej upomínkových
předmětů. V těsné blízkosti rodného domu
probíhá postupná obnova Zahrady Mendelova
dětství – postupné vysazování původních ovocných odrůd jako jaderničky, špinky, kožuchy
a další.
Více informací najdete také na adrese:
www.vrazne.cz – odkaz na Rodný dům
J. G. Mendela; nebo na tel: 603 243 840,
775 681 490.
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Brněnská
muzejní
noc 2009

sobota 16. května, 18.00–24.00
V sobotu 16. května 2009 proběla v pořadí již
pátá společná Brněnská muzejní noc. Šestnáct
pořádajících institucí v Brně a nejbližším okolí
otevřelo zdarma své prostory od 18.00 hodin až
do půlnoci. Na účastníky opět čekal kromě
prohlídek výstav a stálých expozic bohatý
doprovodný program – odborné výklady, výtvarné dílny, koncerty, divadelní představení, přednášky, pozorování noční oblohy, jarmarky, módní show, přehlídka automobilových veteránů,
šermířské vystoupení, pěvecká soutěž, kvízy,
slevy publikací a mnoho dalšího.
Snad každý, kdo se zúčastnil některého z předchozích ročníků, potvrdí, že město Brno se
během muzejní noci promění v opravdovou kulturní metropoli. Tisíce lidí korzují mezi jednotlivými budovami, sledují program, navštěvují
výstavy, povídají si o nich, soustředěně poslouchají, dokonce i sami tvoří. Všude vládne podmanivá atmosféra radosti a příjemný pocit
pospolitosti. Brněnská muzejní noc je zkrátka
opravdovým fenoménem — kulturním i společenským. Statistiky předchozích ročníků navíc
ukazují, že v přepočtu na počet obyvatel města
a množství pořádajících institucí je návštěvnicky nejúspěšnější muzejní nocí na světě. Obdobné akce se totiž konají po celém světě a to
v souvislosti s Mezinárodním dnem muzeí,
který připadá na 18. května. Letos například
proběhla muzejní noc v Brně ve stejný den jako
v Paříži, Amsterodamu či Moskvě.
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Dopravu do těch nejvzdálenějších muzeí v okolí Brna zajišťují během muzejní noci zvláštní
bezplatné linky MHD. Dopravní uzel byl stejně
jako v loňském roce na Moravském náměstí.
V průběhu samotné akce měli lidé možnost
seznámit se s širokou a mimořádně kvalitní
nabídkou muzeí a galerií v Brně i okolí. Mohli
se přesvědčit, že jim tyto instituce mají co
nabídnout a rádi je uvítají nejen o muzejní noci,
ale kdykoliv během roku. Pozdější návštěvu
vybraných výstav jim mohou zpříjemnit
slevové kupony, které obsahuje tištěná programová brožura letošní Brněnské muzejní
noci. Z tohoto důvodu je dobré si ji uschovat.

Majáles již natolik pronikl do našeho povědomí,
že jej není třeba složitě představovat. Největší
sláva studentů si za svých šest let existence
vytvořila zejména v Praze a Brně širokou základnu mladých lidí, kteří na Majáles dorazí děj
se co děj, vichr sem a plískanice tam. Zhruba
deset tisíc lidí v každém městě, kam Český Majáles zavítá, není zrovna málo, abychom mohli
pochybovat o tom, že se jedná o největší studentskou akci v České republice.
A abychom neuvedli nikoho v omyl, Majáles není
jenom dalším hudebním festivalem (kde jste si
za pár kaček užili Monkey Business, Divokýho
Billa, Tatabojs, Skyline, Polemic, Vypsanou fixu,
Mňágu a Žďorp, Xindla X a další kapely), ale

především projektem, který podporuje studentské aktivity a zaměřuje se i na alternativní nehudební program. Proto byla připravena řada
soutěží a performances, ale i volba Krále Majálesu a klání vysokých škol.

Dadýšek alias David Hegedüs je studentem
druhého ročníku Učitelství praktického vyučování a odborného na MZLU v Brně. Je předsedou
Studenstké komory Akademického senátu a to

je také z části důvodem jeho kandidatury. Dadýšek chce, aby byli studenti na univerzitě bráni
vážně a měli možnost něco změnit. Jeho volebním sloganem je „Všechno jde, když se chce“.

… a znáte Hodnou Holku?

Hodná holka je prima roštěnka, která nás letos
celým Majálesem provázela. Nejvíce ji poznáte
na webu majales.cz, kde má přichystaných pár
fórků, fotky z minulých let a důležité informace,
které nutně potřebujete pro svoji majálesovou
přípravu. Hodnou Holku najdete i na Facebooku,
kde informuje o doprovodných akcích Majálesu
a zveřejňuje poslední novinky.

Hodná
holka:
„Půjdeš se
mnou na
Majáles?“

Dadýšek
– MZLU v Brně
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JOSEF
RESSEL
– český
vynálezce
evropského
formátu
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Výstava v Technickém muzeu v Brně
od 10. 3. 2009 – 17. 5. 2009
Státy, které jsou s Resslovým životem provázány a které uctívají jeho památku, jsou dnes již
součástí evropského společenství. V rámci toho
také sílí snahy o mezinárodní spolupráci na
odborné úrovni. Jedním z plodů této spolupráce
mezi novými státy EU byla výstava o Josefu
Resslovi, jež si kladla za cíl Ressla představit
jako osobnost, která působila v různých evropských metropolích a lze jej považovat v dnešní
terminologii za Evropana v pravém slova smyslu.
Výstava o Josefu Resselovi vznikla u příležitosti stopadesátého výročí úmrtí tohoto
evropského vynálezce ve Slovinském technickém muzeu v Lublani v roce 2007. Díky spolupráci obou institucí byla možnost představit ji
v letošním roce také v Čechách a poprvé na
půdě Technického muzea v Brně. Je příznačné,
že byla prezentována právě v době českého
předsednictví EU.
Resselova matka pocházela z Čech, otec byl
Rakušan, jeho první manželka Chorvatka a jeho druhá žena byla původem ze Slovinska.
Dnes můžeme tvrdit, že Ressel působil v pěti
státech.
Na prvním místě stojí Česká republika, zejména
Resslovo rodiště – Chrudim a České Budějovice, kde navštěvoval dělostřeleckou akademii.
Rakousko představuje zemi, kde Ressel strávil
dobu svých studií, ať už jako gymnaziální student v Linci nebo vysokoškolák ve Vídni a Mariabrunnu. Ve Slovinsku prožil nejdelší úsek
svého života; působil zde jako významný lesník
(především v Lublani, Novo mesto, Platejrachu
aj.). Ressel taktéž působil i na území dnešního
Chorvatska (hlavně v Motovunu a na Istrii).
Itálie měla pro Ressla klíčový význam z hlediska jeho nejdůležitějšího vynálezu – lodního
šroubu. V Terstu se uskutečnila plavba Civetty,
první parní lodi na světě s lodním šroubem.
Mimoto také působil dlouhá léta v Benátkách
ve službách c. k. válečného námořnictva.
Nově otevřená výstava si kladla otázky vědecké i méně vědecké a snažila se na ně nalézt
odpověď. Jaký vlastně Ressel byl jako člověk?
Jako každý jiný měl své kladné i záporné vlastnosti. Nepochybně byl houževnatý, pečlivý,
pracovitý a cílevědomý. Ale také byl do určité
míry prostoduchý a příliš důvěřivý, paličatý
a tvrdohlavý. Důkazem toho mohou být jeho
pokusy uskutečněné i přes opětovné zákazy
úřadů nebo dlouholetý spor se svým bývalým
společníkem Fontanou.
Ressel trpěl po celý život nedostatkem finančních prostředků a často býval zadlužen. Z malé-

ho platu, který se z původních 800 zlatých po
řadě let jen o něco málo zvýšil, značnou část
pohltily náklady na vynálezy a objevy. Rodinný
život byl pravděpodobně vyplněn svárem vynálezce a jeho potřeb s rolí otce a živitele rodiny.
Resslova vdova prý často vyprávěla, že v letech 1827–1829, v době, kdy se zabýval lodním
šroubem, spával sotva tři hodiny, vyskočil prý
často z postele, pobíhal po pokoji a dělal na
papíru náčrtky a výpočty. Tyhle vzpomínky také
potvrzuje Resslův syn Jindřich.
Josef Ressel je dnes známý především jako
vynálezce funkčního lodního šroubu, přestože
toto prvenství mu bylo přiznáno až deset let po
jeho smrti nestranným rozhodnutím Akademie
věd ve Washingtonu, neboť si na něj činili nárok
Angličané i Francouzi. Naše výstava představovala i některé další vynálezy, kterých si za
svého života nechal patentovat více než šedesát, avšak které mu nepřinesly ani slávu ani
hmotné zajištění. Mnohé z nich jsou přitom
používány dodnes.
Ressel byl rovněž velmi uznávaným lesníkem
a nedaleko Brna je v lesích Školního lesního
podniku Masarykův les MZLU v Brně postaven
jeho pomník. Nachází se asi 2 km od Hájenky
lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou.
MZLU v Brně úzce spolupracuje na lesnickém
odkazu Josefa Ressla a Technickému muzeu
v Brně zapůjčila na výstavu vzácnou památku,
urnu s prstí z hrobu vynálezce.
Lesnická a dřevařská fakulta naší univerzity
v současnoti připravuje výzkumné centrum,
které ponese Resslovo jméno.

