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Hledáte kvalitní zubní ošetření?
Přijďte a nechejte si preventivně a zdarma vyšetřit Vaše zuby!
Nabízíme nově otevřenou, špičkově vybavenou zubní ordinaci.

Zubní lékař MDDr. Ondřej Kříž
Zavolejte a objednejte se na Vaši první prohlídku ...
bez čekání
bez stresu a zbytečných obav
... v příjemném prostředí a s přátelským přístupem.
tupem..
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Můžeme nabídnout celé spektrum
zubního ošetření včetně estetických
zákroků, jako je ordinační bělení zubů.
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Poskytujeme profesionální, bezbolestné
é
ošetření s pomocí nejnovějších
technologií.
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Žampachova 3
613 00 Brno
e-mail: kriz@supradent.cz
www.supradent.cz
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doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
prorektor

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr. Josef Dobeš podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Výukové a výzkumné
kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření
infrastruktur. Cílem projektu je vybudování
dvou nových pavilonů v areálu Mendelovy
univerzity v Brně-Černých Polích, ve kterých
bude soustředěno zázemí pro biotechnologické
obory.

Nové prostory nahradí stávající, které již nevyhovují současným požadavkům na výuku, vědu
a výzkum svojí velikostí, ani technickým vybavením. Záměrem univerzity je realizací projektu zvýšit kvalitu poskytovaného studia na všech
jeho úrovních.
Vybudování pavilonů a jejich uvedení do provozu bude z 85 % financovat EU prostřednictvím
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF),
15 % bude financováno ze státního rozpočtu
ČR. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují téměř 619,3 mil. Kč, z nichž investiční
výdaje činí 601,5 mil. Kč a neinvestiční více než
17,8 mil. Kč.
Realizace projektu probíhá od března 2011
a do plného provozu by pavilony měly přejít
ve druhé polovině roku 2013.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi
Realizace stavby Biotechnologického pavilonu M a X byla zahájena 1. 3. 2011 s názvem
Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury.
Zhotovitelem stavby je Sdružení pro výstavbu
pavilonů M a X, Olomoucká 174, 627 00 Brno,
jehož vedoucím účastníkem je IMOS Brno,
a. s. Výkon hlavního stavbyvedoucího vykonává Ing. Radek Voráč. Ukončení stavby je naplánováno na 30. 6. 2013.

ESN
Erasmus

Mendelova
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dvě nové
budovy
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Omezení během stavby:
Vzhledem k náročnosti stavby a denní dopravě
těžké stavební techniky je na komunikacích
areálu univerzity v Černých Polích, zejména
v blízkosti stavby, nutno dbát zvýšené opatrnosti. Velmi důležité je využívat průchodu kolem
staveniště u budovy Q, kde je zřízena komunikace pro pěší. Vstup do pavilonu N je zajištěn od
brány budovy Q a dále po panelové komunikaci. Vstup na staveniště je všem nepovolaným
osobám zakázán. Okolo staveniště jsou rozmís-

Mendelova
univerzita
v Brně
vyhlásila
Lesnický
park

těny informativní značky s pokyny, které je
bezpodmínečně nutno dodržovat. Zaměstnanci
zhotovitele jsou poučeni, že se mohou pohybovat pouze v místě staveniště a musejí dodržovat
písemný zákaz vstupu do budov univerzity.
V záležitostech týkajících se realizace stavby
mohou zaměstnanci univerzity informovat technický dozor investora Ing. Tomáše Dosoudila
(linka 5094) nebo Ing. Vlastimila Píchu (linka
5053), který je současně koordinátorem BOZP
na stavbě.

Redakce
V pátek 22. dubna 2011 ve 14 hodin byly na
palouku U Buku (směr Brno-Útěchov) slavnostně vyhlášeny lesy Mendelovy univerzity v Brně
Lesnickým parkem.
Lesnický park Masarykův les Křtiny byl vyhlášen
z iniciativy Mendelovy univerzity v Brně s cílem
posílit polyfunkční poslání lesů, deklarovat mimořádné hodnoty lesních porostů ve vlastnictví
univerzity (CHKO Moravský kras, dvacet přírodních rezervací a NATURA 2000), tyto hodnoty
udržovat a rozvíjet je v souladu se zásadami
trvale udržitelného hospodářství v lesích. Svou
účastí slavnostní akt podpořil ministr zemědělství České republiky Ing. Ivan Fuksa.
Vyhlášením Lesnického parku Masarykův les
Křtiny se pro širokou veřejnost nemění zásady

pohybu v těchto lesních porostech, pro něž stále platí zákon o lesích č. 289/1995 Sb.
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Deset atributů lesnického parku Masarykův
les Křtiny:
● dobrovolný přístup k závazku zbudování vzorového objektu,
● osvěta odborné i laické veřejnosti,
● zabezpečení trvale udržitelného hospodaření v lese i v krajině, včetně myslivosti,
● široká spolupráce v péči o kulturní krajinu,
● komunikace s veřejností s cílem zapojit ji do
podpory ochrany lesa a rozvoje užitečných
funkcí lesa,
● podpora regionálního rozvoje, spolupráce
s místními subjekty,
● management cestovního ruchu, péče o turistickou infrastrukturu,
● podpora zaměstnanosti,

● důraz na vědecké bádání a aplikaci dosažených
výsledků,
● budování dobrého jména českého lesnictví
v povědomí domácí i zahraniční veřejnosti.

KLB
Ve dnech 16. a 17. dubna 2011 od 10 do 18 hodin probíhal v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně Víkend v zahradě – Květy jara. Botanická zahrada a arboretum jsou od
podzimu 2009 široké veřejnosti uzavřeny, víkend v zahradě tak byl unikátní možností tento přírodní skvost v Brně-Černých Polích opět navštívit.
Více na: www.mendelu.cz/arboretum
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Bezbariérová posluchárna
Mendelovy univerzity je
stříbrnou stavbou roku 2010
Redakce
Dne 13. 4. 2011 byly v prostorách sálu Morava
brněnského výstaviště slavnostně vyhlášeny
výsledky soutěže Stavba roku 2010, kterou
pod záštitou Jihomoravského kraje organizovalo již v 9. ročníku Jihomoravské stavební
společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Stavební firma MIKULICA, s.r.o. v letošním
roce vsadila „zelenou kartu“ na bezbariérovou
posluchárnu prof. Jůvy, jejímž investorem byla
v roce 2010 Mendelova univerzita v Brně, konkrétně Institut celoživotního vzdělávání a projektantem Ing. arch. Jindřich Kaněk s kolektivem
architektů projekční kanceláře Archika.
Stavební firma MIKULICA, s.r.o. se do soutěže
přihlásila s nominací stavebního projektu Zpřístupnění výukových programů celoživotního
vzdělávání na MZLU zdravotně handicapovaným studentům. Předmětem byla rekonstrukce a dostavba nové bezbariérové posluchárny vysokoškolského ústavu s kapacitou
110 míst a bezbariérovým přístupem v dolní
i horní části stavby.
Přihlášená stavba získala v rámci prestižní
soutěže stříbrnou příčku a tím se Posluchárna
prof. Jůvy stala stříbrnou stavbou roku 2010
v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů.
Posláním soutěže je prezentace a propagace
kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl
a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.
Soutěž také propaguje projekční, dodavatelské
a investorské subjekty se sídlem v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na
jeho území.

Poznámka z historie
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 v letech 1945–1950 filozofii, historii, muzikologii,
psychologii a pedagogiku 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. Mnohostranný
záběr a výjimečnost prokázal později i získáním
odborné hudební kvalifikace na brněnské konzervatoři státní zkouškou ze hry na housle
a v sólovém 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 pedagogickou činnost však dlouhodobě spojil s FF MU v Brně,
kde v letech 1957–1963 pracoval jako odborný
asistent, od roku 1963 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 mimořádnými předpoklady na sebe upozornil již po roce 1956. Působil jako
externí aspirant oboru Pedagogika na FF UK
v Praze, kde se stal v roce 1962 kandidátem
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
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(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 učitelům v ČR jako zdroje inspirace a poučení.
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 si vyžadovala
i jeho zaměření na oblast pedagogiky dospělých
a vysokoškolské pedagogiky. Výsledkem vědeckého působení v této problematice 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 zahrnuje více než 300 odborných prací,
z nichž je 12 knižních monografií, kolem 150
zásadních studií v odborných časopisech
a sbornících a přibližně 50 vysokoškolských
textů. Výsledky své práce prezentoval na více
než 100 odborných konferencích, kongresech
a vědeckých sympozií v zahraničí i v ČR.
Mimořádnou pozornost věnoval prof. Jůva
vysokoškolským 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 FF MU
přednášel i na ostatních brněnských vysokých
školách (VUT, VŠZ, JAMU) a také v zahraničí
(Kyjev, Sofie, Greifswald, Wroclav, Cluj).
V pedagogické práci navazoval na pokrokové
tradice české pedagogiky, vycházel z myšlenek
Komenského, Lindnera, Kádnera a Chlupa,
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 se projevoval jako vzácný člověk
s mimořádným pochopením pro studenty, kteří
u něj nacházeli oporu, radu i povzbuzení. Každému se stal vzorem skromnosti, zdrojem inspirace, životního optimismu, příkladem skutečné
osobnosti. Vynikal jedinečným darem empatie,
skvělými rétorickými schopnostmi, kultivovaným
projevem a myšlenkovým bohatstvím.
S osobou profesora Jůvy, představitele brněnské, československé i evropské pedagogiky
posledních desetiletí, se spojují nejen výsledky
vědecké, publikační a profesní činnosti, nýbrž
i trvalá vzpomínka na člověka, který zůstává trvalým vzorem zaujetí pro obor, postoje k ostatním
a skutečného humanismu.

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.

matris a i jiných univerzit zaplnili aulu do posledního místečka. Akce se konala v rámci projektu
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství a byla spolufinancována z rozpočtu Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Na úvod
promluvil Ing. Kopáček z Českomoravského
svazu mlékárenského o stavu produkce mléka
a výrobků z něj v České republice a ve světě
a dále Ing. Seydlová z Výzkumného ústavu
mlékárenského o kvalitě biomléka. MVDr. Halina Matějová z Masarykovy univerzity se svým
příspěvkem Co Čech, to odborník na výživu
dotkla situace v ČR ve vzdělávání v oblasti výživy. Docentka Květoslava Šustová (MENDELU)
sumarizovala znaky dobrého sýru a nutriční
terapeutky Mgr. Březková a Mgr. Pokorná navázaly tématem o laktózové intoleranci a o významu mléka mateřského. Program v aule uzavřel
Ing. Kalhotka (MENDELU) s příspěvkem Život
ve sklenici mléka.

Ústav technologie potravin,
AF MENDELU

V prvním březnovém týdnu se konaly Ingrovy
dny. Jako každý rok byly příležitostí potkat se
s odborníky z řad potravinářů, pěstitelů, chovatelů, hygieniků a odborníků na výživu. Těchto
několik dnů se studentům každým rokem snaží
náš Ústav technologie potravin nabídnout aktuálně zaměřené přednášky, sdělení a zajímavosti od našich kolegů z vědeckých institucí z celé
republiky.
Úterý před seminářem bylo již tradičně vyhrazeno přednáškám pro studenty v rámci výuky
různých předmětů nebo projektů. Letos to byl
soubor přednášek nazvaný Den s mlékem na
MENDELU (2. března); studenti naší Almae
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Čtvrteční Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin se konal již po sedmatřicáté
(3. března). Na úvod hosty přivítal prorektor
Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Miroslav
Havlíček, CSc. První sekci otevřel přednáškou
docent Jiří Ruprich z Odboru hygieny výživy
a bezpečnosti potravin v Brně (SZÚ v Praze) na
téma Potraviny, výživa a zdraví. Shrnul jednotlivé přístupy k hodnocení potravin, které se liší
již třeba geograficky, a to i v rámci EU. Komentoval, jakým způsobem mají média vliv na veřejné mínění, s uvedením známých kauz na
úseku jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin, střetů ohledně zdravotních tvrzení a také
jakých rizik se nejvíce spotřebitelé jednotlivých zemí obávají. Téma rozvedla profesorka
Jana Dostálová z VŠCHT v Praze, předsedkyně Odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii ČSCH a místopředsedkyně
Společnosti pro výživu s Mýty o potravinách
a výživě. Shrnula význam výživy, uvedla rizika
z potravin uváděná odborníky i neodborníky
a naznačila, odkud by spotřebitel měl a neměl
čerpat informace ohledně optimálního složení
stravy. Dále vyjmenovala několik případů
z minulosti a zdroje, ze kterých byly a jsou
šířeny poplašné zprávy a nepravdivé, klamavé
a zavádějící informace, které veřejnost bohužel
mnohdy považuje za hodnověrné. Na závěr
uvedla vybrané mýty a ničím nepodložené
informace v rámci jednotlivých skupin potravin, které se šíří nejčastěji z internetu, ať již
elektronickou poštou nebo z různých webových
stránek. Třetím vystupujícím byl docent Ladislav
Steinhauser, děkan Fakulty veterinární hygieny
a ekologie VFU Brno, který posluchače s osobitostí sobě vlastní zaujal příspěvkem o Perspektivách produkce, spotřeby, jakosti a zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků.

Referoval, jakým způsobem spotřebitel vnímá
tento produkt jako potravinu, uvedl několik čísel
ze statistik produkce a trhu s masem, jako
významnou surovinou, a dále naznačil perspektivy produkce vepřového masa v Evropě
a seznámil se situací v ČR. Na závěr první
sekce přednesla příspěvek Ing. Jitka Götzová,
ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Úřadu
pro potraviny MZe ČR, s názvem Aktuálně
z oblasti kvality a bezpečnosti potravin. Účastníkům konference představila Úřad pro potraviny, dále strategické dokumenty vlády ČR
v oblasti bezpečnosti potravin a představila
používané značky kvality jako je například
KLASA, chráněná označení původu (CHOP)
a zeměpisná označení (CHZO), zaručené tradiční speciality (ZTS) a značku Regionální
potravina, která se udílí v rámci krajů ČR.
Všechna tato označení slouží jako komunikační prvek se spotřebitelem, garance splnění
parametrů jakosti produktů nebo procesů, je
možností ochrany názvů před napodobováním
a zároveň podporou rozmanitosti zemědělské
produkce surovin a výrobků. Na závěr představila Informační centrum bezpečnosti potravin,
jehož cílem je mj. komunikace a zvyšování
informovanosti a vzdělanosti široké veřejnosti.
Uvedla internetové aplikace zaměřené na cílovou skupinu spotřebitelů a program Výživa ve
výchově ke zdraví pro žáky a učitele 2. stupně
ZŠ (www.viscojis.cz, www.viscojis.cz/teens/).
Na úvod druhé sekce promluvil o perspektivách
produkce mléka a mléčných výrobků Ing. Jiří
Kopáček z ČMSM, dále trio odborníků z VŠCHT
v Praze, a to nejprve doktorka Zdeňka Panovská o uplatnění metod pro senzorickou analýzu,
dále docentka Kamila Míková o obsahu mastných kyselin a cholesterolu ve vaječném žloutku a poté docentka Marie Hrušková o jakosti
potravinářské pšenice a metodách hodnocení
jakosti mlýnských výrobků. Konferenci uzavřela docentka Jindřiška Kučerová z MENDELU,
kdy shrnula vývoj pekařského oboru v ČR
a naznačila jeho postavení v EU.
V učebně A22 byla v rámci publicity představena pětice projektů OPVK řešených na AF
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MENDELU; CZ.1.07/2.3.00/09.0037: Další
odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění
personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj – koordinátorem je doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.;
CZ.1.07/2.3.00/09.0090: Vzdělávání a týmová
spolupráce v oblastech regenerace krajiny
intenzivně narušené lidskou činností – Ing.
Martin Brtnický; CZ.1.07/2.3.00/09.0081: Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství
– doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.; CZ
1.07/2.4.00/12.0045: Posílení spolupráce mezi
MENDELU a dalšími institucemi v terciárním
vzdělávání a výzkumu – Dr. Ing. Zdeněk Havlíček; CZ.1.07/2.4.00/12.0043: Partnerská síť
v oblasti speciálních plodin – Ing. Gabriela
Růžičková, Ph.D. Návštěvníci mohli nejen shlédnout prezentované materiály, ale ochutnat
i mléčné výrobky a pomazánky a pohladit svůj
čichový smysl různými druhy koření.
Ingrovy dny byly v pátek (4. března) zakončeny
workshopem Kulinární využití tvarůžků, což byl
výstup projektu financovaný Interní grantovou
agenturou AF Mendelovy univerzity v Brně
Technologické a mikrobiologické parametry
vstupní suroviny a jejich vliv na průběh zrání
a výslednou jakost tvarůžků. Jeho cílem bylo na
základě chemických, mikrobiologických, fyzikálních a senzorických analýz posoudit technologické a mikrobiologické parametry vstupní
suroviny a jejich vliv na průběh zrání a výslednou
jakost tvarůžků. V úvodu byly představeny
výsledky a základní informace o výrobě tohoto

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Zahradnická fakulta MENDELU

Zahradnická fakulta MENDELU se snaží neustále zv yšovat k valitu sv ých absolventů
a vycházet vstříc požadavkům zahradnické
praxe. I z tohoto důvodu byl dne 22. února 2011
úspěšně realizován Trh pracovních příležitostí
– již čtvrtý ročník setkání studentů a potenciálních zaměstnavatelů.
První část jednání probíhala bez účasti studentů, firmy se seznámily se studijními programy
a obory akreditovanými na Zahradnické fakultě.
V další části byl prezentován projekt OP VK
Rozšíření nabídky odborného zahradnického
vzdělávání pracovníků středních škol (č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0076). Firmy byly vyzvány
k aktivnímu zapojení do dílčího cíle projektu,
kterým je zkvalitnit středoškolské odborné
vzdělávání a komunikaci mezi školami a zahradnickou praxí.
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originálního českého zrajícího sýru, který vyrábí firma A.W. z Loštic již od roku 1876. Olomoucké tvarůžky nedávno získaly evropské chráněné označení původu PGI. Manželé Poštulkovi
z Loštic z firmy Lahůdky McTEROZ přivezli
na ochutnávku tvarůžkové vdolky, kremrole,
štrůdly, šátečky a koláčky. Přítomní také mohli
ochutnat tvarůžkovou polévku s tvarohem, nebo
různé pomazánky, které připravil Ing. Kalhotka, předseda Klubu přátel sýrů, se svým kolektivem. Završením bylo rozkrojení a ochutnávka
tvarůžkového dortu.
O akci již vyšel článek v Brněnském deníku
a materiály budou prezentovány také v časopise Apetit.
Jste srdečně zváni na další Ingrovy dny ID2012,
které pro vás připravíme v prvním březnovém
týdnu roku 2012.

Kontraktační setkání
studentů a zaměstnavatelů
– Trh pracovních příležitostí
Ve druhé části jednání, po oficiálním zahájení,
se v aule ZF studentům postupně představily
firmy, které požádaly o ústní prezentaci. Vystupující mimo vlastní prezentace firem předkládali studentům konkrétní nabídky dalšího profesního růstu, a to nejen ve formě nabídky
konkrétních pracovních pozic, ale také formou
stáží, odborných praxí, podpory bakalářských,
diplomových a disertačních prací či dalších forem
spolupráce v průběhu studia. Jedna z firem
nabídla studentům i možnost získat stipendium
a absolvovat roční Trainee program.
V odpoledním bloku probíhaly individuální konzultace firem se studenty i pedagogy Zahradnické fakulty. Mimo individuální konzultace byli
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studenti i zástupci firem pozváni na malé občerstvení, které zajistil hlavní partner Trhu pracovních příležitostí, firma Arboeko Obříství.
Na Trh pracovních příležitostí se registrovalo
18 firem z České republiky a Slovenska. Zájem studentů byl odpovídající, o čemž svědčila
plná aula o kapacitě 120 míst při dopoledním
jednání.
Součástí akce bylo vydání Katalogu firem a nabídek, který je v elektronické podobě celoročně
dostupný pro studenty i absolventy na webu
Zahradnické fakulty (http://www.zf.mendelu.
cz/cz/akce/trh_pracovnich_prilezitosti/2011).

PEF MENDELU otevírá
dveře podnikatelům
Za PR oddělení PEF MENDELU

Ing. Jiří Urbánek

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) navazuje další spolupráci s podnikateli. V úterý 22. 3. 2011
pořádala pro studenty již sedmý veletrh pracovních příležitostí a pro firmy podnikatelské setkání. Jejich cílem je zvýšit uplatnění studentů
v praxi a seznámit se současnými potřebami
firem, kterým fakulta může vyjít vstříc.
Již sedmý veletrh pracovních příležitostí Jobfair
PEF MENDELU 2011 VII umožnil studentům
zprostředkovat přímý kontakt se zaměstnavateli regionálních i světových firem. Společnosti
z oblasti finančního poradenství, bankovnictví,
auditu, účetnictví, personalistiky, marketingu,

Univerzita
pořádala
krajské kolo
Biologické
olympiády

Za LDF MENDELU

Ing. Jiří Libus

jiri.libus@mendelu.cz
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) pořádala
45. ročník krajského kola Biologické olympiády
pro střední školy, které bylo rozděleno na dvě
kategorie.
Soutěž v kategorii A (studenti maturitních
a předmaturitních ročníků) se uskutečnila
8. dubna 2011 od 8.30 do 14 hodin a soutěž

ale také informatiky a dalších oborů, nabízeli
pracovní příležitosti, praxe, stáže či spolupráci
na závěrečných pracích studentů. Veletrhu se
zúčastnilo 13 společností a navštívilo jej více
než 2000 studentů univerzity.
Pro firmy pak fakulta připravila další podnikatelské setkání Business Day PEF MENDELU.
Setkání bylo jedinečnou příležitostí, jak v příjemném akademickém prostředí navázat kontakty
nejen se zástupci fakulty, ale také mezi jednotlivými firmami. Nabízela se zde také příležitost
pro získání zpětné vazby od společností, týkající se zaměstnanosti absolventů, jejich připravenosti pro praxi nebo také získat doporučení
pro úpravy obsahu studia tak, aby vyhovovalo
podmínkám praxe. Zástupci více než třiceti firem
se aktivně zapojili do diskuse se zástupci vedení fakulty a jednotlivých ústavů již při úvodní prezentaci. Poté následovalo již neformální navazování kontaktů všech účastníků. Skvělá akce!
Vytvořil jsem během chvíle několik kontaktů
a navázal tři úspěšné spolupráce. – hodnotí
Business Day zástupce brněnské IT společnosti v dotazníkovém šetření, které bylo mezi zúčastněnými provedeno po konání Business Day.

v kategorii B (studenti 1. a 2. ročníků středních
škol, nebo 5. a 6. ročníků víceletých gymnázií)
proběhla 15. dubna od 8.30 do 14 hodin v prostorách LDF MENDELU.
Studenti se utkali hned v několika disciplínách,
od poznávání přírodnin až po specializované
úkoly v laboratořích. Ceny pro nejlepší řešitele
a vítěze poskytl Školní lesní podnik Masarykův
les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, nakladatelství Lesnická práce a LDF MENDELU, která
věnovala ceny vyrobené ve vlastních dílnách.
Akci pořádala LDF MENDELU a krajská komise
pro Biologickou olympiádu.
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Za PR oddělení PEF MENDELU

Ing. Jiří Urbánek

Vzhledem k úspěchu prvního listopadového
Mendelova fóra připravila Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF
MENDELU) další setkání v rámci tohoto cyklu
panelových diskusí s odborníky. Druhé fórum
na téma Finance a investiční management se
uskutečnilo 2. 3. 2011 v budově Q za účasti
významných odborníků ze světa financí.
Co se na finančních trzích změní ve druhé dekádě 21. století? Co čeká nové absolventy vysokých škol v tomto oboru? Dynamika veřejných
financí aneb kolik času zbývá České republice,
než bude následovat Řecko? Na co doplatilo
Irsko? Na tyto a další aktuální otázky odpověděli uznávaní představitelé významných finančních institucí na druhém Mendelově fóru.
Finančně poradenskou společnost zde zastupoval renomovaný ekonom Pavel Kohout (členem poradních sborů na vládní úrovni NERV
a PES, ředitel pro strategii společnosti Partners
For Life Planning), za bankovní sektor a zejména oblast retailového bankovnictví diskutoval
Jaroslav Žahourek (ředitel divize retailového
bankovnictví UniCredit Bank), oblast investic
reprezentoval Petr Šimčák (člen představenstva Pioneer Asset Management, ředitel obchodu
pro banky a instituce Pioneer Investments ČR)
a za sektor pojišťovnictví a penzijních fondů
promluvil Tomáš Vystrčil (ředitel divize Operations AEGON ČR). Oba předchozí sektory
propojil Ľubor Vrlák (ředitel životního pojištění
a investičních fondů AXA ČR a SR). Panelovou

Za PR oddělení PEF MENDELU

Ing. Jiří Urbánek

Velké mezinárodní společnosti potřebují mít
ve svém vedení spolehlivé, kreativní a odpovědné ředitele. Jedním takovým je i jedenačtyřicetiletý Milan Vašina, absolvent Provozně
ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské
v Brně, dnešní PEF MENDELU. 1. ledna 2011
nastoupil na pozici generálního ředitele společnosti T-Mobile Česká republika. Zeptali jsme se
ho, jak vzpomíná na studentská léta strávená
v Brně a na pracovní pozice, které předcházely dnešní vysoké funkci.
Jak vzpomínáte na své studium na PEF Vysoké školy zemědělské v Brně?
Byla to úžasná doba, jednoduše studentská léta
se vším všudy. Vzpomínám s velkým respektem

strana 

Druhé Mendelovo fórum
– budoucnost financí v ČR
diskusi opět vedl Václav Sochor (moderátor
BBC, Český rozhlas, novinář).
Součástí druhého Mendelova fóra bylo také
slavnostní zahájení nového oboru, který nese
shodný název Finance a investiční management. Tento obor, který PEF MENDELU připravila ve spolupráci se společností Partners, je
unikátní právě vysokým propojením s praxí.
Díky našim prestižním partnerům z řad finančních institucí můžeme nabídnout kvalitní teoretické i praktické zázemí, upozorňuje Lada Kičmerová, tisková mluvčí Partners.
Cílem Mendelova fóra je zpřístupnit odborné
veřejnosti, podnikatelům, akademickým pracovníkům a studentům nové poznatky a aktuální trendy vztahující se k podnikání převážně
v Jihomoravském kraji (fórum se věnuje tématům, jako například marketing, firemní komunikace, personalistika, cestovní ruch, finanční
trhy, investice, autorské právo aj.). Účastníci
fóra mají možnost setkat se osobně se zástupci institucí a firem, kteří se dané problematice
věnují a jsou schopni zodpovědět jejich dotazy. Smyslem je vytvořit ucelený a komplexní
přístup k dané problematice z různých úhlů.
Mendelovo fórum představuje nejen významné
osobnosti, ale reflektuje i aktuální potřeby rozvoje podnikání v Jihomoravském kraji. Videozáznam z druhého fóra je možné shlédnout na:
www.mendelforum.cz.

na školu, kamarády, život na Kohoutových kolejích, revoluční atmosféru roku 1989 a založení
AIESEC. Vysoká škola pro mě byla a je velmi
dobrým základem.
Na Slovensku jste byl ředitelem pro marketing ve společnosti Slovak Telekom. Bavil
Vás marketing už při studiu nebo až časem?
Na začátku svého studia jsem moc netušil, co
je to marketing. Přišlo to s revolucí, kdy do republiky přišly i velké mezinárodní firmy a začaly nás pomalu edukovat. Na PEF MENDELU
bylo úžasné to, že se velmi rychle změnily
„osnovy“. Začaly přednášky nejen s profesory
z fakulty, ale i s odborníky z praxe. V té době
jsem i já začal spolupracovat s firmou Procter
and Gamble a pochopil, co je to opravdový
marketing. Na tomto základě jsem psal i svoji
diplomku o reklamě. Potom už jsem hledal
zaměstnání jen v oblasti marketingu.

Nebojte se
využít svoji
příležitost
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Vidíte nějaké rozdíly mezi pracovním pří
stupem na Slovensku a v České republice?
Žádné velké rozdíly nevidím. Vždycky záleží na
lidech, na jejich znalostech a nasazení, přístupu a odpovědnosti. Mám rád lidi, kteří jsou
otevřeni změnám, umějí zdravě riskovat a berou
na sebe odpovědnost. Na Slovensku jsou lidé
obecně emotivnější, takže některé diskuse
mohou být velmi akční, mají velké nasazení.
Jsou to tzv. „srdcaři“.
Co všechno obnáší Vaše nové zaměstnání
a čím vším jste musel projít, než jste se
k němu propracoval?
Role generálního ředitele velké firmy na českém
trhu s sebou nese negativa i pozitiva. Pro mě
osobně je to závazek a velká odpovědnost
a jsem velmi rád, že mi akcionáři dali svoji důvěru. Ve skupině Deutsche Telekom pracuji již
od roku 1997 a prošel jsem pozicemi od marketingových manažerů, přes ředitele marketingu
a generálního ředitele na Slovensku. Nyní mám
na starosti marketing, obchod a péči o zákazníky ve velké integrované společnosti. Takže je
to vývoj a další logický krok v mé kariéře.
Máte nějaký návod, jak se ze studenta PEF
MENDELU „vyšplhat“ na generálního ředitele tak velké společnosti jako je T-Mobile?
Tak to opravdu nemám. Návod neexistuje. Je to
jen na vás!
Jaký je Váš vztah s médii? Změnilo se něco
nástupem do nynější pracovní pozice?
K médiím mám pozitivní a otevřený vztah. Už
na Slovensku, když jsem byl generálním ředitelem T-Mobile Slovensko, jsem zažil jejich
větší zájem. To se opakuje i nyní tady v Čechách,
což je dáno právě probíhající změnou v mé
pozici. Jsem rád, že můj vztah s médii je korektní a zaměřený na byznys a profesní témata.
Máte ještě v životě nějaký vyšší cíl než je
Vaše nynější pracovní pozice?

Studentské
práce se
představily
na veletrhu
MOBITEX
2011

KLB
Na mezinárodním veletrhu MOBITEX 2011,
který se konal ve dnech 12. až 16. dubna 2011,
se představily práce studentů z Mendelovy
univerzity v Brně. Hodnotitelská komise již
v únoru vybrala dvě studentské práce, které
se ucházely o cenu Grand Prix Mobitex, a to
Soubor židlí studenta Ing. Vojtěcha Adamce
a Qsound – univerzální sedací prvek s ozvučením studenta Štěpána Žampacha.

Člověk musí mít stále nějaké cíle, aby se byl schopen posouvat dále. Já takové mám a nejsou to
jen pracovní, ale i osobní. Divili byste se, jak malé
mohou být. Ovšem své cíle neprozrazuji.
Jaké jsou Vaše koníčky, popřípadě jak nakládáte s volným časem?
Energii nabírám v přírodě. Rád chodím na hory
na túry, rád lyžuji. Inspiruje mě výtvarné umění,
hlavně grafika a architektura. Kousek od školy
máte nádherný příklad světové architektury – vilu
Tugendhat. To je můj styl.
Dá se říci, že i Vaše práce je pro Vás koníčkem?
Určitě, ale jen do jisté míry. Koníček děláte
hlavně tehdy, když potřebujete vypnout a dobít
svoji osobní energii. Takže, když už mě práce
nenabíjí, ale naopak vyčerpává, tak se věnuji
jinému koníčku.
T-Mobile letos nasadil na vánoční reklamní
kampaň Chucka Norrise. Jak hodnotíte
tuto kampaň a jaká vůbec byla spolupráce
s tímto známým americkým hercem?
Spolupráci s Chuckem nemohu komentovat,
protože jsem u zrodu této kampaně ještě nebyl.
Začal jsem až v lednu. Ale vnímám ji jako velmi
dobrou a kreativní. Klíčové pro mě je, aby jakákoliv reklamní kampaň byla nejen kreativní, ale
hlavně aby zároveň prodávala nebo přinášela
informaci pro zákazníka o nabízeném benefitu.
Co říkáte na vánoční trumfy konkurentů?
Tedy reklamní kampaně společnosti Telefónica O2 a Vodafone?
T-Mobile je lepší.
Vzkázal byste na závěr něco studentům PEF
MENDELU?
Buďte aktivní, otevření změnám a nebojte se
využít svoji příležitost. Řídím se tím, co mi
vždycky říkávala moje babička: Člověk musí
v životě poznat všechno, aby věděl co je opravdu dobré. Tak do toho!
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Den
otevřených
dveří
v Arboretu
Řícmanice

Ing. Pavel Mauer
ŠLP ML Křtiny MENDELU
w w w.slpk r t iny.c z

V sobotu 19. února 2011 se již potřinácté uskutečnil v Arboretu Řícmanice Den otevřených
dveří, pořádaný ve spolupráci pracovišť Mendelovy univerzity v Brně – Lesnické a dřevařské
fakulty a Školního lesního podniku Masarykův
les Křtiny. Tradiční významnou akci pořádanou
pro širokou veřejnost zahájil rektor MENDELU
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr.h.c. Odborný výklad při exkurzích touto jednou z největších
sbírek jehličnanů v České republice provedli
pedagogové a doktorandi Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, celkové
zabezpečení připravili pracovníci polesí Bílovice nad Svitavou a zámku Křtiny. Poučného dne
se zúčastnilo na 800 spokojených návštěvníků,
což představuje rekord návštěvnosti za dobu

Ing. Pavel Mauer
ŠLP ML Křtiny MENDELU
w w w.slpk r t iny.c z

Na začátku dubna 2011 byla zahájena stavba
odstavného parkoviště na rekreačně velmi
využívané a známé lokalitě palouk U Buku,
nacházející se při silnici spojující Brno-Soběšice a Brno-Útěchov. Na pozemcích ve vlastnic-

pořádání. Zpestřením bylo vystoupení trubačů
ŠLP MENDELU a v neposlední řadě i připravené občerstvení ze zvěřiny. K velkému úspěchu
akce přispělo i krásné zimní počasí, byť bez
sněhové pokrývky, která by dokreslovala nádheru jehličnatých dřevin.

Výstavba parkoviště pro
návštěvníky lesa na palouku
U Buku
tví Mendelovy univerzity v Brně, spravovaných
Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny,
bude pro návštěvníky lesa zbudováno parkoviš-
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tě napojené na veřejnou komunikaci, a to se
záměrem vytvořit potřebné zázemí pro veřejnost
k ulehčení návštěvy okolních lesů i blízkých
studánek. Na ploše o výměře 800 m 2 bude
k dispozici třicet parkovacích míst, z toho dvě
bezbariérová. Celkové investiční náklady akce
dosáhnou výše 1 148 000 Kč bez DPH. Zdroje

Projekt BioNet Centrum
na MENDELU
Václav Trojan
manažer projektu

Na Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty
MENDELU je pod garancí profesora RNDr.
Ladislava Havla, CSc. úspěšně řešen projekt
BioNet Centrum. Financování je zabezpečeno
ze zdrojů Evropské Unie, Evropského sociálního fondu ČR. Hlavním nositelem projektu je
Univerzita Palackého Olomouc. Mendelova
univerzita v Brně, Ostravská univerzita a Ústav
experimentální botaniky Akademie věd ČR
patří mezi hlavní partery, bez kterých by projekt
nebylo možné získat.
Co je cílem projektu?
Jde o vytvoření virtuálního kontaktního a informačního centra pro podporu vzniku partnerství
a vazeb a zkvalitnění informačního zázemí
mezi univerzitními pracovišti a výzkumnými
a vývojovými institucemi působícími v oblasti
přírodních věd. Při řešení projektu vzniká internetový portál, který umožňuje vkládat a prezentovat profily a kontaktní informace pracovišť
výzkumu a vývoje. Profily jsou doplněny videozáznamy seminářů, přednášek nebo panelových
diskusí, na nichž zástupci pracovišť prezentují
své oblasti působení. Videozáznamy jsou prostřednictvím portálu dostupné on-line formou
internetového videa. Portál umožňuje pokročilé
vyhledávání a praktické informační služby vycházející z potřeb spolupracujících subjektů.
Dalším přínosem projektu je bezprostřední efekt
v podobě seminářů, které fyzicky navštíví studenti a pracovníci vysokých škol. Portál BioNet
centra se postupně stává multimediální kontakt-

financování se podařilo získat od Státnho fondu
životního prostředí České republiky z dotace
Programu rozvoje venkova ČR, z prostředků
Statutárního města Brna a Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Termín předání dokončeného
díla veřejnosti je plánován na červen 2011.

ní platformou sloužící jako informační databanka zejména studentům v doktorandském nebo
magisterském studiu a mladým pracovníkům
výzkumu a vývoje. Jeho pomocí mohou začít
navazovat vztahy s dalšími vysokoškolskými
pracovišti, výzkumnou a podnikatelskou sférou.
To ovlivní zejména výběr témat disertačních
a diplomových prací a výzkumných témat,
která budou více propojena s praxí, což lze
v dnešní době považovat přímo za nutnost.
Kdo je cílovou skupinou projektu?
První skupinou jsou studenti doktorského
a magisterského studia přírodovědných oborů
vysokých škol, kteří se v rámci svých disertačních a diplomových prací podílejí na výzkumu
a vývoji v oblasti Plant Sciences. Projekt přispívá ke zvýšení informovanosti studentů
v oblasti výzkumu, který je realizován na špičkových pracovištích v ČR i v zahraničí. Druhou
cílovou skupinou jsou noví pedagogicko-vědečtí
a odborní pracovníci, kteří se na svých pracovištích podílejí na výzkumu a vývoji. Projekt
BioNet Centum umožňuje této skupině navázat
vztahy, které přispívají ke zlepšení podmínek
a informovanosti v jejich výzkumné práci. Projekt
má i širší meziregionální dopad.
Na co se můžete těšit již brzy?
Se začátkem letního semestru můžete navštívit
přednášky Dr. Kirila Bahcevandzieva z Portugalska, prof. Ing. Aleše Lebedy, DrSc. s přednáškou Biodiverzita rodu Lactuca, její výzkum
a využití ve šlechtění, prof. Hely Haggmana
z Finska, prof. Angela Vianello z Itálie, Dr. Laury Kocsis Brenntag CEE GmbH, Dr. Kristin
Burkholder, Ph.D. z University of Michigan USA
a mnohé další.
Pokud byste rádi doplnili naše přednášky o zajímavé téma, které by mohlo zaujmout posluchače naší univerzity a rozšířit jejich znalosti,
prosím pošlete návrh na e-mail: vaclav.trojan@
mendelu.cz.
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ProPojení vysokých škol a vědeckých
Pracovišť z celého světa na jednom
virtuálním místě
VědA A VýzKUM dO PRAxE, PRAxE dO Vědy A VýzKUMU
Realizací projektu:
vznikne síť spolupracujících pracovišť vysokých škol, výzkumných
center a firem působících v oblasti Plant Sciences
vznikne nový internetový portál virtuálního BioNet Centra
naplněn profily a prezentacemi špičkových pracovišť vědy
a výzkumu, videozáznamy přednášek, seminářů a panelových diskusí
175 odborníků z celého světa představí nejnovější výsledky své
práce na seminářích pro mladé vědce a studenty posledních ročníků
magisterských a doktorandských programů
projekt podpoří přes 100 pedagogických a akademických
pracovníků jednotlivých pracovišť, přes 500 studentů a ve spolupráci
s profesními komorami přispěje k většímu propojení vědy a výzkumu
s praxí

Na projektu financovaném z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolupracují Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostravě, Mendelova univerzita v Brně, Ústav systémové
biologie a ekologie AV ČR, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje a Agrární komora Olomouckého kraje.
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Trubači z Moravy zvítězili
LDF
Ve dnech 1. až 3. dubna 2011 se uskutečnila již
tradiční Akademická soutěž mysliveckých
trubačů v Kostelci nad Černými lesy. V kategorii souborů zvítězil soubor PAGÁČI Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Soubor Vařečkáři se umístil na
pěkném 6. místě.
V kategorii sólistů se na pátém místě umístil
Martin Putala, na devátém Zbyněk Ketner a na
dvanáctém místě Petr Kolář.
Této soutěže se zúčastnilo celkem deset sólistů hrajících na borlice, 34 sólistů věnujících se
hře na lesnice a 16 soborů z Čech, Moravy
a Slovenska složených pouze ze studentů,
což navodilo kamarádskou atmosféru soutěže.
Všem vítězům srdečně blahopřejeme.

Mezinárodní
rok chemie
2011
Chemistry
– our life,
our future

René Kizek
Mezinárodní rok chemie 2011 vyhlásili společně UNESCO a Mezinárodní unie čisté
a aplikované chemie (IUPAC).
Základem úspěšné deklarace bylo valné shromáždění v srpnu 2007 (Turín, Itálie), při kterém
IUPAC jednomyslně schválila usnesení ve
prospěch vyhlášení roku 2011 za významný
rok pro chemii. Výkonná rada UNESCO doporučila jeho přijetí a následně v prosinci 2008
vyhlásila Mezinárodní rok chemie 2011 Valným
shromážděním OSN. Mezinárodní rok chemie
2011 (IYC 2011) je celosvětovou oslavou úspěchů chemie a jejího přínosu pro všeobecné
blaho lidstva. Jejím mottem je: Chemistry –
our life, our future.
Pro IYC 2011 byly navrženy jako hlavní cíle:
1) zvýšit u veřejnosti vnímání chemie jako
nezbytného prostředku zajišťování lidských
potřeb, 2) podnítit u mladé generace zájem
o chemickou vědu a o její užitečnost ve škále
vědeckých specializací, 3) zvýšit entuziasmus
pro tvořivou budoucnost chemie, 4) oslavit
a zdůraznit úlohu žen ve vědě.
Rok chemie je spojen se dvěma významnými
výročími: 100 let od udělení Nobelovy ceny za
chemii (1911) jedné z nejvýznamnějších žen
ve vědě Marie Curie-Sklodowské, druhým je
100. výročí vzniku Mezinárodní asociace chemických společností, která poskytuje výhody
v rámci mezinárodní vědecké spolupráci.

Česká chemická společnost ve spolupráci
s výzkumnými a vzdělávacími institucemi s chemickým zaměřením a se zástupci chemického
průmyslu chystá letos několik akcí pro širokou
veřejnost – pro všechny, kteří chtějí o chemii
vědět více než jen to, že je dobrým tématem
katastrofických zpráv. Mezinárodní rok chemie
je pro nás dobrou příležitostí začít jasně, zřetelně a nahlas ukazovat, že chemie není strašák
a obávané zlo, které lidem jen škodí, ale že je to
vědní obor, který nám pomáhá a ulehčuje běžné
činnosti. Že chemické procesy stejně jako výsledky práce chemiků jsou všude kolem nás (dokonce i v nás) a že bez nich by se nám těžko žilo
(pokud bychom vůbec žili). Podrobnosti hledejte
na http//:www.rokchemie.cz/rok-chemie-2011.
Mendelova univerzita v Brně a její zapojení
do Mezinárodního roku chemie 2011
Pracoviště MENDELU se do iniciativy Mezinárodního roku chemie hodlají velmi intenzivně
zapojit v rámci několika aktivit. Velká pozornost
se soustřeďuje na vytvoření výzkumného centra United Nations Environmnet Programme
– Lead and Cadmium Activities. Konference
Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a Letní elektrochemická škola jsou
zařazeny do mezinárodně uznaných aktivit IYC
2011 (http://www.chemistry2011. org/participate/activities/show?id=578). Předpokládáme
další aktivity, které budou soustředěny na internetových stránkách: http://user.mendelu.cz/kizek/index.php.

▌ č í s l o 2 ▌ k v ě t e n 2 0 11

Redakce
EUROPA CUP je nejprestižnější evropskou
soutěží v oboru aranžování květin, která se koná jednou za čtyři roky v jedné ze členských
zemí asociace FLORINT, mezinárodní asociace sdružující národní floristické svazy a asociace v rámci Evropy. Soutěž je určena profesionálům a pořádá se již od roku 1967. Pořadateli
EUROPA CUPu, který se v ČR uskuteční poprvé ve dnech 31. 8.–5. 9. 2011, jsou statutární
město Havířov a Svaz květinářů a floristů ČR.
Záštitu nad EC 2011 převzali: předseda Senátu PČR Milan Štěch, předsedkyně Poslanecké
sněmovny PČR Miroslava Němcová, premiér
ČR Petr Nečas, ministr zemědělství ČR Ivan
Fuksa, předseda Asociace krajů ČR Michal
Hašek, rektor Mendelovy univerzity v Brně
Jaroslav Hlušek.
Soutěže se zúčastní až 24 zástupců z 24 evropských zemí. Reprezentanti jednotlivých států
budou soutěžit v šesti disciplínách, které je
provedou nejen historií města Havířov, ale také

KLB

Stanislav Škrobák
Jmenuji se Stanislav Škrobák, pocházím z Čejkovic u Hodonína. Na Mendelově univerzitě
v Brně studuji 1. ročník oboru Vinařství a Vinohradnictví. Snažím se také angažovat v rodinné
vinařské firmě, kterou založil můj otec v r. 1992.
Od kolika let se věnujete péči o vinohrad
a vinařství?
Já jsem ve vinici vlastně vyrůstal. Když mě byly
dva roky, otec začal podnikat ve vinařství a už
v té době jsme měli na tehdejší poměry hodně
vinic, takže já jsem se v nich pohyboval už od
dětství. Bavilo mě to stále více, taky přibývalo
vinic a zvyšovala se produkce a prodej vína. Já
už jsem na základní škole věděl, že chci dělat
jedině víno. Vinař je taková moje vysněná profese. Studoval jsem střední vinařskou školu a tam
jsem vinicím a vínu propadl úplně. Teď si nedokážu představit, že bych dělal něco jiného.
Proč jste se rozhodl studovat vinařství?
Jak už jsem zmínil, vinařství jsem chtěl dělat od
dětství, takže jsem si vybral střední vinařskou
školu a potom jako hodně absolventů této školy jsem chtěl pokračovat ve studiu vinařství na
Mendlovce. Možná mě trochu nasměroval můj
bratr, který tady také studoval a když teď vidím,
co se naučil a jakým stylem vína vyrábí, byla
tato škola jasná volba.
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EUROPA CUP 2011
– 17. mistrovství Evropy
ve floristice
historií české hudby. Dva soutěžní úkoly budou odrážet historii mladého Havířova a jeho
vztah k uhlí a květinám. Následovat bude
oslava 170. výročí narození Antonína Dvořáka.
V žádné soutěži nesmí chybět svatební téma.
Vše završí téma s nádechem módy a překvapení. Českou republiku bude reprezentovat
Jaromír Kokeš (studio AMMI Brno) – Mistr ČR
ve floristice 2010.
Mezi členy hlavní hodnotitelské komise byl vybrán
i zástupce z ČR – Ing. Jiří Martinek, Ph.D. ze
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
členem technické komise za pořadatelskou zemi
byl zvolen Ing. Michal Haut.
www.ec2011.eu

Baví Vás studium a stíháte i péči o vinohrad?
Studium mě určitě baví, i když první ročník je
hodně všeobecný. Vidím na lidech, které znám,
že studium jim opravdu dalo hodně a jestli chci
dělat jen ty nejlepší vína, studium je nutnost.
Vinohrad i studium jsou náročné na čas, takže
kdybych měl podnikat sám, tak by to asi lehko
skloubit nešlo, už kvůli tomu, že v době ochrany proti plísním se vinice musejí hlídat každý
den. Naštěstí o vinice se stará můj otec, víno
dělá bratr, takže na mě se jen čeká, až vystuduju a plně se zapojím do chodu firmy.
Kdo Vás do soutěže přihlásil?
Když jsem byl na střední škole, vyhrál jsem
školní kolo. Potom mě nabídl učitel, který byl
organizátorem místního kola, jestli nechci zkusit i celorepublikovou soutěž. Zkusil jsem to
a vyhrál kategorii Junior (do 25 let). To bylo loni.
Letos jsem si řekl, že bych to mohl zkusit znovu
a vítězství opět vyšlo. Před soutěží jsem ještě
ani nevěděl, že vítěz jede do Francie. Když jsem
se to dozvěděl, byl jsem v šoku. Do Francie jsem
jel spíše kvůli zkušenostem a určitě jsem nepočítal s vítězstvím. A ono to vyšlo!
Co byste chtěl po škole dělat?
V každém případě chci dělat to, co už částečně
dělám teď, a to je věnovat se rodinnému vinařství. Myslím, že by byla škoda zahodit to, co
děda a otec vybudovali. Řekl bych, že profese,
kterou jsem si vybral, je hodně perspektivní,
protože spotřeba vína u nás neustále stoupá
a české vinařství získává na popularitě.

Rozhovor
s mistrem
světa
ve střihu
révy vinné
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Cena
ministra
školství
pro Mgr.
Ondřeje
Zítku

René Kizek
Náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová
dne 17. 11. 2010 předala v prostorách Velkého
zrcadlového sálu MŠMT ČR Cenu ministra
školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním
programu v roce 2010 Mgr. Ondřeji Zítkovi za
mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti v oboru biochemie. Cenu mu navrhl rektor
Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala,
Ph.D.
Ondřej Zítka se intenzivně podílí na vědeckovýzkumné práci ve výzkumné skupině doc.
Kizka od středoškolského studia, kdy se začal
odborně profilovat v oblasti separačních technik a analýzy složitých biologických vzorků.
Po úspěšném ukončení SPŠCH v Brně začal
studovat na Masarykově univerzitě obor Biochemie. I přes náročnost studia se intenzivně
věnoval svému odbornému růstu a soustředil
se na zvládnutí principů kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí. Postupně
se stále hlouběji zapojuje do výzkumné a vývojové práce na několika grantových projektech
a svědomitě a cílevědomě spolupracuje na jejich řešení. Nezanedbatelným podílem se zapojil do přípravných a koordinačních prací velkých projektů center excelentní vědy (CEITEC
a SIX). Každoročně se účastní národních
a mezinárodních odborných konferencí. Přestože je Ondřej Zítka pregraduálním studentem
MU, přispěl značným dílem k získání unikátních výsledků. Následně byly tyto experimentální výsledky uveřejněny v odborných impak-

tovaných časopisech (z toho je Ondřej Zítka ve
čtyřech případech prvním autorem). V současnosti je studentem doktorského studia v oboru
Zemědělská chemie a pracuje jako vědeckotechnický pracovník na Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU.

Hledáte kvalitní zubní ošetření?
Přijďte a nechejte si preventivně a zdarma vyšetřit Vaše zuby!
Nabízíme nově otevřenou, špičkově vybavenou zubní ordinaci.

Zubní lékař MDDr. Ondřej Kříž
Zavolejte a objednejte se na Vaši první prohlídku ...
bez čekání
bez stresu a zbytečných obav
... v příjemném prostředí a s přátelským přístupem.
tupem..
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Můžeme nabídnout celé spektrum
zubního ošetření včetně estetických
zákroků, jako je ordinační bělení zubů.
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Poskytujeme profesionální, bezbolestné
é
ošetření s pomocí nejnovějších
technologií.
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Žampachova 3
613 00 Brno
e-mail: kriz@supradent.cz
www.supradent.cz

