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Vývoj nových technologií ve všech oborech jde
neustále velmi rychle kupředu. Tento pokrok se
projevil i ve varné technologii. Nový konvektomat, kterým jsme nahradili původní nefunkční,
už obsahuje funkci nočního – nízkoteplotního
vaření, tj. vaření za nízkých teplot po dlouhou
dobu.
Tato metoda může být uplatněna pro tepelnou
úpravu mnoha pokrmů, ale největších efektů lze
dosáhnout u tepelné přípravy masa hovězího,
vepřového a zvěřiny. V podstatě se touto metodou surovina tepelně upravuje za dlouhodobého působení nízkých teplot v rozmezí 55
až 90 °C s velmi nízkou spotřebou el. energie
(1 až 72 hodin). Dlouhodobým působením nízké
teploty se nahrazuje klasické tepelné zpracování při teplotách 160 až 200 °C po dobu 10 až
120 minut. Extrémní hodnoty času jsou dány
druhem a množstvím masa. Nízkoteplotní zpracování vždy musí splnit účel běžného tepelného
zpracování (například pečení), tj.:
• Maso musí být tepelně upraveno tak, aby bylo
měkké, šťavnaté a lehce konzumovatelné.
• Tepelný proces musí zničit škodlivé bakterie
a parazity v mase tak, aby nebylo ohroženo
zdraví strávníka.

Celý proces je v konvektomatu uložen jako
speciální program a probíhá automaticky. Proces má tři fáze. V první se komora konvektomatu předehřeje na 140 až 220 °C (podle druhu
masa a toho, jakou chceme mít barvu kůrky).
Po ukončení předehřívací fáze se vloží maso
do komory (konvektomat nás k tomu při automatickém režimu vyzve) a podrobí se v krátkém
čase působení relativně vysoké teploty. Jedná
se vlastně o opečení, které se provádí proto,
aby se maso tzv. zatáhlo a vytvořila se potřebná kůrka. Ta zabraňuje úniku bílkovin. Uvedená
fáze trvá 15 minut. Následuje progresivní ochlazování komory na teplotu 120 °C. Po rychlém
zchlazení komory následuje dlouhodobá část
neboli zrání masa – nízkoteplotní pečení. V této
dlouhodobé části trvající 1 až 24 hodin se teplota v komoře řídí teplotou v jádře masa, kterou
snímá šestibodová teplotní sonda. V konečné
fázi je teplota v jádře i v komoře téměř shodná
s teplotou nastavenou (např. 65 °C) a v tomto
okamžiku končí období zrání a začíná čas udržování pokrmů na teplotě. Poznamenáváme, že
pokud máme dodržet teplotu pokrmů v průběhu
zpracování a výdeje dle vyhlášky č. 602/2006
Sb., musíme dle § 25 dodržet teplotu +60 °C.

Novinky
z menzy
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Výhody nízkoteplotního zpracování
1. Úspora na ztrátě hmotnosti masa.
2. Uvolnění kapacity konvektomatu pro práci
v denní směně (vaříme přes noc), tzn. že
zvyšujeme kapacitu kuchyně.
3. Úspora energie.
4. Vynikající chuťové vlastnosti zpracovaného
masa a lehká poživatelnost.

5. Barva v řezu masa je v celém objemu konzistentní (roastbeef apod.).
6. Maso udrží šťávu i po naporcování.

Zahraniční kancelář MENDELU

Postupnou implementací ECTS umožňující
bezproblémové uznávání studia vyjíždějících
i přijíždějících studentů společně se zaváděním
nabídky stále většího počtu předmětů vyučovaných v angličtině vzrůstal také počet přijíždějících studentů z partnerských institucí. Tím se
podařilo snížit nepoměr mezi vyjíždějícími
a přijíždějícími studenty, který zde byl od počátku zapojení MENDELU do programu Erasmus.
V současné době k nám přijíždí v jeho rámci
nejvíce studentů ze Španělska, dále z Francie
a Turecka. Zájem tureckých studentů se od
jejich zapojení do programu stále zvyšuje, a to
i přes značné komplikace, které studenti mají
s vyřizováním víz. Významnými partnery jsou
pro MENDELU také finské, italské a polské
univerzity. Studenti z MENDELU se vydávají
nejvíce na univerzity ve Finsku, Německu
a Francie, také do Rakouska, Španělska
a Nizozemí.
Od zapojení univerzity do programu Erasmus
zájem českých studentů strávit část svého
studia na zahraniční univerzitě, stejně jako
zájem zahraničních studentů o studium na
MENDELU, k naší radosti stále stoupá, což
pociťujeme na průběžně se zvyšujícím počtu
„Erasmáků“, kteří projdou naší kanceláří Zahraničního oddělení.
Na počátku jarního semestru přijeli na Mendelovu univerzitu také noví zahraniční studenti
z různých evropských zemí, aby zde v rámci
programu Erasmus strávili část svého studia.
K necelým sedmdesáti “Erasmákům“, kteří
zde zůstali ze zimního semestru, tak přibylo
dalších 77 zahraničních studentů, kteří si vybrali MENDELU jako cílovou instituci svého
krátkodobého výměnného studijního pobytu.
Tento počet je opět vyšší než v předcházejících
letech.
V rámci Orientačního týdne, který je pořádán
Zahraničním oddělením ve spolupráci s Mezinárodním studentským klubem pro nové zahraniční studenty na začátku každého semestru,
jsou organizovány i výlety do Moravského Krasu, Lednice nebo Znojma.

Mendelova univerzita v Brně se do programu
Erasmus poprvé zapojila v akademickém roce
1998/1999. Jak to někdy bývá u zavádění velkých projektů, počátky programu byly dobrodružné a plné euforie. První tři akademické
roky se počet přijíždějících studentů dal spočítat na prstech jedné ruky. Ačkoliv bylo studentů
vysílaných do zahraničí již od počátku několikanásobně více, počet výjezdů byl v té době
stále omezen nabídkou partnerských institucí,
která se sice rychle rozšiřovala, ale stále ještě
nebyla uspokojivá. Hranice stovky vyslaných
studentů v rámci jednoho akademického roku
tak byla překonána až v roce 2002/2003. Za tu
dobu se program zdokonalil a urazil velký kus
cesty. S postupem let a se vzrůstající popularitou programu mezi českými studenty se rozrostla i síť partnerských univerzit z přibližně
šedesáti v roce 2003 až na současných více
než 170 institucí. Vytvoření široké a stabilní
základny partnerských univerzit nám umožňuje
více se soustředit na kvalitu výběru zahraničních partnerů a na relevanci nabídky jejich
studijních programů a kurzů, což významně
zvyšuje kvalitu studentských mobilit.

Graf vývoje studentských mobilit
v rámci programu Erasmus

Poznali jste, že od března, mimo pondělí, je hovězí maso připravováno pomocí nočního vaření?
Případné dotazy na wochova@mendelu.cz.
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Jana Chaloupková

25. narozeniny Erasmu
– Erasmus Days 2012 Brno

Již 25 let mohou vysokoškolští studenti využívat
oblíbený mobilitní program Erasmus. Do letošních oslav se zapojila Masarykova univerzita,
jejíž Centrum zahraničních studií a Mezinárodní studentský klub MU Brno ve spolupráci
s ISC MENDELU a ISC VUT organizují celou
řadu aktivit. Během dubna a května slavíme
narozeniny Erasmu formou výstavy, informačního stánku, soutěží, koncertů a dalších akcí
pod názvem Erasmus Days 2012 Brno.
Program Erasmus je v současnosti nejvíce využívaným a populárním stipendijním programem, který volí vysokoškolští studenti, kteří mají
zájem o semestrální či roční pobyt na studijní
nebo pracovní stáži v zahraničí. Erasmus v ČR
je financován Evropskou komisí a MŠMT ČR
a umožňuje českým studentům získat neopakovatelnou zkušenost v jedné z 27 členských
zemí EU a šesti evropských zemích mimo EU.
Do České republiky láká tento výměnný program každý rok studenty ze všech koutů Evropy a tak i Brno hostí na všech svých vysokých
školách několik stovek zahraničních studentů
ročně. Není proto divu, že se studenti z Brna
zapojili do oslav s velkým nadšením.
Cílem Erasmus Days 2012 Brno je ukázat všem,
jak je Erasmus unikátní a skvělý program, který nabízí neopakovatelnou možnost poznat nové
prostředí, zemi a kulturu, ale podílet se také na
vytváření toho, čemu se říká evropská identita,
uvedla koordinátorka oslav Jana Chaloupková.
25. narozeniny Erasmu odstartovala putovní
výstava Letem světem Erasmem, jejíž vernisáž
se uskutečnila 4. dubna 2012 v atriu Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity. Kromě
užitečných informací o programu a dalších
možnostech studia v zahraničí si návštěvníci
mohli přečíst příběhy studentů, kteří absolvovali studijní pobyt v cizí zemi a prohlédnout si
fotografie. Výstava se 16. dubna přesunula na
Podnikatelskou fakultu VUT Brno. Poslední
hostující institucí byla Mendelova univerzita, kde
byla výstava k vidění od 30. dubna.
Oslavy v celé Evropě vyvrcholily 9. května 2012.
V brněnském Městském parku Špilberk si v rám-

Studenti a akademická obec slaví
čtvrt století evropského programu
na podporu studentské mobility

koordinátorka oslav

ci akce Běh na Špilberk aneb cesta na zahraniční univerzitu studenti středních škol společně
se studenty Masarykovy univerzity vyzkoušeli,
jaké to je vydat se s Erasmem do světa.
V Multikulturním centru Stadion vystoupily děti
ze Základní školy Bakalka, které společně se
zahraničními studenty Masarykovy univerzity
připravily večerní show. Akce Erasmus and Kids
Got Talent je stejně jako European Lessons
pořádána v rámci projektu SocialErasmus, kterým si celoevropská studentská organizace
Erasmus Student Network klade za cíl přiblížit
zahraniční studenty místní komunitě.
Večer v Multikulturním centru Stadion pokračoval velkou narozeninovou párty Erasmus
Birthday Night. Přichystána byla módní přehlídka a soutěže o ceny, o hudbu se postarala kapela Apatheia, Erasmus DJ´s z Belgie a Turecka a také legendární brněnský DJ Schafff.
Akci Erasmus Days 2012 Brno doprovázel speciální info stánek v centru Brna a projekt European Lessons, v jehož rámci se zahraniční
studenti zúčastnili vyučování na středních školách a seznámili české studenty se svou zemí
a také se svými zážitky ze studia v zahraničí.
Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a primátor statutárního města Brna, Bc. Roman Onderka, MBA.
Další informace jsou k dispozici na facebooku:
https://www.facebook.com/ErasmusDays2012
Brno, https://www.facebook.com/profile.php?
id=1097436823#!/events/373360209365188/
a na webových stránkách
http://czs.muni.cz/cz/out/home
http://isc.muni.cz, http://iscmendelu.cz,
www.isc.vutbr.cz.
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Úspěch studentů
LDF Mendelovy univerzity
v Brně na veletrhu Mobitex
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická,
CSc.
Ústav nábytku, designu
a bydlení LDF MENDELU
Foto LDF MENDELU

Studentská sekce soutěže Grand Prix Mobitex,
jejímž vyhlašovatelem je akciová společnost
Veletrhy Brno, již pevně zakotvila ve výstavním kalendáři společnosti Brněnské veletrhy.
V České republice se jedná o zcela ojedinělou
akci. V rámci letošního motta „příroda jako zdroj
inspirace“ mohli studenti a školy prezentovat
návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků:
výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musely splňovat kritérium kreativity, progresivity a funkčnosti.
Na výstavní platformě se setkala nejlepší díla
studentů škol z České republiky i Slovenské
republiky. Mladí tvůrci měli možnost vzájemně
porovnávat výsledky svého úsilí, návštěvníci měli
zase příležitost zhlédnout neotřelé svěží produkty, které ještě nejsou svázány ekonomickými parametry a představují vize mladé generace o budoucím bydlení. V neposlední řadě
mohli rovněž průmyslníci navázat s autory návrhů dialog, který může vyústit v uvedení produktu do sériové výroby, což je přínosné pro studenty, průmyslníky a také pro širokou spotřebitelskou veřejnost.
Nejlepší z prací vystavených na veletrhu MOBITEX byly oceněny v kategoriích „progresivní
design“ a „progresivní technologie“. Hodnocení
exponátů provedla odborná komise složená ze
zástupců všech důležitých institucí působících
v daném oboru. Předání cen studentské sekce
Grand Prix mobitex proběhlo během prvního
dne Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně v pavilonu G1.
Do soutěže bylo přihlášeno 62 autorů ze šesti
odborných škol. Mendelova univerzita v Brně
získala v rámci studentské sekce soutěže Grand
Prix Mobitex 2012 hned dvě z celkem čtyř udělených cen.
Druhé místo v soutěži získal věšák Barborka
Hany Culkové. Komise ohodnotila netradiční
design věšáku s výrazným tvarovým řešením.
Vzhledem k tomu, že letos byla kvalita studentských prací na velmi vysoké úrovni, rozhodla se
komise udělit navíc jednu zvláštní cenu. Získal
ji čalouněný sedací prvek Lusk Bc. Radky Šrám-

kové. Komise ocenila hravý koncept sedacích
prvků v textilním obalu.
Obě studentky dělají čest Ústavu nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně. Ústav byl založen
v roce 1991 a navazuje na tradici zaniklého
Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského. Základním posláním ústavu je vysokoškolská pedagogická činnost s cílem výchovy
nové generace nábytkářských inženýrů. Řeší
problematiku nábytku, která postihuje tvůrčí
proces od návrhu výrobku po jeho uplatnění
v procesu bydlení nebo užití v interiéru. Zaměřuje se na konstrukci, materiály, technologie,
problematiku odpadů, emisí výroby a monitorování úniku těkavých látek v interiéru. Součástí
ústavu je akreditovaná zkušebna nábytku,
která je významným partnerem výzkumné
základny a součástí výzkumu v oboru nábytku
a interiéru.
Členové hodnotitelské komise, mimo jiné prezident Asociace českých nábytkářů Ing. Martin
Čudka, předseda Klastru českých nábytkářů
Ing. Radek Brychta i cechmistrová Cechu čalouníků a dekoratérů Ing. Helena Prokopová vysoce ocenili úroveň prací a důležitou roli studijního
oboru Design nábytku v procesu zrodu nových
designérů pro český nábytkářský průmysl.
Dík patří pedagogům oceněných prací i firmám,
které se podílely na vzniku prototypů.

Barborka a Marlock
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Další práce:
Pavel Rendl – Konferenční stůl
Bendroni
Konstrukce konferenčního stolu je navržena
jako skládačka, čemuž odpovídá i název: bendroni je velšský překlad slova skládačka. Všechny prvky stolu kromě výztužných elementů
jsou vyrobeny z nábytkové překližky, výztužné
elementy z masivního buku. Stůl je díky CNC
strojům možno průmyslově vyrábět.
Materiál: překližka, buk

Lu s k
Hana Culková – věšák Barborka
Návrh věšáku Barborka vznikl v rámci předmětu Ateliér nábytkové tvorby pod vedením akad.
arch. Františka Vrány a Ing. Milana Šimka, Ph.D.
Věšák je vyroben z překližky a kovu na jednoduchém principu dvou do sebe vložených dílců
z překližky. Vedle praktické funkce vytváří
i dekorativní prvek interiéru. Systém lze rozvíjet
a obohacovat o nové prvky, což má autorka
v úmyslu provést v rámci diplomové práce.
Bc. Radka Šrámková – čalouněný
sedací pr vek Lusk
Variabilní čalouněný sedací prvek Lusk, určený
dětem předškolního věku, byl navržen v rámci
diplomové práce pod vedením doc. Ing. arch.
Ludviky Kanické, CSc. Odborným školitelem
byla Ing. Helena Prokopová. Jde o kombinaci
čalouněné deky se čtyřmi vloženými taburety
tvaru hrachového zrna. Deka i taburety slouží
k sezení a hraní. Do tvaru lusku je lze „zabalit“
a zafixovat pomocí vložených magnetů. Místa,
kde jsou magnety všity, jsou pro snazší orientaci barevně zvýrazněna.
Studentka se inspirovala vizuálním stylem univerzity. Funkční prototyp vznikl ve spolupráci
s firmou ASON, k výrobě byly použity materiály s nehořlavou, samozhášivou úpravou, polystyrénové kuličky a PES rouno.

Bendroni

Eg g

Hana Sedláčková – Variabilní křeslo
Egg
Tvarem připomíná vajíčko, může sloužit jako
samostatné křeslo se stolkem a taburetem nebo
jako odpočinková lenoška. Autorka vycházela
z organických tvarů, které postupně zjednodušovala, až dospěla k jednoduché elipse.
Materiál: překližka
Petr Voith – Skládací křeslo
Skládací křeslo vyrobené z překližkových dílců
bez použití spojovacích materiálů sestává (včetně sedáku a opěráku) ze třinácti dílů. Praktická
skladebnost jej předurčuje pro využití v malých
obytných prostorech.
Materiál: překližka
Josef Orlovský – Věšák Marlock
Věšák se vyznačuje kombinací barevně upraveného (lakovaného) železa s tropickým dřevem; byl inspirován jelením parožím. Předností
návrhu je jednoduchá montáž, manipulace
a nekonečná barevná variabilita.
Použité technologie: vodní paprsek (nebo plazma), stroj na ohýbání železa. Železné segmenty jsou vyřezány z plechu tloušťky 4 mm a šířky
40 mm, dále dle požadavků ohýbány. Celý
věšák je spojen zápustnými imbusovými šrouby
v horní i dolní části. Na výstavě byl předveden
prototyp ve dvou různých provedeních.
Materiál: buk nebo tropická Masaranduba
Ateliér – Inspirace přírodními strukturami – pod
vedením Ing. arch. Hynka Maňáka předvedl
nová řešení dekoru dvířek úložných systémů.

Křeslo
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Dekor měl splňovat tři základní kritéria – měl
být inspirovaný přírodní strukturou, splňovat
funkci libovolné návaznosti a měl být i ekonomický. Výrobu dvířek zajistila firma Trachea.
Bc. Libor Daněk – Dekor Daktyl
Inspirace: otisky prstů převedené do průběžného dekoru. Použitá technologie: NC frézování
do MDF, zalisováno fólií nebo nástřik email.
Bc. Adéla Myslivcová – dekor Buncs
Dekor inspirovaný parenchymatickými buňkami
dřeva je převeden do jednoduchého schématu,
který umožňuje jeho návaznost mezi jednotlivými dvířky. Použitá technologie: NC frézování
do MDF, zalisováno fólií nebo nástřik email.
Bc. Miroslava Šmerdová – Dekor Oak
Leaf
Dekor inspirovaný dubovým listem v kombinaci
s vodorovnými linkami. Použitá technologie: sítotisk na LTD nebo polep fólií na LTD nebo MDF.
Bc. Štěpán Žampach – Dekor Sponge
Dekor inspirovaný řezem houbou umožňuje
horizontální i vertikální řazení. Použitá technologie: NC frézování do MDF, zalisováno fólií
nebo nástřik email.

D ví ř k a

Mgr. Kristýna Toulová – Dekor Twigs
Twigs je dekor inspirovaný přírodou; je založen
na jednoduchém principu opakování a zrcadlení abstrahovaného motivu větviček. Díky tomu
umožňuje aplikaci na různé šířky dvířek při
zachování návaznosti vzoru i při změně uspořádání dvířek. Použitá technologie NC frézování do MDF, zalisováno fólií nebo digitální tisk.

Forestry Versatility –
Lesnická všestrannost 2012
LDF MENDELU
Foto LDF MENDELU

Ve dnech 16.–21. 4. 2012 se v Brně uskutečnil
již 26. ročník mezinárodní studentské soutěže
Forestry Versatility – Lesnická všestrannost.
Uspořádali ji studenti Spolku posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
(LDF MENDELU) pod patronací děkana LDF
MENDELU a ve spolupráci se Školním lesním
podnikem Masarykův les Křtiny MENDELU
a Lesy města Brna, a.s. Poděkování patří také
našim sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit.
Letošního ročníku Lesnické všestrannosti se
zúčastnili studenti lesnického oboru z dvanácti
zemí Evropy. Svoje teoretické a praktické znalosti porovnávali v soutěžních disciplínách, jako
jsou např. střelba, těžba, taxace, znalost přírodnin, myslivosti a další.

Ke konečnému vítězství po týdenním přátelském zápolení dovedli svůj tým studenti z University of Transilvania v rumunském Brašově.
Následovaly je týmy z polského Krakova a maďarské Šoproně. Šoproňská University of West
Hungary získala také první dvě ceny za nejvšestrannějšího lesníka, kterým se stal Dániel
Timár následovaný Ferencem Rosovitsem.
Na třetím místě stanul student LDF MENDELU
a absolvent Střední lesnické školy v Hranicích
Radek Przybyla.
Všem vítězům blahopřejeme.

▌ číslo 2 ▌ čer ven 2012
Ing. Jiří Urbánek

PR oddělení PEF MENDELU

Další mimořádnou příležitost setkat se a diskutovat se světově uznávanými podnikateli a ekonomy budou mít ještě před začátkem prázdnin
na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy
univerzity v Brně (PEF MENDELU) nejen studenti, ale i široká veřejnost. Účastníci se ještě
mohou osobně setkat s Karlem Janečkem nebo
s Andrejem Babišem. Tyto diskuse jsou součástí přednáškového cyklu, který PEF MENDELU
připravila pro studenty, absolventy a širokou
veřejnost během letního semestru. Studenti
během něj diskutovali například se Stanislavem
Bernardem, Milošem Zemanem, Markem Malíkem, Tomášem Sedláčkem nebo Pavlem Kohoutem. Hlavními tématy byly například boj proti
korupci, stav podnikatelského prostředí v ČR
nebo návrhy na řešení aktuálních problémů EU.
V jarním přednáškovém cyklu na PEF MENDELU se ještě mohou všichni zájemci těšit na
přednášku Karla Janečka a Andreje Babiše.
Karel Janeček – zakladatel největší české firmy
obchodující s cennými papíry RSJ Invest,
Nadačního fondu proti korupci, Nadačního fondu na podporu vědy a matematický analytik –
zahájil svou přednášku 14. 5. 2012. Přednáškový cyklus v letním semestru uzavřel 17. 5. 2012
podnikatel Andrej Babiš, majitel agrochemického holdingu Agrofert.
Světově uznávaní experti mají o fakultu stále
větší zájem. Dokládá to také fakt, že se sem
rádi vracejí. Například během března na fakultě již po několikáté vystoupil ekonom Tomáš
Sedláček, který je považován za pátého nejvýznamnějšího makroekonoma na světě (je stipendistou Yale University, která ho v roce 2006
ve svém Yale Economic Review zařadila mezi
pětici mladých perspektivních ekonomů „Young
Guns: 5 Hot Minds in Economics“), působil jako
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Významné osobnosti
navštěvují PEF MENDELU
poradce prezidenta Václava Havla, ministra
financí nebo také v Národní ekonomické radě
vlády (NERV). Při přednášce zaujal posluchače
trefnými přirovnáními, která poměrně obtížnou
ekonomickou problematiku dovedla přiblížit
každému posluchači.
Na Tomáše Sedláčka navázal uznávaný analytik Pavel Kohout, který se setkal se studenty
v dubnu. Patří mezi zakladatele Institutu pro
politiku a ekonomiku, působil rovněž v Národní
ekonomické radě vlády (NERV) a nyní je členem
poradního expertního sboru ministra financí
pro důchodovou reformu (PES).
Během měsíce dubna na PEF MENDELU
vystoupil 30. 4. 2012 také Marek Malík, bývalý
viceprezident Deutsche Bank v Londýně, kde
byl odpovědný za obchod na finančních trzích
ve střední a východní Evropě. Současnou situaci v EU analyzoval Miloš Zeman, který zahájil
2. 5. 2012 svou přednášku Krize Evropské Unie
a její dopady na Českou republiku aneb jak
z krize ven. Hned další den na fakultě vystoupil
Stanislav Bernard, generální ředitel rodinného
pivovaru a spoluzakladatel Nadačního fondu
proti korupci.
Jsem ráda, že se k nám experti z různých oborů vracejí. I to může být důkaz toho, že jsou
tyto diskuse přínosné nejen pro studenty, ale
i pro ně samotné, uvedla prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka fakulty. Tomáš Sedláček
zde například vystoupil společně s Pavlem
Kohoutem a Miroslavem Kalouskem při oslavách 50. výročí fakulty a na setkání s nimi
vzpomínají studenti dodnes, dodává děkanka
Stávková.

P ř e d n á š k a To m á š e S e d l á č k a n a PEF M E N D E LU / zd r o j: AVC

zd r o j: S t a n i s l av
Bernard

zd r o j: K a r e l J a n e č e k

zd r o j: M i l o š Z e m a n
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Snaha
o překonání
českého
rekordu
na PEF
MENDELU

Ing. Jiří Urbánek

PR oddělení PEF MENDELU
Foto AVC MENDELU

Překonat čtyři roky starý český rekord v objetí
fakulty si dali za cíl studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (PEF
MENDELU) a zároveň tak projevit sympatie ke
své fakultě. Rekord se sice překonat nepodařilo, obejmout fakultu však ano.
Rekord v počtu 453 studentů objímajících společně svou školu byl vytvořen v Nové Pace,
k překonání tohoto počtu jich našim studentům
ještě chybělo. Do objímání fakulty se zapojilo
přesně 248 studentů. Tento počet však postačil
k tomu, aby objali celou budovu Q, kde PEF
MENDELU sídlí.
Naším cílem bylo vyjádřit sympatie k naší fakultě. Studujeme zde rádi, tak nás napadlo to dát
touto cestou najevo, uvedla Veronika Čačková,
vedoucí šestičlenného studentského organizačního týmu. První myšlenka zrealizovat
tento projekt vznikla během studia předmětu
Propagace a média (PAM). Nechceme, aby stu-

dentské projekty zůstaly pouze na papíře,
vysvětluje Ing. Jana Turčínková, Ph.D., garantka předmětu PAM. Studenti dostávají pouze
obecnější zadání semestrálních projektů a jejich
konkrétní naplnění a nápady však závisí na
jejich schopnostech je úspěšně realizovat,
dodává Jana Turčínková.
Všem účastníkům bylo při registraci změřeno
také jejich rozpětí paží. Rekord v počtu objímajících se sice nepodařilo překonat, ale byl zřejmě vytvořen rekord v nejmladším objímajícím,
neboť se zapojila i jedna z vyučujících, toho
času na mateřské dovolené, se svým šestitýdenním dítětem. Kromě samotného objímání byl
pro účastníky připraven doprovodný program
složený z her a soutěží. Akce se setkala s velkým ohlasem. O překonání rekordu se studenti
opět pokusí v příštím roce.
Objímání PEF MENDELU 11. 4. 2012
Objímání se zúčastnilo 248 studentů
Průměrné rozpětí paží: 157,5 cm
Nejmenší rozpětí paží: 62 cm
Největší rozpětí paží: 210 cm
Celkově objato 384,34 m

▌ číslo 2 ▌ čer ven 2012
Ing. Vojtěch Tamáš

Ve středu 21. března 2012 byl uspořádán na
půdě Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně křest

krokem zasvětí do komunikace se zákazníkem.
Také je dobrým rádcem, jak zákazníka poznat,
jak vytvořit sdělení přizpůsobené přesně zákazníkovi nebo také jak vybrat komunikační kanál
tak, aby ho co nejlépe a efektivně oslovil.
Akce se účastnili kromě autora také kmotra knih
ing. Kateřina Kadlecová, spolumajitelka a marketingová ředitelka USSPA, s.r.o., programový
ředitel nakladatelského domu Albatros Media,

knih prof. PhDr. Miroslava Foreta, CSc. Marketing pro začátečníky a Marketingová komunikace.
Publikace Marketing pro začátečníky je již třetím
aktualizovaným vydáním této úspěšné knihy.
Titul jednoduchou a přehlednou formou seznámí začátečníka se vším důležitým, co by měl
o marketingu vědět. Druhou knihou je Marketingová komunikace, která čtenáře krok za

a.s., Petr Baláš, šéfredaktor nakladatelství Edika Ondřej Jirásek a hosté z akademické obce
Mendelovy univerzity v Brně.
Po představení knih následoval slavnostní přípitek a diskuse s přítomnými hosty. Akci provázela přátelská atmosféra umocněná vystoupením děkanky Fakulty regionálního rozvoje
a mezinárodních studií Mendelovy univerzity
v Brně prof. Ing. Ivy Živělové, CSc.

O d d ě l e n í P u b l i c R e l a t i o n s,
FRRMS MENDELU
Foto FRRMS MENDELU

Určitě si nemalou pozornost zaslouží událost,
kdy se všechny tři brněnské univerzity (MENDELU, MUNI, VUT) spojily v jeden celek při
organizaci Mezinárodního studentského plesu,
který byl pořádán 5. 4. 2012 v kulturním centru
Semilasso.
Akce probíhala skvěle a o zábavu nebyla rozhodně nouze. Bohatý program plný profesionálních tanečních vystoupení lahodil oku stejně tak
jako pohled na elegantně oděné dámy a pány.
Kapela hrála výborně a každý si přišel na své.
Moderní skladby? Největší hity nebo pomalé
tance? Dostalo se opravdu na všechno, takže
na parketě se tančilo ve velkém počtu.
Ke konci večera se losovalo o hodnotné ceny,
které stály rozhodně za pozornost.
Celý ples byl příjemnou a netradiční kulturní
událostí. Mohli jsme slyšet živou muziku a zase
se jednou za čas obléct do krásných plesových
šatů a obleků, ve kterých všichni přítomní vypadali úžasně.

strana 

Křest knih
o marketingu

International Student Ball
Bc. Naďa Birčiaková
ISC MENDELU
Foto ISC MENDELU
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Výměnný pobyt v rámci
zaměstnanecké mobility
v knihovnách v Rovaniemi
Lenka Hrozková

Foto Lenka Hrozková

Ve dnech 11.–17. dubna jsem navštívila v rámci
programu Erasmus několik knihoven ve finském
Rovaniemi, které jsou součástí konsorcia univerzity Laponska (Lapland University Consortium). Loni na podzim navštívila naši knihovnu
kolegyně z Knihovny Univerzity aplikovaných
věd v Rovaniemi (Rovaniemi University of
Applied Sciences Library). Nejen tato návštěva
byla pro mě impulzem podat si žádost v rámci
Erasmu a využít možnosti zaměstnanecké
mobility a navštívit některou z partnerských
univerzit. Příležitost poznat prostředí zahraničních knihoven, získat další zkušenosti v oboru
a v neposlední řadě poznat jinou kulturu a procvičit si anglický jazyk byly dalšími důvody pro
podání žádosti.

Pět dní pobytu v zasněženém Rovaniemi zahrnovalo návštěvu tří poboček univerzitních knihoven a místní městské knihovny. Seznámila jsem
se s prací knihovnic a informačních specialistů,
ať už se jednalo o výpůjční, referenční služby,
vyučování informační výchovy, akviziční a katalogizační politiku, ale také jsem měla jedinečnou
možnost navštívit moderní laboratoře informačních technologií, kde si mohou studenti vyzkoušet návrhy 3D aplikací nebo se podílet na spolupráci na významných univerzitních projektech.
Kromě akademického prostředí jsem měla příležitost poznat také historii a kulturu Laponska

a celé arktické oblasti v místním muzeu a arktickém centru a prohlédnout si severskou faunu
v nedaleké ZOO. Vyzkoušela jsem také tradiční finskou saunu, ochutnala sobí maso a místní
proslulé morušky a zažila téměř rodinnou atmosféru u společného táboráku v lese při opékání
slaniny a špekáčků.
Díky profesionálnímu a zároveň velice přátelskému přístupu hostitelské organizace jsem
strávila v Rovaniemi pět krásných, zážitky naplněných dní a této zkušenosti si velice cením.
Doufám, že budu mít v budoucnu příležitost toto
místo znovu navštívit, tentokrát třeba v jiném
než zimním období.

▌ číslo 2 ▌ čer ven 2012
Bc. Naďa Birčiaková

ISC MENDELU (Mezinárodní
studentský klub MENDELU)
Foto ISC MENDELU

Co se vám vybaví, když slyšíte swing, cítíte vůni
drahého parfému a kolem vás jsou krásné dámy
s podvazky, elegantní pánové se zbraněmi za
pasem a v popelníku doutníky se skvrnami od
rudé rtěnky? Pokud jste si v duchu odpověděli
20. a 30. léta, tak jste na správné adrese. Protože tohle vše a ještě daleko víc se ISC MENDELU podařilo vyčarovat ze zdánlivě obyčejného večera. Tato vskutku kulturní událost se
uskutečnila 3. dubna 2012 v prostorách FRRMS
Mendelovy univerzity v Brně, v jejím baru S club.
Samozřejmě, pokud chcete na vlastní kůži pocítit atmosféru této doby a vžít se do své role, je
třeba ovládat základní kroky swingu se skvělým

Mgr. Eva Abramuszkinová
Pavlíková, Ph.D., M.A.
PEF MENDELU

Ve čtvrtek 15. března 2012 se uskutečnila soutěž v rámci sítě Businet (www.businet.org.uk),
do které se Mendelova univerzita v Brně zapojila poprvé. Cílem Businet je rozvoj aktivit
v oblasti ekonomického vzdělání. Mendelova
univerzita v Brně je členem Businet roku 2011.
Soutěž probíhala on-line, tzn. studenti z Brna,
Geelu (Katholieke Hogeschool Kempen), Leuvenu (Katholieke Hogeschool Leuven) a Liége
(HELMo University College) se spojili pomocí
Skype a využívali (on-line) Google dokumenty,
aby písemně vypracovali s využitím svých znalostí evropského práva fiktivní případ o dovozu
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drinkem v ruce. Ladies and gentlemen mohli
konverzovat a koketovat u některého ze skvělých
koktejlů, které pro ně namíchal profesionální
barman. Po seznámení mohl gentleman požádat
dámu o tanec a oba se společně odebrali na
parket naučit se základním korkům swingu a
nechat se pro změnu opojit tancem. Ten vyučovali také profesionálové, kteří odvedli skvělou
práci a na parket dostali téměř všechny přítomné.
V průběhu večera bylo postaráno ještě o další
zábavu. Přítomní si mohli zahrát kulečník, šipky
nebo poker, který měla na starost profesionální
krupiérka.
Celý večer byl svižný, zábavný, originální a velmi elegantní. Všichni jsme si ověřili, že skutečné dámy a pánové s vybraným chováním jsou
všude nehledě na to, ve kterém století se narodili. Jenom jim musíte dát příležitost se projevit.
A poslední věta na závěr? Se vší skromností si
myslím, že i Charlie Chaplin by na nás byl hrdý.

ISC
MENDELU
se vrátilo
v čase do
20. a 30. let

hračky z Německa, která je identickou kopií
zbraně, do Nizozemí. Rozbor případů je hlavní
náplní předmětu European Business Law, který
se vyučuje na Provozně ekonomické fakultě
MENDELU od loňského akademického roku
2010/2011.
Mendelovu univerzitu v Brně vzorně reprezentovali studenti 4. ročníku předmětu European
Business Law: Bc. Jiří Ilčík, Bc. Zuzana Jančálková, Bc. Petra Košťálová, Bc. Hana Rešlová,
Bc. Petra Sováková, Bc. Jana Stránská.
Jejich účast podpořili z Provozně ekonomické
fakulty MENDELU, Ústavu práva a humanitních
věd přípravou technického zázemí Ing. Jan
Vodák, organizačně Mgr. Eva Abramuszkinová
Pavlíková, Ph.D., M.A. a odborně JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

ON-LINE hra
pro studenty
práva na PEF
MENDELU
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Akce ve Velkém Špalíčku
Redakce a AF MENDELU
Foto MENDELU
Od 10. do 23. dubna se univerzita představila
v rámci doprovodného programu Brněnského
Majálesu několika zajímavými prezentacemi
v obchodním centru Velký Špalíček.
Barevná pšenice – zelená pro Vaše zdraví
Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D., Ústav biologie
rostlin AF MENDELU
Pod tímto sloganem probíhala ve čtvrtek 19. 4.
2012 od 16 do 18 hod. ve Velkém Špalíčku akce
Chléb z barevných pšenic. Během prezentace
byla laická veřejnost seznámena s problematikou genetiky, šlechtění a praktického využití
pšenic s nestandardním zbarvením obilky jako
potencionální funkční potraviny. Zájemci mohli
vidět nejen rozdíly ve zbarvení od obilek, otrub
a mouky, ale mohli i ochutnat výsledky pokusného pečení. Pro děti byl velkým lákadlem
mikroskop a možnost připravit si pod vedením
Ing. Jany Ondrouškové vlastní preparát a pozorovat barevné rozdíly na řezu jednotlivými
obilkami. O akci byl velký zájem a museli jsme
odpovídat na mnoho dotazů. Frekvence dotazů
charakteru Kde se dá takováto pšenice koupit?
nás ujistila v tom, že směr naší vědecko-výzkumné práce jde tím správným směrem.
Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Martinkovi z Agrotestu fyto, s.r.o. (vzorky osiva pro
prezentaci) a týmu pod vedením doc. Ing. Jindřišky Kučerové, Ph.D. z Ústavu technologie
potravin AF (pečivo), protože bez jejich pomoci
by určitě prezentace nesklidila takový úspěch.
Během krátké, ale informacemi bohaté dvouhodinové prezentace byla možnost prezentovat
i bakalářské a navazující magisterské studijní
programy a obory Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Akce se účastnilo odhadem 80 osob.
Hmyz – potravina III. tisíciletí
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D., Ing. Martina
Bednářová, Ing. Vladimír Fišer
Ve dvou termínech – 11. 4. a 20. 4. – se uskutečnila prezentace potravin s hmyzem s možností ochutnávky. Akce se stala příležitostí
pro setkání přátel entomofágie z Brna a okolí,
ale přišli i lidé, kteří hmyz dosud neochutnali.
Nabízen byl chléb s cvrčky, perníčky s moučnými červy a zavíječem voskovým a také kokosové kuličky s přídavkem drceného hmyzu.
Nejvíce chutnaly perníčky. Studenti a zájemci

o studium na MENDELU se především ptali
na obor, kde by mohli entomofágii studovat.
Nabízené ochutnávky vzbudily u kolemjdoucích
celou škálu pocitů od šokujících po nadšené.
Pozitivní reakce však převládaly.
Odhadovaný počet 100 osob na jedné prezentaci.
Netradiční plodiny v kuchyni
Ing. Lucie Janečková, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MENDELU
13. 4. 2012 byla uspořádána v době 16–18 hodin
prezentace s názvem Netradiční plodiny v kuchyni. Cílem bylo seznámit veřejnost s významem luštěnin v lidské výživě. Kromě toho, že
jsou chutné (veřejnosti byly nabízeny mungo
fazole a „humus“ z cizrny), jsou plnohodnotným
zdrojem bílkovin, vitamínů a minerálů. Obsahují také esenciální aminokyseliny, které nedokáže
člověk sám syntetizovat.
O akci byl velký zájem. Náš stánek navštívilo
během dvou hodin přes stovku zvědavých
návštěvníků, kteří si odnesli nejen recepty na
pokrmy z luštěnin, ale také informace a letáky
o studiu na Mendelově univerzitě v Brně.
Ráda bych poděkovala paní Daně Drápelové,
která na akci obětavě pomáhala.
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Soutěž
Studentské
projekty
2011/2012

Ing. Eva Šebelová

LDF MENDELU
Foto LDF MENDELU

Ve dnech 19.–20. 4. 2012 byla pod záštitou
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pořádána soutěž Studentské projekty 2011/2012 firmy ŠPINAR – software, s.r.o.
Všechny projekty byly zpracovány v programu
TurboCAD. Cílem soutěže je podpora výuky
programu TurboCAD na školách, porovnání
kvality výstupů a úrovně jednotlivých škol, hledání talentů a jejich podpora při uplatnění
v praxi, získání nových zkušeností, rozvoj komunikace a spolupráce mezi školami, studenty
a učiteli a mediální propagace.

V letošním ročníku bylo do soutěže přihlášeno
šedesát prací studentů z dvaceti škol – vysokých, středních odborných a učilišť. Do finále
bylo vybráno dvacet pět prací studentů z České
republiky a Slovenské republiky. Obhajoby prací se konaly v areálu ICV Mendelovy univerzity
v Brně a byly hodnoceny odbornou komisí.
Předsednictvo poroty bylo složeno z odborníků

z praxe, vysokoškolských pedagogů, středoškolských učitelů, učitelů z odborných škol a
zástupců společnosti ŠPINAR – software, s.
r.o.
Výherci byli zařazeni do soutěžních kategorií.
Nejlepší projekt obdržel Hlavní cenu a dále se
vyhlašovali vítězové podle zaměření – v nábytkářské, strojařské a stavařské kategorii. V nábytkářské kategorii byl posuzován interiér,
doplňky interiéru, nábytkové objekty apod.,
strojařská zahrnovala především konstrukci a
modely dopravních prostředků, strojů a strojních
součástek. Stavařská kategorie se zaměřovala
především na dispozici exteriéru, konstrukci
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staveb a veřejná prostranství. Byla udělena
i Cena médií, Cena učitelů a Zvláštní cena poroty.
U všech prací se hodnotil námět a nápaditost
projektu, originalita návrhu, design, 3D model,
použitý materiál, funkčnost, náročnost konstrukce, detaily konstrukce, výkresová dokumentace, kvalita vizualizace a celkové grafické
zpracování projektu. Současně se přihlíželo i k
využití vyšších nástrojů programu TurboCAD.
Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Ve finále
soutěže bylo kromě výše zmíněných kritérií
hodnoceno také zpracování prezentace a celkový projev studentů při obhajobě. Absolutním
vítězem se stal Miroslav Bureš, student České
zemědělské univerzity v Praze. Z fakulty LDF
MENDELU byly přihlášeny do soutěže tři projekty a všechny získaly ocenění.
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1. místo ve Stavařské kategorii – Jiří Horáček
2. místo ve Stavařské kategorii – Bc. Ondřej
Šimko
3. místo v Nábytkářské kategorii – Bc. Petr
Klímek

Soutěž je konána každoročně ve spolupráci
s partnerskou školou; Mendelova univerzita
v Brně byla spolupořadatelem roč. 2011/2012.
Vyhlášení vítězů a finálový program zakončil
proděkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Ing. Karel Krontorád, CSc. symbolickým
předáním putovní valašky, která bude do vyhlášení příštího ročníku v úschově Střední školy
nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem.

Veletrh
pracovních
příležitostí na
AF MENDELU

Ing. Jitka Dvořáčková
AF MENDELU
Foto AF MENDELU

Ve středu 25. dubna se v aule Mendelovy univerzity konal již počtvrté Veletrh pracovních
příležitostí pro studenty Agronomické fakulty.
Této akce se zúčastnilo téměř 150 studentů,
převážně posledních ročníků bakalářských
a navazujících magisterských studijních oborů,
a 25 zástupců firem, nejen z České republiky,
ale také ze Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Akce byla rozdělena do dvou částí. V první,
kterou studenty i zástupce firem provedl proděkan fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., byli
studenti informováni o možnostech doktorského studia, nabídce studia a praktických stáží
v zahraničí, realizace praxí ve spolupráci s BIC
Brno, s.r.o. nebo o možnosti práce v zahraničí
na farmách zprostředkované firmou STUDENT
AGENCY, s.r.o. Poté se již studentům představily firmy, které mimo vlastní prezentaci a nabíd-

ku volných pracovních míst předkládaly studentům také nabídky dalšího profesního růstu,
a to ve formě stáží, vedení odborných praxí,
pomoci při řešení bakalářských, diplomových
a disertačních prací. Ke studentům postupně
promluvili zástupci firem majících zájem o studenty se zaměřením fytotechnickým (Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o., ADW AGRO, a.s.,
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ATC Agro Trial Center GmbH, SEMO, a.s.),
zootechnickým (AgroKonzulta – poradenství,
s.r.o., Beuker, s.r.o., ADW AGRO, a.s.), potravinářským (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.) i technickým (Honeywell, s.r.o., AGROTEC, a.s., ROmiLL, s.r.o.). Přítomna byla rovněž
zástupkyně akciové společnosti AGROFERT
HOLDING, největší skupiny v českém a slovenském zemědělství a potravinářství. Pro studenty se zájmem o samostatnou hospodářskou
činnost s podporou dotace Zahájení činnosti
mladých zemědělců krátce pohovořil prezident
Společnosti mladých agrárníků Ing. Petr Mareš,
Ph.D.
Ve druhé části následovalo individuální jednání
zástupců firem se studenty, které jejich nabídka

Ing. Šárka Dvořáková
Ph.D, prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
AF MENDELU

Potřeba rychlé reakce na aktuální informace
z oblasti vědecko-výzkumných aktivit a jejich
neprodlené distribuce informací ke konečnému
příjemci se ukazuje jako nezbytná. Na Agronomické fakultě si tento fakt uvědomují, proto
pro zájemce o informace z oblasti vědy a výzkumu zřídili on-line informační Newsletter vědy
a výzkumu, do kterého je možné se registrovat
z hlavní webové stránky fakulty.
http://www.af.mendelu.cz/cz/veda_a_
vyzkum/newsletter
Newsletter VaV je rozdělen do čtyř základních
tematických oblastí:
1. Vědecko-výzkumné projekty
2. Strukturální fondy
3. Aktivity pro studenty doktorských programů
4. Ostatní informace z oblasti vědy a výzkumu.
V rámci prvního tematického okruhu jsou registrovaní zájemci informováni o možnosti zapojení do projektových aktivit, o školeních, seminářích, aktuálních výzvách a dalších akcích
zaměřených na účast ve vědecko-výzkumných
projektech, mj. Grantové agentury České republiky (GA ČR), Technologické agentury České
republiky (TA ČR), Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV), Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) a dalších.
Okruh strukturálních fondů informuje o projektových možnostech v rámci operačních programů: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
OP Životní prostředí nebo OP Rozvoj venkova.
Zaregistrovaní uživatelé dostávají informace
o nových výzvách, výsledcích výzev, podporo-
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zaujala. Součástí akce bylo vydání Katalogu
firem Veletrhu pracovních příležitostí, který je
v elektronické podobě dostupný studentům
i absolventům na webu www.af.mendelu.cz/praxe.

Newsletter VaV AF MENDELU
– pohotové informace – základ úspěchu

vána je rovněž asistence a konzultace při přípravě návrhů projektů.
Aktivity pro doktorandy přinášejí informace
o akcích, které jsou zaměřeny na tuto cílovou
skupinu studentů doktorských studijních programů. Registrovaní studenti obdrží informace
mailem, mj. o seminářích interdisciplinárního
vzdělávání, Interní grantové agentuře AF MENDELU a mezinárodních aktivitách, do kterých
se mohou zapojit (stáže, letní školy).
V rámci poslední tematické oblasti budou registrovaní uživatelé systému informováni o postupující reformě vědy a výzkumu, financování
vědecko-výzkumných aktivit nebo o možnostech
mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu.
Základním posláním nového komunikačního
nástroje je zajištění rychlé informovanosti pracovníků a studentů o projektových aktivitách,
včetně projektů výzkumu a vývoje.
Již v krátké době po zprovoznění Newsletteru
se potvrdilo, že se jedná o velmi efektivní nástroj
pro oslovení velkého počtu skutečných zájemců
o informace z oblasti vědy a výzkumu.
Počet registrovaných zájemců po prvním týdnu
provozování dosáhl 94 osob z řad akademických pracovníků i doktorandů.
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Úspechy
trubačov
LDF
MENDELU

Veronika Vallová

Foto Veronika Vallová
V prekrásnom prostredí zámku v Kostelci nad
Černými lesy sa cez víkend 27.–28. 4. 2012
uskutočnila medzinárodná akademická súťaž v
mysliveckom trúbení a vábení jeleňov. Naši
študenti opäť potvrdili svoje kvality a podali
skvelé výkony. V kategórii súbory nás reprezentovali PAGÁČI, ktorí obsadili vynikajúce druhé
miesto, ďalej nasledoval na desiatom mieste
súbor KULÍŠCI. Tesne v pätách im bol súbor

Reprezentační
ples Lesnické
a dřevařské
fakulty
Mendelovy
univerzity
v Brně

Zdeněk Patočka

Foto LDF MENDELU

16. března 2012 byl v Hotelu International pořádán Reprezentační ples Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU). Plesu předcházely časově náročné
přípravy, které řídil Spolek posluchačů LDF
MENDELU, a proto jsme mohli přivítat všechny
hosty v příjemném prostředí a komorní atmosféře hotelu vyzdobeného studentkami naší
univerzity. V 19 hodin Kongresový sál Internationalu rozezvučela dechová hudba v podání
souboru Bojané. V suterénu v restauraci Lucullus samozřejmě jako i v minulých letech hrál
k tanci Pavel Helan s kapelou a cimbálová
muzika Grajcar, která předvedla, že na cimbál
se dá zahrát i moderní hudba. Taneční skupina
Single zase představila nejrůznější druhy klasických tanců i tanců latinskoamerických.
Po úvodním slovu Moniky Kořínkové a Zdeňka
Navrátila do sálu za zvuků lovecké hudby zavítal Hubert s Dianou a na zdárný průběh večera
si připili s proděkanem fakulty. O půlnoci se
samozřejmě losovalo z již tradiční tomboly.

VAŘEČKÁŘI, ktorí sa umiestnili na jedenástom
mieste a posledný zo súborov reprezentovali
našu fakultu HLUŠCI, ktorí boli na sedemnástom mieste. V kategórii jednotlivci – borlice sa
podarilo získať prvé miesto Jakubovi Vamberskému. V kategórii lesnice vybojoval tretie miesto Petr Kolař. Úspech sme dosiahli aj vo vábení
jeleňov, kde sa na peknom druhom mieste
umiestnil Ladislav Kozák.
Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za vzornú reprezentáciu a gratulujeme k získaniu ocenení.
Lesu a lovu zdar!
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Petra Kišová a Martin Čermák
Foto Martin Čermák

Ve dnech 31. března až 4. dubna 2012 se
v Brně konala jedna z největších přehlídek
zemědělství a lesnictví v Evropě – tradiční
mezinárodní veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a ANIMAL VETEX, které poprvé doplnil
veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Letošní ročník se
konal na dosud největší ploše za rekordní účasti 755 vystavovatelů z 20 zemí. Historicky nejvyšší byl také zájem návštěvníků, kterých přišlo
přibližně 110 tisíc.

S l av n o s t ní z a h á j e ní ve l et r h u S I LVA
R EG I N A 2 012
Dvouletých příprav na tuto prestižní událost se
aktivně účastnila Mendelova univerzita v Brně
prostřednictvím svých předních odborníků.
Prorektor Jindřich Neruda v projevu na slavnostním zahájení připomněl, že univerzita na
přípravě a organizaci těchto veletrhů a jejich
doprovodných programů spolupracuje již několik desetiletí. Všichni si přejeme, aby se zemědělská činnost rozvíjela, a tyto veletrhy mohou
dle mého názoru všem zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti poskytnout dostatek nejnovějších informací o progresivních strojích,
zařízeních i technologiích. Tyto specializované
veletrhy jsou i neocenitelným zdrojem poznání
pro naše studenty, kteří zde mohou načerpat
poznatky pro svou práci, zdůraznil prorektor
Neruda.
O kvalitní přípravu a úspěšný průběh mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu
SILVA REGINA se zasloužila Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
(LDF MENDELU), která byla spolu s Českou
technologickou platformou lesního hospodářství
a navazujících průmyslových odvětví garantem doprovodného programu. Stánek LDF
MENDELU na tradičním místě v pavilonu Z ve
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Rekordní veletrh SILVA REGINA 2012
s aktivní účastí LDF MENDELU
srovnání s posledním ročníkem zdvojnásobil
svou plochu na 240 m2 a jeho součástí se stal
přednáškový sál, který poskytl zázemí pro
doprovodný program.
V koncepci stánku, který vznikl podle návrhu
Ing. Heleny Křenkové, byl kladen důraz na
představení studijních příležitostí na LDF MENDELU. Zájemci o studium mohli získat infor-

Tr u b a č i u s t á n k u

Soutěž
Poz n e j d ř evo

D e n l ove c ké hu d by
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mace o všech studijních programech včetně
nedávno akreditovaného a velmi atraktivního
bakalářského studijního programu Design nábytku. Na velkoplošném monitoru zaujal návštěvníky reklamní spot propagující studium na
LDF MENDELU Lehce dráždivá fakulta, který
jistě na dlouhou dobu utkvěl v paměti návštěvníků.
Vědecko-výzkumné aktivity fakulty zastupovala zejména prezentací činnosti Ústavu lesnické
a dřevařské techniky, ukázek funkčních vzorků
patentově chráněných průmyslových vzorů,
které vznikly v dílně ústavu.

S e m i n á ř N av r a c e ní m a j et k u cír k vím

S o u t ě ž Poz n e j d ř evo

Fa r m a J o h n D e e r e

Nejmladší návštěvníky veletrhu lákala na stánek
oblíbená soutěž o ceny Poznej dřevo, která je
seznamovala se dřevem vybraných druhů
našich lesních dřevin.
Vystaveny byly také zajímavé trofeje ze sbírek
Ústavu ochrany lesů a myslivosti, přičemž

S t á n e k L D F M E N D E LU

zaslouženou pozornost budila zejména kolekce
raritních trofejí jelena lesního.
Posluchači, kteří jsou školeni v rámci projektu
Platforma pro posílení dovedností interkulturního managementu, využili příležitosti k sebezdokonalení na Farmě John Deere, kde si vyzkoušeli neverbální metody ovládaní koně. Tyto
zkušenosti mohou v přenesené formě aplikovat
také ve své manažerské praxi.
V přednáškovém sále byl vystaven soubor fotografií z ostrova Sokotra, který odkazoval na
vzdělávací a výzkumné aktivity LDF MENDELU
v Jemenské republice (zejména na projekt Hos-
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podaření s přírodními zdroji tropů a subtropů
– inovace studijních programů LDF MENDELU)
a kolekce pozoruhodných šišek, plodů a semen
ze sbírek Ústavu lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie. Jednací salonek byl vyzdoben fotografiemi Ing. Ladislava Menšíka, Ph.D.,
jejichž společným tématem byla příroda Drahanské vrchoviny.
Motto veletržního doprovodného programu Myslivec není jen lovec, lesník není jen dřevorubec
odráželo současnou výzvu, aby lesnictví jako
odvětví a profese obhájilo svoji pozici ve společnosti. Program přednášek a diskusí byl
zaměřen na aktuální problémy lesnictví a myslivosti stejně jako na popularizaci odvětví směrem k široké veřejnosti. Klíčovou událostí se stal
seminář Navracení majetku církvím, který jednal
o dopadech církevních restitucí na dodavatelsko-odběratelské vztahy v lesním hospodářství.
Ve zcela naplněném sále se sešli zástupci
současných i budoucích vlastníků, dodavatelé
lesnických prací a regionální zpracovatelé dřeva, kteří problematiku restitucí posoudili v širších ekonomických a sociálních souvislostech.
V závěrečné diskusi se účastníci semináře
shodli, že církevní restituce mohou v mnoha
oblastech narušit stávající vlastnický monopol
a přispět k širšímu uplatnění drobných zpracovatelů dřeva.
Prosazování transparentní veřejné soutěže se
věnoval seminář Prodeje dříví na pni, který
seznámil s principy metody prodeje dříví na pni
s oslovením konkurence a praktickým uplatněním metody u nás i v zahraničí. Další semináře
konané v přednáškovém sále stánku LDF MENDELU se zaměřily například na provoz mysliveckých střelnic, problematiku přístrojů nočního
vidění v myslivosti nebo zásady chovu a výživy
srnčí zvěře. Ve středu 4. dubna se zde v režii

České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví
uskutečnil Den Evropské unie s představením
rozvojových projektů financovaných ESF se
zaměřením na lesnictví. V garanci LDF MENDELU navíc probíhala část odborného doprovodného programu veletrhu BIOMASA zaměřená na zkušenosti s využíváním lesní biomasy
v České republice i v zahraničí.
Trubači LDF MENDELU se po celou dobu konání akce starali o navození patřičné atmosféry
a se spřátelenými hudebními tělesy uspořádali
reprezentativní přehlídku trubačských souborů
z celé republiky s názvem Den lovecké hudby.
Průběh letošního ročníku vysoce ocenil děkan
LDF MENDELU Petr Horáček, který přivítal příležitost představit fakultu i celé lesnictví jako
úspěšné a perspektivní odvětví pevně provázané se zpracovatelským průmyslem. Veletrh SILVA REGINA předčil naše očekávání. Z mého
pohledu úžasně zapůsobilo představení lesnictví a myslivosti jako tradičního a hospodářsky,
sociálně i kulturně významného oboru, včetně
libých tónů loveckých nástrojů. Velmi dobrý pocit
mám z doprovodného programu, zejména seminářů, které se těšily velkému zájmu odborné
veřejnosti. S celým ročníkem jsem nadmíru spokojen, konstatoval děkan Horáček, který se
aktivně účastnil veletrhu i jeho doprovodného
programu. Na slavnostním zahájení po jeho boku
stáli mj. hejtman Moravskoslezského kraje
a předseda Českomoravské myslivecké jednoty
Jaroslav Palas nebo princ Jan Schwarzenberg,
který se jako vášnivý lovec a úspěšný lesní
hospodář s potěšením zúčastnil otevření historické veletržní expozice Schwarzenberský dům.
Příští ročník veletrhů TECHAGRO, ANIMAL
VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA se uskuteční na jaře roku 2014.

Ing. Jiří Libus

LDF MENDELU
Foto Miloň Dvořák, LDF MENDELU

46. ročník Biologické olympiády
na LDF MENDELU

Ve dnech 30. 3. 2012, 13. 4. 2012 a v týdnu
23.–27. 4. 2012 se na Lesnické a dřevařské
fakultě Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) uskutečnila dvě krajská kola a ústřední
kolo Biologické olympidády. Jedná se o předmětovou soutěž pro talentované středoškolské
studenty ve znalostech z přírodopisu a biologie.
Proč právě na LDF MENDELU? Proto, že naše
fakulta má zájem přilákat ke studiu nejtalentovanější biology; vždyť nejeden profesor, docent,
doktor, inženýr či student naší univerzity tuto
soutěž v minulosti vyhrál…

Letošní jaro bylo na LDF MENDELU plné Biologické olympiády (BiO). Vše začalo přípravami
na krajská kola dvou kategorií. Krajské kolo soutěže v kategorii A (studenti maturitních a předmaturitních ročníků) se uskutečnilo 30. března
2012 a soutěž v kategorii B (studenti 1. a 2.
ročníků středních škol nebo 5. a 6. ročníků
víceletých gymnázií) proběhla 13. dubna 2012.
V krajském kole kategorie A šlo také o postup
do ústředního (celostátního) kola BiO.
Ústřední kolo proběhlo na MENDELU v týdnu
23.–27. 4. 2012. Příprava akce byla poměrně
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náročná, zapojilo se několik pracovníků a doktorandů naší fakulty. Slavnostní zahájení se
uskutečnilo v zasedací místnosti děkanátu,
kde soutěžící za fakultu přivítal děkan Horáček
a proděkan Jankovský. Vše pokračovalo do
večerních hodin „poznávačkou“ živočichů, rostlin a přírodnin. Druhý den byli soutěžící v laboratořích, kde pomocí mikroskopů, binokulárních
lup, počítačů a další techniky plnili náročné
úkoly z oblasti genetiky, zoologie a botaniky.
Úterní večer soutěžícím zpestřila prohlídka
Mendelova muzea. Ve středu 25. 4. se celá akce
přesunula do arboreta v Křtinách, kde probíha-

E x k u r ze –
M o r av s k ý k r a s

S o u t ě žící p ř i m i k r o s ko p ová ní

Te r é n ní ú ko l v a r b o r et u

Magdalena Holc ová př i přebírání c en pro
vít ě ze

la terénní úloha využívající snad všechny prvky
pestré přírody. Soutěžní část končila teoretickým testem, který účastníci vyplňovali v prostorách křtinského zámku. Závěrem středečního
dne byla prohlídka křtinského kostela a jeho
podzemí, vedená děkanem Peňázem z místního děkanství. Ve čtvrtek dopoledne byla připravena exkurze na zajímavá místa brněnské
přírody – zejména na Hády a do Moravského

krasu. Soutěž vyvrcholila závěrečným ceremoniálem. Zde soutěžícím předali hodnotné
ceny garanti akce – zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů Evropské komise v Bruselu doc.
Miko, náměstek hejtmana JMK Ing. Juránek,
rektor MENDELU prof. Hlušek, děkan LDF
MENDELU doc. Horáček a další. Závěrečný
ceremoniál navštívilo mnoho významných osobností České republiky, Jihomoravského kraje
a naší univerzity. Většina z nich se v dobách
„dávno minulých“ umísťovala na předních místech v BiO.
Cílem BiO je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich
nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru. Nejlepší z nich připravuje na
reprezentaci v Mezinárodní biologické olympiádě. V současné době je do ní zapojeno na
60 zemí světa a v červenci 2012 se uskuteční
v Singapuru. V letošním klání zvítězila a do
mezinárodního kola automaticky postupuje
Magdalena Holcová, studentka Gymnázia Botičská, Praha 2. Na druhém místě se umístila
Eva Vojáčková – studentka, která již tradičně
vyhrává krajská kola BiO na naší fakultě.
Doufejme, že studenti budou na krajská kola
i celostátní kolo vzpomínat jen v nejlepším.
Možná se i díky této akci dříve nebo později
s některými z nich setkáme, až se stanou studenty naší fakulty.

