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PR a ICV
15. ledna 2010 byla slavnostně otevřena nová bezbariérová posluchárna
Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně.
Posluchárna ponese jméno významného pedagoga, prof. PhDr. Vladimíra Jůvy, DrSc. Výstavba byla financována Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a také z prostředků
univerzity. Ta tak získala moderní učebnu pro
110 studentů, ve které umožní studium handicapovaným studentům a také přítomnost handicapovaných vyučujících. Celkové náklady
nepřekročily 30 milionů korun.

Prof. PhDr. Vladimír Jůva, DrSc.		
14. 12. 1925–22. 2. 2005
Prof. Vladimír Jůva se narodil v rodině vysokoškolského učitele, profesora Vysoké školy zemědělské v Brně. Jeho životní a odbornou
dráhu vedle příznivého rodinného prostředí
ovlivnilo mimořádné nadání, píle a cílevědomost. Po absolvování gymnázia studoval filo-

zofii, historii, muzikologii, psychologii a pedagogiku v letech 1945 –1950 na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Učitelské
studium ukončil státními zkouškami z filozofie
a historie, odborné studium uzavřel v roce 1950
doktoráty z pedagogiky a psychologie. Víceoborové zaměření a výjimečnost prokázal později i získáním odborné hudební kvalifikace na
brněnské konzervatoři státní zkouškou ze hry
na housle a sólového zpěvu.
Učitelské působení zahájil V. Jůva v roce 1950
jako středoškolský profesor na kroměřížském
pedagogickém gymnáziu. Později přešel do
Výzkumného ústavu pedagogického v Brně, kde
v letech 1954–1957 působil jako pedagogický
pracovník. Hlavní profesní pedagogická činnost
se však dlouhodobě spojila s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, kde v letech
1957–1963 pracoval jako odborný asistent, od
roku 1963 jako docent, od roku 1968 jako profesor. V letech 1963–1989 vedl Katedru pedagogiky a krátce v letech 1962–1966 zastával
funkci proděkana pro výuku.
Jako vědec s mimořádnou erudicí na sebe
upozornil již po roce 1956. Působil jako externí
aspirant oboru Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1962

ESN

V Brně
jeErasmus
nová
bezbariérová
posluchárna
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získal vědeckou hodnost kandidáta pedagogických věd a v roce 1979 obhájil doktorát pedagogických věd. Stěžejním předmětem jeho
badatelského zájmu se stala obecná pedagogika, spjatá s dějinami pedagogiky a srovnávací pedagogikou. Z nejznámějších monografií
odborníci znají tituly Pedagogika jako věda
(1977), Úvod do srovnávací pedagogiky (1982),
Vývoj pedagogického myšlení (1987) a společně s V. Jůvou ml. Úvod do pedagogiky (1955,
1999), Stručné dějiny pedagogiky (1995, 1997).
Uvedené publikace trvale slouží studentům a
kolegům v ČR jako zdroje poučení a inspirace.
Další významnou oblastí vědecké orientace
prof. Jůvy byla teorie výchovy, zejména estetické. Prováděl četná individuální a kolektivní
výzkumná šetření, výsledky publikoval v zahraničních i domácích odborných studiích (Die
aesthetische Erziehung der Jugend, Úvod do
teorie výchovy, Estetická výchova a všestranný
rozvoj osobnosti, Estetická výchova. Vývoj – pojetí – perspektivy).
Aktuální společenská potřeba nasměrovala
i jeho aktivity v oblasti pedagogiky dospělých
a vysokoškolské pedagogiky. Výsledkem vědecké a tvůrčí činnosti v těchto oblastech se
staly monografie Vysoká škola a výchova (1981)
a Mimoškolská výchova dospělých (1984), které úzce korespondovaly s usilovnou snahou
o podporu a permanentní prosazování celoživotního vzdělávání.
Hodnocení rozsáhlé publikační aktivity prof.
Jůvy představuje více než 300 odborných prací, z nichž je 12 knižních monografií, kolem 150
zásadních studií v odborných časopisech
a sbornících, přibližně 50 vysokoškolských
textů. Výsledky své práce prezentoval na více
než 100 odborných konferencích, kongresech
a vědeckých sympozií v ČR i v zahraničí.
Mimořádnou pozornost věnoval prof. Jůva vyso-

Výstava
fotografií
Pavla
Popelky

PR
Výstava se uskutečnila v minigalerii
Hrášek od 20. ledna do 19. února 2010.

Pavel Popelka
Narozen 12. března 1949 ve Strání, okres Uherské Hradiště. Etnograf, sběratel písní, autor
folklorních pořadů, publicista. Po maturitě na
Střední průmyslové škole strojnické v Uherském
Brodě absolvoval v letech 1969 až 1974 etnografii a sociologii na Filozofické fakultě UJEP
v Brně, nynější Masarykově univerzitě. Od roku
1974 byl zaměstnán jako etnograf v Muzeu Jana

koškolským studentům, pečoval o výchovu
vědeckých aspirantů v oboru Pedagogika. Od
roku 1972 působil jako předseda komise pro
kandidátské obhajoby v oboru Pedagogika na
univerzitách v Brně i Praze. Pro badatelskou
dráhu jako školitel připravil několik desítek aspirantů, věnoval se zájemcům o vědeckou aktivitu i na jiných vysokých školách. Zpracoval
téměř dvě stovky posudků kandidátských, habilitačních a doktorských disertací a odborných
publikací. Vedle pedagogické činnosti na Filozofické fakultě MU přednášel i na ostatních
brněnských vysokých školách (VUT, VŠZ, JAMU), přednášel i v zahraničí (Kyjev, Sofie, Greifswald, Wroclav, Cluj).
V pedagogické práci navazoval na pokrokové
tradice české pedagogiky, vycházel z myšlenek
Komenského, Lindnera, Kádnera a Chlupa,
zásadně obhajoval komplexní pojetí výchovy
osobnosti. Prosazoval permanentní výchovu
jako jednotu heteroedukace a sebevýchovy,
podporoval partnerské vztahy výchovných subjektů, zdůrazňoval rozvoj iniciativy, samostatnosti a tvořivosti.
Profesor Jůva byl svým okolím obdivován jako
vzácný člověk, s mimořádným pochopením pro
studenty, kteří u něj nacházeli oporu, radu i povzbuzení. Každému se stal skromným vzorem,
zdrojem inspirace, životního optimismu, příkladem skutečné osobnosti. Vynikal jedinečným
darem empatie, skvělými rétorickými schopnostmi, kultivovaným projevem, myšlenkovým
bohatstvím.
S osobou profesora Jůvy, představitele brněnské, československé i evropské pedagogiky
posledních desetiletí, se spojují nejen výsledky
vědecké, publikační a profesní činnosti, ale také
trvalá vzpomínka na člověka, který zůstává
trvalým vzorem zaujetí pro obor, postoje k ostatním a skutečného humanismu.
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Amose Komenského v Uherském Brodě, od
roku 1990 zde působí jako ředitel.
Realizoval komplexní výzkumy lidové kultury
Uherskobrodska a moravských Kopanic, ze
kterých čerpá ve své publikační práci, při tvorbě
výstav a pořadů a rovněž při spolupráci s rozhlasovými a televizními studii. Do muzejních
archivů pořídil kolem tisíce záznamů lidových
písní z moravské strany Bílých Karpat. Od roku
1977 je autorem desítek pořadů na Mezinárodním folkloristickém festivalu ve Strážnici. V roce
1987 inicioval založení festivalu masopustních tradic ve Strání, v roce 1998 založení

Musaionfilmu – nesoutěžní přehlídky videotvorby českých muzeí pořádané Muzeem Jana
Amose Komenského v Uherském Brodě. Je
rovněž autorem mnoha videodokumentů s národopisnou tématikou. Roku 2004 na mezinárodním filmovém festivalu Etnofilm Čadca získal
Bronzového turoňa za film Hody s věncem
a káčerem.
Je hráčem na gajdy. Knižně vydal řadu balad,
lidových písní a básní a je autorem mnoha
fotografických výstav doma i v zahraničí.

Ústav technologie potravin
AF a PR

V každé kategorii byl vyhodnocen pouze jeden
výrobek, který obdržel certifikát Potravinářský
výrobek Jihomoravského kraje s právem
užívat toto označení formou ochranné známky
Zlatá chuť jižní Moravy a Potravinářský
výrobce Jihomoravského kraje pro rok 2009.
Ostatní účastníci obdrželi Čestná uznání úspěšného účastníka soutěže a právo užívat označení Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2009 formou loga Zlatá chuť jižní Moravy.

12. února 2010 se na Mendelově univerzitě
v Brně uskutečnilo vyhodnocení soutěže Zlatá
chuť jižní Moravy. Soutěž vyhlašuje již
čtvrtým rokem Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Jihomoravský kraj, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.
Soutěžilo se ve dvanácti kategoriích: pekárenské výrobky, cukrářské výrobky, mléko a mléčné
výrobky, maso a masné výrobky tepelně zpracované, maso a masné výrobky trvanlivé, ryby
a rybí výrobky, zpracované ovoce a zelenina,
mražené výrobky, hotové výrobky – ostatní,
ostatní potravinářské výrobky (med, ocet, koření, léčivky atd.), nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje.
Přihlášené výrobky zhodnotila nezávislá komise na základě estetických vjemů a na základě
zdravotní a společenské prospěšnosti výrobku.
K rozhodujícím kritériím patřila také inovativnost, originalita a původ výrobku, způsob výroby, použité suroviny a další pomocné aspekty.
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Soutěž
Zlatá chuť
jižní
Moravy
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Brány Arboreta Řícmanice
se opět otevřely veřejnosti
PR a ŠLP Křtiny
V sobotu 20. února 2010 se v rámci Dne
otevřených dveří opět otevřely brány
Arboreta Mendelovy univerzity v Brně
v Řícmanicích. Prohlídku tohoto zajímavého
objektu doplnil odborný výklad průvodce.
Arboretum Řícmanice se rozkládá na území
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně 15 km severovýchodně od Brna. Jeho hlavním posláním je
introdukce a aklimatizace dřevin pro různé
experimentální účely, zejména však pro ověřování možnosti použít lesnicky významné druhy
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 než
sto druhů a první výsadby byly provedeny v letech 1928–1939. Mezi nejzajímavější dřeviny
ve sbírce patří blahočet chilský (Jižní Amerika),
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 k poctě stromů, na
němž jsou uvedena lidová rčení z různých zemí
světa, která vyjadřují úctu ke stromům a lesům.
Studánka Prosba lesa v těsné blízkosti objektu

Dny
otevřených
dveří
v Botanické
zahradě
a arboretu
Mendelovy
univerzity
v Brně

PR a BZA
Ve dnech 13. až 15. března 2010 otevřela
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy
univerzity v Brně své dveře pro Květy orchidejí. Brány Botanické zahrady a arboreta jsou
od podzimu 2009 široké veřejnosti uzavřeny,
dny otevřených dveří jsou tak unikátní možností tento přírodní skvost navštívit. Největším
lákadlem byly skleníky s nejrozsáhlejší sbírkou
orchidejí v ČR. V rámci doprovodného programu
byla pro návštěvníky připravena i zajímavá
přednáška Pěstování orchidejí. Akci navštívilo více než dva tisíce zájemců. Další akce jsou
připravovány na 17. až 19. dubna 2010: Víkend

poskytuje čistou vodu pro osvěžení a nápisem,
vyrytým nad pramenem, připomíná příchozím
význam lesa a nutnost jeho ochrany.
Arboretum je přístupno veřejnosti pouze
s doprovodem, který zajišťují odborní pracovníci Ústavu lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie LDF Mendelovy univerzity
v Brně nebo účelového oddělení ŠLP Křtiny.

v zahradě – květy jara a dále na 21. až 24.
května 2010, kdy se uskuteční tradiční výstava
kosatců IRIS 2010.
foto: J an B ret t sc hnei der,
w w w.binar ylight.net

Trh pracovních
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ZF a PR
23. února 2010 se na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně uskutečnil Trh pracovních příležitostí. Jednalo se o prezentaci firem, které nabízely studentům posledních
ročníků práci. Letošního ročníku se zúčastnilo
12 firem, méně než v předchozích letech.
Absentující firmy neúčast zdůvodnily současnou
ekonomickou krizí a také nadbytkem žádostí
absolventů o přijetí.
Podporu Trhu pracovních příležitostí vyjádřilo i
Ministerstvo zemědělství ČR, které na akci
vyslalo svého zástupce. Ten ve svém proslovu
zdůraznil význam rozvoje zahradnictví pro českou společnost.
Zúčastněné firmy ve svých prezentacích avizovaly nejen zájem o absolventy, ale také o rozvoj
spolupráce s fakultou v oblasti praxí, stáží
a vytváření podmínek pro řešení závěrečných
prací studentů přímo v provozních podmínkách
firem. Veletrhu se zúčastnila většina studentů
posledních ročníků.
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Výstava
studentských
prací ve
Vaňkovce

PR
Od 18. února 2010 byla v galerii Vaňkovka
v Brně instalována výstava studentských
prací Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Celkem zde bylo představeno osm
expozic osmi studentských týmů. Pod vedením
Ing. Jiřího Martínka, Ph.D., Ing. Jarmily Neugebauerové, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dany Wilhemové
a Ing. Pavola Kaššáka pracovalo na expozicích
celkem 34 studentů.
Návštěvníci galerie vybírali až do 6. března 2010
z expozic tu nejzajímavější. Na prvním místě se
umístila INDUSTRY, na druhém Pokoj přírody
a na třetím expozice Pupen.

foto: KLB
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Orchideje
z Brna
získaly
medaile

PR a BZA
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy
univerzity v Brně přijala pozvání rakouské společnosti pěstitelů k účasti na 4. Mezinárodní
výstavě orchidejí ve Vídni ve dnech 20. až
28. února 2010. Na výstavě se představilo celkem 20 zástupců ze zemí EU, každý vystavo-

Svatby v krásném prostředí
Botanické zahrady a arboreta

vatel soutěžil s celou expozicí i s jednotlivými
vystavenými druhy orchidejí.
Expozice z Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně získala celkem čtyři
medaile. Za výstavní expozici navrženou prof.
Otrubou obdržela bronzovou medaili a tři další
medaile za unikátní botanické druhy orchidejí.
foto: BZA

PR a BZA
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy
univerzity v Brně od letošního března nabízí
možnost uspořádat v areálu zahrady svatební
obřad. Areál zahrady se nachází mezi ul. Drobného a tř. gen. Píky a navzdory svému umístění blízko centra města poskytuje velmi klidné
a čisté zázemí uprostřed zeleně s nádhernými
výhledy na brněnské dominanty. Zahrada má
plochu 12 hektarů, vyznačuje se zajímavým
architektonickým uspořádáním a nabízí mnohá
romantická zákoutí pro svatební fotografie.
Areál je uzavřen pro veřejnost a je tak zaručeno
plné soukromí svatebních hostů. Pronájem vybraných prostor pro pořádání svatebních obřadů je plánován na termíny v období květen až
září. V případě nepříznivého počasí je nabídnuta možnost uspořádat obřad i ve vnitřních prostorách arboreta. Parkovací plocha je zajištěna.
Kontakt: tel. 545 223 606 v pracovní dny od 7 do
16 hod. nebo e-mail: weissova@mendelu.cz
Foto: J an B ret t sc hnei der,
w w w.binar ylight.net
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Martin Čermák
20. ledna 2010 předal Ing. Jan Novotný, vedoucí oddělení marketingu společnosti ARCDATA
PRAHA, s.r.o., v pracovně děkana Lesnické
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
docenta Petra Horáčka, ocenění pracovníkům
Ústavu geoinformačních technologií. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.,
Ing. Přemysl Janata a Ing. Miloš Cibulka získali Cenu účastníků konference za první místo
v soutěži posterů na 18. uživatelské konferenci
GIS ESRI v Praze za poster Mapování stoleté
laviny v Žiarskej doline (o lavině jsme uveřejnili článek v Mendel Greenu 1/2010). Kvalitní

zpracování zajímavého tématu bylo po zásluze
oceněno odbornou veřejností při hlasování
takřka 800 účastníků této akce, kteří posuzovali celkem 29 prací. Ocenění získali pracovníci Ústavu geoinformačních technologií již podruhé; v této soutěži zvítězili také v roce 2007.
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Zleva: Ing. Miloš Cibulka, Ing. Přemysl
Janata, Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., Ing. Mar tin
Klimánek, Ph.D. (LDF) a Ing. Jan Novotný
(ARCDATA PRAHA, s.r.o.)

Foto: Mar tin Čermák

AF
Mezinárodní konference XVII. Konferencja Naukowa POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY
i ORGANIZACYJNY w ROLNICTWIE v Zakopaném v Polsku, která se konala ve dnech 8. až
12. února 2010, byla organizována Zemědělskou

Martin Čermák
25. února 2010 uspořádal Ústav ekologie lesa
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně přednášku Ropný zlom, podnebí,
finanční krize a konec globalizace aneb O důsledcích exponenciálního růstu. O velmi zajímavém a aktuálním tématu přednášel v zasedací
místnosti děkanátu Lesnické a dřevařské fakulty Mgr. Alexander Ač, Ph.D. z Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd České
republiky, v.v.i. Posluchače nejprve seznámil
s tím, co je ropný zlom a kdy ho očekáváme.
Hovořil o tom, jak souvisí ropný zlom s globálním
oteplováním a snižováním emisí, zda souvisí
finanční krize s ropným zlomem, existují-li alterProf. Jiří Kulhavý (vlevo) z Ústavu ekologie
lesa představuje magistra Alexandera Ače
(vpravo).

Foto: Martin Čermák

univerzitou v Krakově. Aktivně se jí zúčastnily
čtyři doktorandky Ústavu výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Mgr. Petra Urbanová, Ing. Anna Vašátková a Ing. Marie Balabánová se v soutěži
o nejlepší poster umístily na prvních třech pozicích a úspěšně tak reprezentovaly naši univerzitu.

nativy k fosilním zdrojům energie, zda bude
znamenat pokles těžby ropy konec globalizace,
jaké jsou možnosti adaptace jednotlivců na život
s nedostatkem energie a zda je možné, aby se
svět nadále zadlužoval. Po přednášce následoval prostor pro dotazy posluchačů a diskusi.

Úspěch našich
doktorandek
na mezinárodní
konferenci

Přednáška
o ropném
zlomu
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Mykorhizní symbiózy
v lesnickém výzkumu
Filip Holub, Pavel Cudlín
Ve dnech 2.–4. února 2010 byl na Lesnické
a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně
pořádán kurz Mykorhizní symbiózy v lesnickém výzkumu. Přihlásila se pestrá skupina 36 zájemců z různých koutů České republiky a Slovenska od Prahy po Zvolen, od
studentů bakalářských programů až po docenty. Většinu účastníků přednášek tvořili přihlášení i nepřihlášení zájemci z Mendelovy univerzity v Brně. Objevili se zde také zájemci ze
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
a Akademie věd České republiky, v.v.i.
Kurz byl složen ze dvou částí. Dopoledne se
konaly teoretické přednášky, na něž navazova-

Odborníci
z Mendelovy
univerzity v Brně
připravili pestrý
doprovodný program
k veletrhu
TECHAGRO,
ANIMAL VETEX
a SILVA REGINA
2010

PR a AF
Letošní mezinárodní agrární veletrh byl podle
organizátorů v mnoha směrech rekordním. Připraven byl pestrý doprovodný program, na němž
se podíleli odborníci z Mendelovy univerzity
v Brně. V jeho rámci se uskutečnilo několik
konferencí zaměřených na biomasu a její
zpracování, které garantovali naši odborníci.
Celý doprovodný program je zaměřen na dnes

la odpolední praktická cvičení. Zahájení kurzu
zajistil doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. úvodem
do problematiky mykorhizních symbióz a odpoledním cvičením (za pomoci Ing. Ewy Chmelíkové a Ing. Filipa Holuba), které bylo zaměřeno
na metody pozorování jemných kořenů a ektomykorhiz. V přednášce byla řešena i problematika vlivu globální změny na mykorhizní symbiózy. Ukázalo se, že není zcela jasné, jak bude
tento složitý a vyvážený vztah reagovat na probíhající změny. Druhé odpoledne vyplnili svými
přednáškami doc. RNDr. Milan Gryndler, Ph.D.
a RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. Milan Gryndler
přednášel o využívání molekulárně genetických
metod při popisu společenstev mykorhizních
hub a při detekci jednotlivých druhů. Miroslav
Vosátka přiblížil různé aplikace mykorhizního
inokula při pěstování rostlin v různých částech
světa. Z přednášky Miroslava Vosátky vyplynul
závěr, že uměle podporovat mykorhizní symbiózu inokulací má smysl ve špatně zásobených
půdách v polopouštích a v jinak extrémních
biotopech: Čím horší prostředí, tím lépe pro
mykorhizní symbiózu, zaznělo v přednášce
Miroslava Vosátky. Odpoledne proběhl praktický kurz metody PCR (polymerázové řetězové
reakce), který vedli doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. a Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. Poslední
dopoledne patřilo mykoheterotrofii, o níž přednášel RNDr. Martin Vohník, Ph.D., a ekofyziologii přenosů živin, kterou přiblížil posluchačům
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. Oba upozornili na
propojení rostlin ve společenstvu pomocí myceliálních sítí (Wood Wide Web) a pohyb nejen
uhlíkatých sloučenin pomocí této sítě i mezi
různými druhy rostlin. Kurz uzavřel za pomoci
Ewy Chmelíkové a Filipa Holuba Pavel Cudlín
praktickou demonstrací vybraných metod umělé inokulace ektomykorhizními houbami.
Přednášky byly součástí projektu Další odborné
vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

velmi aktuální problematiku obnovitelných zdrojů energie, zejména soběstačnost regionů a využití biomasy. Cílem bylo oslovit laickou i odbornou veřejnost a podpořit využití biopaliv, pěstování energetických plodin a rychle rostoucích
dřevin. Mezi diskutovanými tématy se objevila
i ekonomická stránka získávání energie z biopaliv s ohledem na pořizovací náklady, návratnost
apod., uvedl jeden z odborných garantů doprovodného programu, prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
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Petr Maděra, Jindřich Pavliš
Výstava fotografií Sokotra – poslední střípky ráje, která se konala v univerzitní minigalerii Hrášek ve dnech 12.–31. 3. 2010, přiblížila
prostředí exotického ostrova Sokotra, jež je
součástí stejnojmenného souostroví nalézajícího se v Indickém oceánu. Politicky území náleží
k Jemenské republice. Z přírodovědného hlediska je sokotránské souostroví jedním z nejzajímavějších míst na světě, což také dokládá fakt,
že v roce 2003 bylo vyhlášeno Biosférickou
rezervací UNESCO, první v Jemenské republice. Unikátní charakter Sokotry je výsledkem
dlouhodobé izolace od afrického kontinentu
a vyznačuje se vysokým endemismem rostlinných i živočišných druhů. Sokotra se tak řadí po
bok nejvýznamnějších ostrovů s vysokým
počtem endemických druhů, jako jsou Galapágy, Mauritius, Juan Fernandez nebo Kanárské
ostrovy. Z 850 dosud zjištěných a popsaných
druhů cévnatých rostlin patří 293 mezi sokotránské endemity.
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Výstava fotografií Sokotra
– poslední střípky ráje
Moře je důležitý zdroj
obživy ostrovanů

Foto: Petr Němec

Dračincový les na Firmihinu

Foto: Pavel Klvač

Domorodá sokotránská dívka

Foto: Zdeněk Čermák

Výstava seznámila návštěvníky s aktivitami
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a dalších tuzemských institucí, které
se od roku 1999 podílejí na záchraně unikátních
přírodních ekosystémů Sokotry.
Studentům naší univerzity je v současné době
nabízena možnost studijního pobytu na Sokotře
prostřednictvím projektu Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů – inovace studijních
programů Mendelovy univerzity v Brně. Projekt
je finančně podporován Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím
Operačního programu Evropské unie Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je zaměřen na
výuku českých studentů v oblasti hospodaření
s přírodními zdroji.
Pořadatelé akce děkují za spolupráci RNDr.
Janě Smolkové z rektorátu univerzity a Ing.
Zdeňku Čermákovi z Ústavu lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie, který se stal
kurátorem výstavy.
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V Avionu
se zelenaly
kamizolky

Michaela Zachová
www.equicom.cz
Lidové kroje a myslivecké uniformy v moderní
obchodní pasáži? Proč ne! V brněnském obchodním centru Avion Shopping Park uvítali
návštěvníci jaro už 13. března 2010 za zvuku
libozvučných lesnic a borlic. Hudební nástroje
v rukou mladých trubačů rozezněly pasáž hned
několikrát v krátkém pásmu věnovaném myslivcům a mysliveckým tradicím. Kvarteto trubačů
ze skupiny Sekáči přijelo z Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně a jejich
zelené kamizolky krásně kontrastovaly s pestrými kroji děvčat z Tetčic na Brněnsku. Pozornost byla věnována i krojům a lidovým slavnostem a dívky předvedly i pravé hodové juchání.
Dalším hostem programu byl Jaroslav Pospíšil,
jehož rodinná firma SILVAJAGD zásobuje
mysliveckými oděvy celý svět – od trubačů přes
státní lesy až po skotského prince Stewarta.
Hovořilo se o historii uniforem, o lese, lovu a péči
o zvěř – a malí návštěvníci si mohli také zasoutěžit o drobné ceny. Nakonec došlo i na zpěváč-

Setkání s řediteli a zástupci
středních zahradnických škol 2010
PR a ZF
Ve dnech 23. 3.–24. 3. 2010 se na Zahradnické
fakultě Mendelovy univerzity v Lednici uskutečnil již třetí ročník workshopu s řediteli a zástupci středních zahradnických škol. Workshop byl

ky z publika s písničkami o myslivcích. Návštěvníci akce navíc získali zlevněné vstupenky na
veletrhy SILVA REGINA, TECHAGRO a Světovou výstavu vývoje myslivosti a lovectví 2010.
Na zmíněné akce, pořádané společností Veletrhy Brno, a.s., poutala návštěvníky obchodního
centra Avion Shopping Park společná expozice
firmy SILVAJAGD a Mendelovy univerzity
v Brně, zejména Lesnické a dřevařské fakulty
a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, s názvem Jaro v lese.
Ilustrační foto: Jiří Zach,
EQUICom

pořádán v rámci grantového projektu OP VK
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol.
Workshopu se zúčastnili také zástupci MŠMT
ČR, Národního ústavu odborného vzdělávání
v Praze, zástupci zahradnických profesních
svazů a Asociace zahradnických společenstev.
Účastníci semináře se shodli na konkrétních
principech další podpory zahradnického školství
i zahradnictví jako důležité součásti české ekonomiky. Zástupci MŠMT ČR deklarovali zájem
a společenskou nutnost více podporovat české
zahradnické školství v budoucím období.
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AF – Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Pod záštitou děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Ladislava
Zemana, CSc. byl 22. ledna 2010 slavnostně
zahájen projekt Posílení spolupráce mezi Mendelovou univerzitou v Brně a dalšími institucemi
v terciárním vzdělávání a výzkumu, jehož prioritou je cílené seskupování univerzit a vědeckých institucí do celků, které jsou označovány
jako partnerství.
Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním
fondem umožní výměnu informací mezi jednotlivými subjekty. Primárně bude kladen důraz na
výměnu informací a prohlubování spolupráce
mezi jednotlivými partnery vytvořené sítě.
Na projektu se kromě Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně podílejí další čtyři
instituce – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, AgroKonzulta
– poradenství, s.r.o. Žamberk, Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v.v.i Praha a Zemědělský
výzkum, spol. s r.o. v Troubsku.
Co je možné očekávat?
V následujících 36 měsících budou pro jednotlivé cílové skupiny, které jsou představovány
akademickými i neakademickými pracovníky
univerzit, stejně jako vědeckými i nevědeckými
pracovníky jednotlivých partnerských pracovišť,
organizovány workshopy s praktickými ukázkami laboratorních, experimentálních a modelových postupů, jejichž nedílnou součástí bude
i aktivita spojená s interpretací výsledků. Důraz
bude kladen na interdisciplinární využitelnost.
Co z toho budou mít studenti?
Výsadní postavení a důraz v aktivitách projektu
je kladen především na vysokoškolské studenty, kteří svou znalostí fungujících činností
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Partnerství
pro budoucnost
a mechanismů od výzkumu až po aplikaci poznatků získají výhodnější postavení na trhu
práce.
Pro studenty je cíleně určena aktivita Podpora
pracovních a studijních pobytů, v jejímž rámci
budou mít studenti možnost u partnerů projektu poznat specifické vybavení, budou mít možnost prakticky si vyzkoušet některé experimenty s vyjasněním jejich podstaty a přínosu tak,
aby je mohli v budoucnu využít nejen pro své
vědecké práce, ale i pro praxi.
Jaké to bude mít důsledky pro budoucnost?
Projekt pod vedením Dr. Ing. Zdeňka Havlíčka
přispěje ke zvýšení vzájemné spolupráce
a lepšímu přenosu poznatků do aplikační sféry.
Projekt svými klíčovými aktivitami usnadní
budoucí efektivnější a společné využívání výzkumných a vývojových kapacit, včetně konzultační činnosti při vyústění do společně řešených, komplexně pojatých projektů na úrovni
základního i aplikačního výzkumu.

Navázaná spolupráce bude finalizována vytvořením kontaktního místa na Mendelově univerzitě v Brně, které bude též zaměřeno na poskytnutí relevantních informací aplikační sféře
a zaměstnavatelskému sektoru.
Foto: w w w.mendelu.cz
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Ingrovy
dny 2010

Foto:
w w w.mendelu.cz

duben 2010 ▌ číslo 2 ▌

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Ústav technologie potravin AF

V prvním březnovém týdnu se jako každý rok
konaly Ingrovy dny, které nabízejí příležitost
potkat se s odborníky z řad potravinářů, pěstitelů, chovatelů, hygieniků a výživářů. Během
těchto dní se Ústav technologie potravin snaží
nejen studentům, ale i odborníkům nabídnout
aktuálně zaměřené přednášky, sdělení a zajímavosti od kolegů z vědeckých institucí z celé
republiky.
Letos byl jedním z hlavních řečníků MUDr. Petr
Tláskal, CSc., primář dětské polikliniky FN Motol
a předseda Společnosti pro výživu. Jeho přednáška nazvaná Kritické momenty aktivity dětské
obezity byla zajímavou možností seznámit se
s aktuálními poznatky o problémech s výživou
dětí v raném věku a během růstu a dospívání
s důrazem na prevenci obezity. Prof. Ing. Jana
Dostálová, CSc. z Ústavu chemie a analýzy
potravin VŠCHT v Praze promluvila na téma
Lipidy v potravinách a jejich nutriční hodnocení.
Hovořila o kvalitě tuků používaných při výrobě
potravin, zejména pochutin.
Vyvrcholením Ingrových dnů je Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin, letos již
třicátý šestý ročník. Seminář je současně odborným doprovodným programem mezinárodního
brněnského potravinářského veletrhu SALIMA.
Na úvod semináře promluvil čestný garant akce
prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., který patří k významným autoritám oboru technologie zpracování
masa a po němž se akce od loňského roku
nazývá. Hosty přivítal rektor Mendelovy univerzity prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
První sekci zahájil přednáškou prof. Ing. Pavel
Jelen, Ph.D. z University of Alberta z Kanady a
hlavní editor časopisu International Dairy Journal na téma Mlékárenské výrobky jako fyziologicky funkční potraviny. Shrnul nutriční význam

mlékařských výrobků a informoval o aktuální
situaci v oblasti výzkumu a technologie výroby.
Prof. Ing. Martin Křížek, CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích hovořil o biogenních aminech v potravinách, přiblížil jejich
historii, vznik, význam a jejich budoucnost.
Sekci uzavřela přednáškou o ftalátech doc. Ing.
Alžbeta Jarošová, Ph.D. z Ústavu technologie
potravin Mendelovy univerzity, v níž shrnula
dlouholeté a komplexní výsledky výzkumu výskytu těchto látek, a to nejen v krmivech a tkáních zvířat, ale i ve zdravotnických materiálech.
Druhou sekci zahájil prof. Ing. Jan Káš, DrSc.
z VŠCHT v Praze a seznámil účastníky s aktuální situací v oblasti GMO (geneticky modifikovaných organismů) v ČR. Předestřel legislativu,
důvody, metody a rozsah využívání GMO, představil i jednotlivá pracoviště zabývající se jejich
kontrolou a monitorováním. Na závěr pozval
přítomné na každoroční seminář o GMO, který
se bude konat 18. května 2010 na VŠCHT v Praze. Ing. Jana Buchtová ze SZPI v Brně promluvila o významu, činnosti i zajímavostech Systému rychlého varování pro kontrolu potravin
a krmiv (RASFF), který mezinárodně informuje
o nebezpečích zjištěných v konkrétních potravinářských výrobcích. Prof. Ing. Miroslav Jůzl,
CSc. ve svém příspěvku O spotřebitelské jakosti brambor shrnul nejen význam a jakost této
významné komodity, ale představil také novou
publikaci Konzumní brambory na poli, v zahradě,
v kuchyni, která obsahuje recepty i řadu cenných rad pro pěstitele a konzumenty. Na závěr
promluvil předseda hnutí Slow Food Prague,
které usiluje o souhru etických zásad a kultury
stolování, podpory poznávání různých chutí
a požitku z jídla a klade si za úkol chránit, prosazovat a vychutnávat místní produkty, domácí
odrůdy rostlin a upozorňovat na dávno zapomenuté recepty – pravý opak současného stravování ve stylu fast food. Naše univerzita například přístup ve stylu Slow Food zaštítila v akci
zajištěné Ústavem technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně společně s VFU Brno,
JMK a RAK JMK v soutěži potravinářských výrobků nazvané Chuť jižní Moravy, ve které se
volí nejlepší potravinářské výrobky z jižní Moravy. Ingrovy dny byly zakončeny přednáškou prof.
Jelena o laktóze a fermentačních procesech.
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PR PEF
Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy
univerzity se bude udělovat cena prof. Sojky.
Udělování ceny má podpořit kvalifikační růst
zaměstnanců a studentů doktorského studia
na fakultě. V současné době je Cena profesora
Sojky ve stadiu příprav, uvádí doc. Ing. Pavel
Žufan, PhD., proděkan pro koncepci, rozvoj
a doktorské studium.
Projekt má podle předběžného návrhu statutu
motivovat vědecké pracovníky a studenty doktorských programů ke kvalitní vědecko-výzkumné činnosti. Cena se bude vyhlašovat ve dvou
kategoriích: Cena profesora Sojky za významný
vědecký počin akademického pracovníka
a Cena profesora Sojky za významný vědecký
počin doktoranda. Cenu bude udělovat děkanka fakulty na základě návrhu Vědeckého kolegia
Výzkumného centra PEF MENDELU. Odměnou
vítězi bude nejen uznání za kvalitně zpracovanou odbornou práci, ale také mimořádná odměna a možnost proplacení drobného majetku
a materiálu až do výše 50 tisíc Kč.
Výzkumné centrum PEF si klade za cíl vytvářet
především vhodné podmínky pro teoretický
a aplikovaný výzkum všem akademickým pracovníkům PEF. Jedním z nástrojů k jeho dosažení je např. Ekonomický kroužek, kde je studen-

ISC MENDELU
Studium v zahraničí se stává každým rokem
populárnější. Většina studentů využívá možnosti vycestovat prostřednictvím programu Erasmus, který aktivně funguje již více než dvacet
let. Studenti se však navzdory letité tradici programu stále setkávají s problémy, které jim
komplikují zahraniční pobyt či je od vycestování dokonce odrazují.
Jedním z hlavních problémů je uznávání předmětů a získaných kreditů na domácí univerzitě
po návratu ze zahraničního studijního pobytu.
Proto byl studentskou neziskovou organizací
Erasmus Student Network (ESN, Brusel), které
je ISC MENDELU členem, zorganizován průzkum PRIME (Problems of Recognition In Making Erasmus). Průzkum sestával ze dvou částí,
dotazníku určeného pro univerzity zapojené do
programu Erasmus a dotazníku pro studenty,
kteří již prostřednictvím programu Erasmus
vycestovali do zahraničí na studijní pobyt. ISC
MENDELU se zapojil do obou částí projektu.
Výsledky průzkumu PRIME byly prezentovány
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Cena prof. Sojky
tům doktorských programů poskytována zpětná
vazba k jejich dosavadní odborné činnosti.
Profesor Sojka byl významným českým ekonomem; zemřel 17. května 2009. Působil jako
vedoucí Katedry institucionální ekonomie Institutu ekonomických studií a vedoucí Ústavu
ekonomie MZLU v Brně. Byl také členem Evropské společnosti pro dějiny ekonomického myšlení, správní rady nadace Nadání Josefa, Marie
a Zdenky Hlávkových, rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, vedení České
společnosti ekonomické, Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE a Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Vědeckého centra PEF Mendelovy univerzity v Brně.
Byl také předsedou pracovní skupiny pro ekonomii Akreditační komise MŠMT ČR.
V roce 2008 získal prof. Sojka Cenu České
společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos
českému ekonomickému učení. Jeho nejznámějšími publikacemi jsou Dějiny ekonomických
teorií, Malá encyklopedie moderní ekonomie
a Ekonomie pro střední školy. Těsně před svou
smrtí stihl ještě dokončit velkou syntézu ekonomických teorií, jeho Magnum opus.

Konference PRIME v Bruselu:
Cesta ke zlepšení Erasmu
na mezinárodní konferenci PRIME, která se
uskutečnila 22. 1. 2010 v Madou Tower, v jednom ze sídel Evropské komise v Bruselu. Účastníky byli studenti z celé Evropy, resp. reprezentanti jednotlivých členských sekcí ESN. Konference se účastnili představitelé Evropské
komise zodpovědní za oblast vzdělávání a mobility studentů v rámci programu Erasmus
a zástupci evropských studentských a mládežnických organizací. ISC MENDLU byl zastupován Michalem Hamžíkem a Lucií Dokoupilovou.
Cílem projektu i závěrečné konference bylo
informovat a upozornit představitele EU na
existující problémy a na možnosti jejich řešení.
Cíl byl podpořen vytvořenou ESN PRIME brožurou shrnující všechny relevantní dokumenty,
např. Learning Agreement, statistické výsledky
průzkumu, v grafické i slovní podobě, zejména
pak závěrečná doporučení adresovaná představitelům EU zastřešujícím program Erasmus.
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Provozně
ekonomická
fakulta se
otevírá další
spolupráci
s praxí

Účast
studentů
Mendelovy
univerzity
na jubilejním
100.
Žofínském
fóru

Foto:
w w w.mendelu.cz
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Za PR oddělení PEF

Ing. Jiří Urbánek

K navázání další spolupráce mezi zástupci
podnikatelského sektoru a fakulty přispělo setkání zástupců firem a vedení fakulty ve středu
10. března 2010 v prostorách univerzity. Partnerem je Regionální hospodářská komora. Akce
byla nazvána Business Day PEF 2010 a jejím
cílem bylo seznámení se současnými potřebami firem, kterým fakulta může vyjít vstříc.
Propojování činností fakulty, tzn. výuky a výzkumu na straně jedné, a potřeb firem, na straně
druhé, je dlouhodobou prioritou Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Bc. Vojtěch Rada
16. března 2010 se uskutečnilo v Praze ve Velkém sále Žofínského paláce jubilejní 100. Žofínské fórum včele s hlavním hostem, prezidentem
České republiky Václavem Klausem. Fóra se
účastnili i zástupci Mendelovy univerzity z řad
studentů. Za Agronomickou fakultu to byl Bc.
Vojtěch Rada a Adam Lohniský, za Provozně
ekonomickou fakultu Bc. Zuzana Procházková
a Ing. Jan Turčínek a za Fakultu regionálního
rozvoje a mezinárodních studií Ing. Vojtěch Tamáš. Po krátkém úvodním slovu zástupce pořádací agentury Agentury NKL Jiřího Vaníčka a
jednatele této agentury doktora Jana Nekoly se
ujal slova prezident Václav Klaus. V projevu se
věnoval úrovni současné demokracie v ČR i ve
světě. Jako příklad uváděl tři aktuální problémy:
plánované povinné očkování proti prasečí chřipce, zelené zneužívání přirozených změn klimatu k brzdění ekonomického růstu a zneužívání
dnešní krize k omezení svobody a budoucí
prosperity. Dle Václava Klause obdobná řešení
vedou k návratu fungování základních principů
lidské společnosti do předdemokratického sta-

Aby fakulta mohla hodnotně naplňovat své
poslání, zaměřuje se na aktuální problémy
a trendy nejen v rovině teoretické, ale i praktické. Fakulta ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou nabízí prostřednictvím Business Day mimořádnou možnost pro seznámení
s prostředím fakulty či možnostmi spolupráce, které fakulta nabízí. Pro oslovení partnerů
a navázání případné spolupráce preferujeme
osobní setkání, uvádí prof. Ing. Jana Stávková,
CSc., děkanka PEF. Proto jsme pro zástupce
firem připravili podmínky k tomu, abychom zde
na fakultě mohli strávit příjemné odpoledne.
Sama se nechám překvapit, jaké nové projekty
z tohoto setkání vzejdou, dodává Stávková.
Akce se bude opakovat pravidelně každý rok.

dia. Následně komentoval současnou hospodářsko-ekonomickou krizi, pokles HDP v ČR za
poslední dva roky, prognózy vývoje krize a možnosti jejího řešení, popsal špatný stav veřejných
financí v ČR aj. Na závěr vyslovil svých pět tezí,
jak zlepšit fungování české ekonomiky a především jak zamezit prohlubování státního deficitu.
Poté následovala asi hodinová diskuse s přítomnými účastníky fóra. Mezi mnoha otázkami, na
které se během diskuse dostalo, zazněla i otázka z řad studentů naší univerzity, Bc. Vojtěcha
Rady, týkající se kvality výuky na vysokých školách, počtu vysokých škol a zvyšující se vysokoškolské vzdělanosti v České republice. Jako člověk, který je současně vysokoškolským profesorem, trpím, když vidím, jak jako houby po
dešti rostou další vysoké školy a tvrzení co Čech
to vysokoškolák, je prostě tragický omyl. Tragický omyl nemoderní a chci-li zesílit kritiku a nazlobit někoho, tak říkám, že toto extrémně extenzivní rozšiřování vysokého školství je druhým
největším atakem na kvalitu vysokého školství
u nás po komunistických čistkách po roce 1948,
a dále: Že není struktura pracovních sil odpovídající tomu, jaká je struktura studentů, to já
myslím, že je naprosto evidentní, uvedl V. Klaus.
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KLB
Od kolika let se sportu věnujete?
Od malička jsem byl veden rodiči ke sportu všeobecně a jsem jim za to velice vděčný. Nejdříve
tenis, pak plavání a nakonec jsem skončil u volejbalu, který oba rodiče také hráli. Více jsem začal
trénovat volejbal tak v devíti letech. Nejdříve tři
roky v mém rodném Vysokém Mýtě, pak tři roky
v České Třebové a od patnácti let jsem v Brně.
Dá se skloubit studium a vrcholový sport?
Je to těžké, vždycky jsem si myslel, že ano, ale
začínám o tom někdy pochybovat, když po vás
chtějí obě strany maximum. Profesoři chtějí,
abyste byli vždy připraveni, naučeni a odevzdávali všelijaké projekty. Trenér chce, abyste se
soustředili jen na hru a vše tomu podřizovali.
Samozřejmě jde také o to, čeho chcete dosáhnout. Jestli se stále zlepšovat ve sportu a živit
se jím na nejvyšší úrovni a nebo jen tak "zlehka"
si zahrát a více se věnovat studiu. Mně se zatím
daří skloubit oboje a doufám, že tomu bude tak
i nadále.

Rozhovor s Tomášem Felgrem,
čtyřnásobným dorosteneckým
mistrem ČR ve volejbalu
Co považujete za svůj největší sportovní
úspěch?
Můj největší úspěch je nejspíše nominace do
reprezentace kadetů a juniorů ČR a následná
účast na Mistrovství Evropy.
Čeho byste rád ještě dosáhl?
V současné době jsem po těžké operaci kotníku,
takže můj nejbližší cíl je vrátit se do formy a od
toho se bude pak vše odvíjet. Určitě bych se rád
prosadil v české extralize a pak bych rád zamířil do nějaké zahraniční ligy. Můj největší sen je
hrát za reprezentaci ČR a získat medaili na
Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a Olympijských hrách.
Kam Vás sportovní cesty dostaly nejdál, jaká
země pro vás byla nejzajímavější?
Nejdále jsem byl s volejbalem v Turecku na
kvalifikaci kadetů na Mistrovství Evropy.
Zapojujete se i do sportovních aktivit, které
nabízí univerzita?
Ne, bohužel nemám čas. Doslova přebíhám ze
školy na trénink, pak zpět a znovu na trénink.
Takže jsem rád, když mám volno. Hrál jsem
pouze za univerzitu volejbal proti ostatním
brněnským univerzitám.
Jak si představujete svoji budoucnost, čemu
byste se rád po skončení studia věnoval?
Určitě bych zkusil se nejdříve prosadit ve volejbalu a pár let ho hrál. Když by to nevyšlo, musel
bych si sehnat nějakou jinou práci, která by mě
bavila a kde bych využil vědomostí a znalostí
získaných studiem.

KLB

Nový portál praxí

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních
studií v rámci projektu Vzdělávání pro praxi –
Rozvoj spolupráce mezi Mendelovou univerzitou v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou
připravila nový portál praxí, který je součástí
univerzitního informačního systému. Partnery
projektu jsou Regionální hospodářská komora
Brno a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Prohloubení schopností a dovedností studentů
Zavedení komplexního systému databáze praxí.
Přínosy pro studenta:
Zvýšení znalostí, získání praxe
Možnost budovat kariéru během studií
Možnost získat cenné kontakty pro život po
škole.

Cíle projektu:
Komunikace mezi studentem a potenciálním
zaměstnavatelem
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Získání teoretických znalostí nestačí, potřebné
znalosti a kompetence se prohlubují především
praxí, uvedla děkanka FRRMS prof. Ing. Iva
Živělová, CSc.

Foto: archiv
To m á š e F e l g r a
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Americký
profesor
přednášel
o lesnictví
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Roman Dudík
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně opět přivítala profesora Davida H.
Jacksona z University of Montana, College of
Forestry and Conservation, USA. Prof. Jackson
působí na Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF již potřetí v průběhu posledních čtyř let především v rámci oboustranně
přínosné výměně znalostí a zkušeností z oblasti pedagogiky, vědy a výzkumu oboru lesnické
ekonomiky a politiky a také díky navázání velmi
dobrých osobních vztahů s pracovníky ústavu.
Stejně jako v minulých letech, také v rámci tohoto pobytu se 24. března 2010 na LDF uskutečnila veřejná přednáška prof. Jacksona, tentokrát
na téma American Forestry and Wildlife: A Historical Context and Some Recent Conflicts. Byla
věnována historickým souvislostem vývoje
vlastnictví půdy v USA, s důrazem na význam
a vliv vlastnické struktury lesní půdy na utváře-

ní socioekonomických postojů široké veřejnosti k lesní půdě. Zmíněny byly i některé důležité
legislativní předpisy z oblasti environmentálního
práva, které přispívají ke vzniku konkrétních
konfliktních situací mezi ekonomickými zájmy
především soukromých vlastníků lesní půdy
a environmentálními zájmy společnosti.
Téma je aktuální i v českém lesnictví, a proto
bylo velmi přínosné poznat způsoby řešení těchto problémů v USA. Celou přednášku je možné
najít na webových stránkách Ústavu lesnické
a dřevařské ekonomiky a politiky (http://uldep.
ldf.mendelu.cz) v sekci Spolupráce.

Reprezentační ples
Lesnické a dřevařské fakulty
Jaroslav Adámek

Vystoupení souboru Poľana

Foto: Michal Bellan

Reprezentační ples Lesnické a dřevařské fakulty byl uspořádán 19. března 2010 v Hotelu
International Brno. Již tradičně se jeho organizace zhostil Spolek posluchačů fakulty lesnické
a dřevařské. Přípravy na ples probíhaly od
podzimu roku 2009 obvoláváním sponzorů,
zajištěním termínu plesu a zamluvením kapel.
Vzhledem k probíhající finanční krizi byla situace při oslovení potenciálních sponzorů poměrně složitá. Některé firmy, které ples tradičně
sponzorovaly v minulých letech, již neexistovaly, byly v konkurzním řízení, či jiné tíživé finanční situaci. Postupem času se ale ukázalo, že
ochota sponzorů – příznivců fakulty a Spolku
posluchačů – byla velká i v tak těžkých dobách,
a proto jim patří náš upřímný dík.
Akce byla oficiálně zahájena příchodem Hubertovy družiny a proslovem děkana LDF docenta
Petra Horáčka. O zábavu hostů se v kongresovém sále staraly kapely Bojané a Night and Day
band, v restauraci Lucullus Pavel Helan s Kapelou a cimbálová muzika Grajcar. Ples byl zpestřen hudebním doprovodem Trubačů LDF
a vystoupením slovenského Vysokoškolského
souboru lidových písní a tanců Poľana, které

Příchod Huber tovy družiny

Foto: Michal Bellan
mělo mimořádný úspěch. Vyvrcholením večera
bylo slosování tomboly o zajímavé ceny.
Letošní ročník reprezentačního plesu LDF byl
výjimečný účastí hostů. Téměř celá kapacita
hotelu byla obsazena a tak se zábava odehrávala doslova na každém volném místě. Potěšující byla hojná účast studentů, která v minulých
ročnících nebyla příliš vysoká.
Poděkování patří nejen sponzorům, ale také
pracovníkům děkanátu LDF.

▌ číslo 2 ▌ duben 2010

s t r a n a 17

Martin Čermák, Petra
Volejníková, Jindřich
Neruda a Pavel Mauer
V areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s. se ve
dnech 21.–25. 3. 2010 konaly tradiční mezinárodní veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA
a ANIMAL VETEX, které byly letos poprvé doplněny o zvýrazněný obor veletrhu BIOMASS,
reagujícím na vzrůstající zájem o produkci
a využití biomasy. Souběžně s tradiční zemědělskou, lesnickou a chovatelskou přehlídkou
se v prodlouženém termínu 21.–28. března 2010
uskutečnila na témže místě také Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví Brno 2010, navazující na tradici světové myslivecké výstavy
u
ní výstava Rybaření. Bohatá nabídka akcí se
těšila rekordnímu zájmu vystavovatelů i návštěvníků a potvrdila statut jedné z nejdůležitějších událostí tohoto typu jak v evropském, tak
i světovém kontextu.
Mendelova univerzita v Brně se po celé dva roky
přímo účastnila příprav těchto náročných a pro
odbornou i širokou veřejnost atraktivních výstavních akcí aktivní účastí svých pracovníků ve
výstavních výborech jak trojlístku veletrhů
TECHAGRO, SILVA REGINA a ANIMAL VETEX,
tak i Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví Brno 2010. V době konání akcí se naše univerzita prezentovala samostatným stánkem
Lesnické a dřevařské fakulty, dále stánkem zástupců Agronomické fakulty a komerčním stánkem Školního lesního podniku Masarykův les
Křtiny, zaměřeným na prodej lesnické techniky.
Pracovníci naší univerzity garantovali a aktivně
se účastnili několika akcí odborného doprovodného programu.
Lesnická a dřevařská fakulta se prezentovala
atraktivní expozicí v nově zbudovaném veletržním stánku, který poskytl bohatý prostor pro
představení Školního lesního podniku Masarykův

Děkan LDF (vlevo) vítá na fakultním stánku
ministra zemědělství (vpravo)

Nový výstavní stánek LDF

Ohlédnutí za brněnskými
zemědělskými a lesnickými
s
veletrhy
les Křtiny. Návštěvníci se mohli seznámit s univerzitní nabídkou studijních příležitostí, historií
i současným vývojem LDF a vědecko-výzkumnými aktivitami fakulty, orientovanými zejména
na management volně žijících živočichů. ŠLP
zde prezentoval rekreační potenciál svých lesů,
společenské a vzdělávací centrum na zámku ve
Křtinách a vystavoval významné trofeje zvěře,
které byly uloveny v jeho režijních honitbách.
Výstavní stánek, který vznikl podle návrhu Ing.
Jana Šrajera z Ústavu základního zpracování
dřeva LDF, a jehož výroba byla kompletně realizována v dílnách Střediska výroby vazníků, byl
dokonalou reklamou na kvalitní práci této organizační jednotky ŠLP.
Výstavní expozici navštívili zajímavé osobností, např. liechtensteinský kníže Hans-Adam II
s manželkou Marií, ministr zemědělství České
republiky Jakub Šebesta a hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, který je také
předsedou Českomoravské myslivecké jednoty.
Velké množství milovníků lovecké hudby přilákala na výstavní stánek pravidelná vystoupení

Autorem všech
fotografií je
Martin Čermák

Trubači Střední lesnické školy v Hanicích
na Moravě a LDF s liechtenteinským knížecím párem

strana 18

duben 2010 ▌ číslo 2 ▌
Soubor Sekáči zvítězil v soutěži mysliveckých
tubačů
Trubač Karel Solnička (uprostřed) s vítězi
kategorie sólistů

Soutěž Poznej Dřevo

Vědomostní soutěž
o přírodě a myslivosti

Trubačů LDF a dalších spřátelených hudebních
těles, například trubačů ze Střední lesnické
školy v Hranicích na Moravě.
K atraktivnosti výstavní expozice bezesporu
přispěly také znalostní soutěže o ceny, které
se těšily velkému zájmu návštěvníků. Pro děti
a mládež do 15 let to byla Vědomostní soutěž
o přírodě a myslivosti, pro ostatní soutěž Poznej
dřevo. Ze správných odpovědí byli v obou soutěžích vylosováni tři výherci. Ve Vědomostní
soutěži o přírodě a myslivosti uspěli Vojtěch
Kosina (10 let) z Náměšti na Hané, Tomáš Nováček (10 let) z Vranovic-Kelčic a David Toman
(11 let) z Dolní Dobrouče. V soutěži Poznej dřevo byli úspěšní Pavel Horák z Dlouhé Lhoty,
Josef Kovář z Vyškova a Zdeňka Prášková
z Bechyně. Všem výhercům byly zaslány dárkové předměty a hodnotné knižní publikace,
tematicky se vážící k jednotlivým soutěžím.
Součástí odborného doprovodného programu
Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví
byla rovněž na výstavišti ve dnech 26.–27. 3.
2010 1. mezinárodní akademická soutěž mysliveckých trubačů Brno 2010 a 1. mezinárodní
akademická soutěž ve vábení jelenů Brno 2010,
které se zúčastnili soutěžící z České republiky,

Slovenska a Polska. Naše univerzita nasadila
do tohoto klání své nejtalentovanější posluchače, z nichž mnozí postoupili do druhého kola
soutěže. Na prvních místech vítězů uspěl soubor Sekáči ve složení Bc. Petr Ježek, Bc. Josef
Kapras, Radim Král, Matouš Krátký, Bc. Petr
Šejbl a Zdeněk Toul, který vybojoval skvělé
1. místo v kategorii souborů a Bc. Karel Solnička,
který obsadil 3. místo v kategorii sólistů lesnic.
Samostatným výstavním stánkem se prezentovala také Agronomická fakulta. Těžiště její expozice spočívalo zejména v prezentaci aktivit
Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Ústavu techniky a automobilové dopravy a univerzitní propagaci studijních
příležitostí.
Garanci odborného doprovodného programu
zvýrazněného oboru BIOMASS převzal za sektor zemědělství prof. Jan Mareček z Agronomické fakulty a za sektor lesnictví prof. Vladimír
Simanov. Atraktivní mezinárodní odborné prezentace na téma využití zemědělské i lesnické
biomasy probíhaly tři dny paralelně ve dvou
sálech a byly doplněny praktickými ukázkami
štěpkovací a drticí techniky.
Vystavovatelé mohli využít příležitosti přihlásit
své výrobky do soutěže o nejlepší exponáty.
Mezinárodní hodnotitelská komise letos posuzovala rekordní počet 76 novinek a komise udělila celkem dvanáct prestižních cen Grand Prix
a tři mimořádné ceny. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v této soutěži obdržel prestižní
Mimořádnou cenu generálního ředitele Veletrhy
Brno, a.s. a hodnotitelské komise za novou
lanovku na přibližování dříví LARIX H3-650 P,
vyvinutou ve Výzkumné stanici Křtiny, specializované na konstrukci a výrobu lesnické techniky. Jedná se o významný úspěch, při kterém
byl oceněn úspěšný transfer poznatků vědy a
výzkumu do praxe. Lanovka poutala pozornost
odborné veřejnosti na komerčním stánku ŠLP.
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www.jazzfestbrno.cz
Vznik mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO se datuje rokem 2002. Za dobu
své existence se z něj stala jedna z nejvýznamnějších akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v rámci středoevropského regionu.
Letošní již devátý ročník se uskuteční ve dnech
21. až 27. dubna na různých místech v Brně
a opět přinese to nejlepší ze současné hudební
scény. Hlavní festivalové hvězdy tradičně reprezentují kolébku jazzu, USA. Chybět mezi nimi
nebudou taková jména jako George Duke, John
Scofield, Kurt Rosenwinkel či Dan Tepfer. Vedle amerických hudebníků se festivalovému publiku představí i umělci z Evropy. Do Brna zavítá
francouzský saxofonový fenomén Emile Parisien, kapely Motif a The Stoner reprezentující
progresivní severský jazz a nelze zapomenout
ani na nejšikovnější české a slovenské jazzmany. Budou se konat i tradiční jam sessions po
hlavních koncertech festivalu, klubové akce
v Metro Music Baru a jazzklubu U kouřícího
králíka či workshop na JAMU. Návštěvníci devátého ročníku se mají opravdu na co těšit.

Mezinárodní jazzový
festival Jazzfestbrno

http://hazena.tisnof.cz/
5. června 2010 se v areálu letního kina v Tišnově uskuteční již druhý ročník charitativního
festivalu Hudbou pro UNICEF. Výtěžek z akce
pořádané klubem SK HC Tišnov poputuje nejen
na očkovací programy UNICEF, ale i Dětskému
domovu v Tišnově. Návštěvníky festivalu čeká
bohatý program, z něhož si vybere opravdu každý. Účast na akci přislíbili Petr Bende a BAND,
Jablkoň, Jaroslav Uhlíř, Psí vojáci, Kurtizány
z 25. Avenue, Lenka Dusilová a BAND, Ready
Kirken a další. Festival je součástí projektu
Tišnovský rok pro rodiny.

www.janacek-brno.cz
Mezinárodní hudební festival Janáček Brno
pořádaný Národním divadlem Brno patří mezi
nově etablované kulturní akce, jež se snaží
zaplnit bílá místa v tuzemské festivalové nabídce. Základní myšlenkou této události je zviditelnit Brno na mapě Evropy podobným způsobem,
jako je tomu například ve spojení Mozart – Salzburg, popřípadě Wagner – Bayreuth a využít tak
alespoň částečně potenciálu, jež spojení Janáček a Brno přináší. Festival je koncipován jako
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Hudbou
pro
UNICEF

Mezinárodní hudební
festival JANÁČEK BRNO
2010
bienále, druhý ročník se uskuteční na podzim
2010, od 17. do 27. listopadu. Hlavní těžiště dramaturgie spočívá v uvedení díla Leoše Janáčka s důrazem na jevištní tvorbu, součástí festivalu však bude i bohatý doprovodný program.
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Festival
španělské
kultury
IBERICA

www.iberica.cz
Za šest let své existence se z festivalu španělské a iberoamerické kultury IBERICA stala
tradiční společenská a kulturní událost, která
svým návštěvníkům pravidelně na sklonku léta
přináší závan španělského temperamentu
v podobě vystoupení špičkových umělců, muzikantů, tanečníků a dalšího doprovodného pro-

Putovní hudební festival na
hradech a zámcích jižní
Moravy HRADOLOGIE

gramu. Hlavním tématem sedmého ročníku,
který se uskuteční ve dnech 18. až 22. srpna
v Boskovicích, Brně a Praze, bude prezentace
různých kultur, jejichž společným domovem je
Iberský poloostrov, a rovněž různé umělecké
přesahy. Vrcholem programu bude série koncertů kytarové legendy Gerarda Nuneze, který
na Ibericu zavítá se svým nejnovějším projektem – Gerardo Nunez Quinteto.

www.hradologie.cz
Letní multižánrový festival HRADOLOGIE se
koná v průběhu prázdnin na vybraných hradech
a zámcích jižní Moravy. Jeho cílem je popularizovat jednotlivé hrady a zámky mezi širokou
veřejností tak, aby je nevnímala pouze jako
nositele historického dědictví, nýbrž jako živá
místa, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas.
Druhý ročník festivalu proběhne od 18. června
do 27. srpna 2010 celkem na sedmi atraktivních
místech jižní Moravy; chybět mezi nimi nebudou takové architektonické perly jako hrad Pernštejn či zámky Vranov nad Dyjí a Valtice. Pestrý hudební program ozdobí Buty, Jana Kirschner,
Ivan Hlas, Roman Dragoun and His Angels,
Peter Lipa, Milan Svoboda, Alice Springs Blues
Band. Na festivalu vystoupí i čerstvě ustavený
Metropolitní symfonický orchestr, který pod
vedením Ariella Sharona zahraje známé rockové hity.
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