časopis Mendelovy univerzity v Brně
r o č n í k I V. ▌ č í s l o 3 ▌ s r p e n 2 0 12

m en del
green
9 ▌ MENDELU byla spolupořadatelem soutěže
Regionální potravina
7 ▌Studenti
Jihomoravského kraje
FRRMS MENDELU
v r o c e 2 012 a Z l a t á
v C h i l e c h u ť J i ž ní M o r av y 2 012

21 ▌ S t u d e n t i P E F
na intenzivním
programu v Litvě

Public Information Centre v Shanti Town, Kabwe / str. 5

Exkurze v chovné stanici krokodýlů Paga Crocodile Pond / str. 6

Rozvodněná řeka při podzimních deštích v oblasti Buena Paz / str. 7

Výsadba lipového stromořadí. Vpravo bývalý rumunský prezident
Emil Constatinescu a velký přítel Václava Havla / str. 17
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Text a foto: Ing. Pavel Mauer
ŠLP ML Křtiny MENDELU

O víkendu 26.–27. května 2012 se uskutečnil
v Arboretu Křtiny Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně
tradiční Den otevřených dveří. Na 800 návštěvníků z domova i ze zahraničí bylo odbornými
průvodci z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty
MENDELU provedeno krásnou jarní přírodou

arboreta. Pozdní mrazy poničily květy azalek,
kvetoucí rododendrony však zářily v plné kráse.
V sobotu 26. května 2012 odpoledne při nadšené odezvě 150 posluchačů byl v arboretu v rámci 3. Křtinského vytrubování uspořádán velký
koncert lovecké hudby v podání čtyřiceti trubačů.
V neděli 27. května 2012 byla představena nová
pohlednice Arboreta Křtiny, opět při slavnostním
troubení.
Závěrem si návštěvníci připomněli 130. výročí
narození a 70. výročí úmrtí profesora Augusta
Bayera, zakladatele křtinského arboreta.
Velmi úspěšný byl i 3. ročník Křtinského vytrubování, pořádaný ve dnech 25.–27. 5. 2012 ve
Křtinách a okolí – v Arboretu Křtiny, v barokním
chrámu, na Prnkově vyhlídce. Více než pětačtyřicet trubačů ze šesti souborů z celé České
republiky a ze Slovenska představilo za velkého
zájmu veřejnosti na pěti koncertech loveckou
hudbu autorů Dyka, Dudy, Selementa a Vacka.
V neděli 27. 5. 2012 byly poprvé představeny
skladby pro tři borlice, dvě lesnice a zpěv Křtinské vytrubování, věnované autorem JUDr. Petrem Vackem Ing. Jaroslavu Martínkovi, CSc.
a trubačům ŠLP Masarykův les Křtiny za založení krásné tradice, za péči o krásnou přírodu
a zušlechťování hudebního cítění myslivců.

Den otevřených
dveří v Arboretu
Křtiny
a 3. Křtinské
vytrubování
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Otevření
naučné
stezky
v Oboře
Sokolnice
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Text a foto: Ing. Pavel Mauer
ŠLP ML Křtiny MENDELU

6. června 2012 byla za účasti více než šedesáti
účastníků slavnostně otevřena nová naučná
stezka v Oboře Sokolnice. Mezi přítomnými byli
zaměstnanci ŠLP ML Křtiny MENDELU, pedagogové LDF MENDELU, také pracovníci emeritní, tvůrci stezky, ředitel Domova seniorů v Sokolnicích MVDr. Petr Nováček, občané Sokolnic a
Kobylnic, včetně jejich starostů – Jiřího Životského a Ing. Lubomíra Šmída a další vzácní hosté.
Obora Sokolnice je majetkem Mendelovy univerzity v Brně, spravována je polesím Bílovice nad
Svitavou Školního lesního podniku Masarykův
les Křtiny. Slouží především k terénní praktické výuce studentů univerzity. Chována je zde
tlupa daňčí zvěře a nově několik jedinců jelena
Dybowského. Nachází se v údolní nivě Zlatého
potoka, který protéká jejím středem. Výměra
obory je 53 ha, z toho 46 ha připadá na les.
Některé stromy dosahují úctyhodného stáří
a jsou chráněny památkově i z hlediska přírod-

ISE Prize for Environmental
Electrochemistry
prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
AF MENDELU

ního. Oboře dominuje alej tvořená jírovcem
maďalem. Zajímavostí je historická zeď, která
pamatuje napoleonskou bitvu v roce 1805.
Obora je zpřístupněna po většinu roku veřejnosti. Z důvodu potřebné informovanosti návštěvníků se management ŠLP Křtiny rozhodl vybudovat naučnou stezku, otevřít a přiblížit všem
tuto jedinečnou lokalitu s bohatou druhovou
pestrostí jak rostlinných, tak živočišných druhů.
Naučnou stezku v délce 1200 metrů tvoří šest
zastavení. Jednotlivé panely informují návštěvníky o účelu, historii i současnosti obory, o zastoupení zdejších druhů z hlediska botanického
a zoologického, o biologii chované zvěře a péči
o ni, také o zásadách chování návštěvníků při
pobytu na území obory.
Grafický návrh posterů vytvořila Blanka Ponížilová, další spolutvůrci textů a informací byli z řad
pracovníků ŠLP Křtiny. Dřevěný mobiliář navrhl
Ing. arch. Zdeněk Eichler, vlastní realizaci zabezpečilo Sdružení Pavel a Jarek Neužilovi. Vynaložené náklady budou z 90 % uhrazeny z dotace
Programu rozvoje venkova, zbylá část z prostředků Školního lesního podniku Masarykův les
Křtiny Mendelovy univerzity v Brně.

Na základě nominačního dopisu a dopisu zájmu
spojeného s odborným životopisem a pěti nejvýznačnějšími výsledky byla International Society of Electrochemistry udělena cena pro rok
2012 s názvem ISE Prize for Environmental
Electrochemistry doc. RNDr. Vojtěchovi Adamovi, Ph.D. Cena bude oficiálně vyhlášena na
2012 Annual ISE Meeting v Praze. Prezentace
výsledků se uskuteční na 2013 Annual Meeting
in Santiago de Querétaro v Mexiku.

▌ číslo 3 ▌ sr pen 2012
redakce

Velký okruh Asií a Afrikou aneb
ve stopách významných
českých cestovatelů
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Autem až na konec světa.
Expedice i po roce pokračuje.

CZEXPEDITION 2011–2013

ht tp://w w w.czexpedition.cz

Rangún (Barma), 1. května 2012 – Je to přesně rok, co tříčlenná posádka slavnostně vyrazila od brněnského Výstaviště vstříc dvouletému
dobrodružství po Asii a Africe. K 1. květnu navštívili 15 států a ujeli necelých 60 000 kilometrů.
Na jejich cestě je doprovází Černý José, dvaadvacet let stará Toyota 4Runner s expediční
úpravou.
Za poslední rok jsme projeli všemi podnebnými
pásy. Dostali jsme se za severní polární kruh,
zažili na vlastní kůži nemilosrdnou poušť Gobi
a na Sibiři jsme si zase prošli pravým komářím
peklem, shrnuje dosavadní putování Aleš Bžatek, absolvent MENDELU.
Zatímco dvaatřicetiletý Jaroslav František považuje za největší úspěch procestování jihovýchodní Asie vlastním autem, jeho o šest let
mladší kolega Aleš Bžatek si cení dobytí ruského Magadanu. Dál už se autem po souši nelze
ani dostat. Magadan lze považovat v pravém
smyslu slova za konec světa, popisuje. Vede sem
nechvalně známá dálnice M56, někdy také nazý-

vaná jako ‘Road of Bones‘, která prochází přes
nejchladnější místa na severní polokouli, pokračuje Bžatek.
Cestování kromě pěkných zážitků přináší i různé
nástrahy. Během prvních dvou měsíců nám
odešla spojka. Na Dálném východě jsme zase
řešili problém s diferenciálem, a aby toho nebylo málo, odpadly i tlumiče, vzpomíná Aleš Bžatek.
Nejvíce nás ale mrzí, že jsme přišli o třetího
člena expedice, uvádí Bžatek. Zároveň dodal, že
Aleš Kašpar výpravu opustil z finančních důvodů.
I přes všechny nástrahy expedice stále pokračuje. José prošel v Thajsku generálkou a je zase
jako nový. Protože do Barmy není vjezd autem
z politických důvodů možný, pluje teď José do
Bangladéše, kde se s ním za týden setkáme, říká
Jaroslav František. Potom bude naše cesta
směřovat přes střední Asii, odkud zamíříme do
Afriky, uzavírá.

W W W. C T T. M E N D E L U . C Z

Centrum transferu technologií
pomáhá Mendelově univerzitě
v Brně

Od začátku července začala Mendelova univerzita v Brně využívat služeb vlastního Centra
transferu technologií (CTT MENDELU), které zde
bylo zřízeno jako specializované celoškolské
pracoviště. Organizačně spadá přímo do řídící
působnosti rektora univerzity a poskytuje servis
všem fakultám.
CTT MENDELU se stará o ochranu duševního
vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního
potenciálu duševního vlastnictví univerzity.
Zároveň zabezpečuje profesionální obchodní
a partnerskou komunikaci univerzity s představiteli průmyslu. Cílem pracoviště je rozšířit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem
využít speciálního přístrojového a laboratorního
vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků MENDELU. Centrum je personálně obsazeno mj. kvalifikovanými pracovníky se
zkušenostmi z průmyslu, obchodu a marketingu.
Význam zřízení CTT
Mendelova univerzita v Brně se otevřením vlastního Centra transferu technologií zařadila po bok
evropských a světových univerzit, které kladou

Další informace:
http://www.czexpedition.cz

důraz na přenos svých znalostí a vědeckých
výsledků do praxe. Komercializace znalostí
a technologií univerzity může mít podobu prodeje licencí na výsledky univerzitního výzkumu,
zakázkového výzkumu dle zadání zákazníka
i odborných služeb nad přístrojovým vybavením
univerzity (měření, testování apod.). Firmám může univerzita poskytovat také hotové analýzy
a studie či znalecké a lektorské služby. CTT naváže na již realizované spolupráce s firmami
a pomůže tyto vztahy rozvinout, ale také získat
další komerční partnery.
Věřím, že Centrum transferu technologií nám
pomůže prohloubit a rozšířit spolupráci univerzity s firmami, kterým mohou v jejich podnikání
pomoci naše vědecké výsledky a výzkumné
kapacity či odborné služby nad speciálním přístrojovým vybavením. Vedle internacionalizace
univerzitních aktivit považujeme poskytování
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našich znalostí průmyslu za další podmínku pro
pokračující modernizaci a rozvoj univerzity, uvedl rektor Mendelovy univerzity prof. Ing. Jaroslav
Hlušek, CSc.
Zřízení CTT je naplněním jednoho z cílů Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období
roku 2012, konkrétně konstituování Centra transferu technologií zajišťujícího ochranu duševního
vlastnictví univerzity a komercializaci výsledků
vědy, výzkumu a inovací. Transfer technologií je
také nezbytnou součástí naplňování tzv. třetí role
univerzit.
Vybudování CTT a jeho činnost na dobu tří let je
plně financována z prostředků strukturálních
fondů EU (OP VaVpI), po tomto období bude
centrum financováno mj. podílem ze zdrojů univerzity, k jejichž tvorbě centrum aktivně přispělo.
Přínosy transferu technologií
Přínosy profesionálně prováděného transferu
technologií pro univerzitu jsou zejména:
• vedlejší zdroje financování dalšího výzkumu
a vývoje,
• vedlejší zdroje odměn pro vědecké pracovníky
a původce,
• podpora dlouhodobé finanční udržitelnosti
univerzity – zvláště při trendu snižování normativu,
• kvalitnější a komplexnější výuka, lepší uplatnitelnost absolventů v praxi,
• ověření výsledků výzkumu v praxi, zvýšení
hodnoty těchto výsledků reálným uplatněním
na trhu,
• získávání nových zdrojů informací, kontaktů
a podnětů pro další výzkum,
• zvyšování prestiže a kredibility univerzity
i jednotlivých vědců.
Transfer technologií je významným prostředkem
ke skutečnému zhodnocení výsledků výzkumné
činnosti – tedy komerčnímu uplatnění a ověření
validity výzkumných výsledků v praxi. Zároveň
při dodržení zákonných postupů a příslušných
univerzitních směrnic nebrání tradičním formám
zužitkování vědeckých výsledků – tedy odbornému publikování a nárokování veřejných financí díky uplatněným výsledkům v RIV. Transfer
technologií ovšem dává možnost se zapojit
a zhodnotit svůj potenciál kromě vědců a odborných pracovníků také studentům a doktorandům
– ať už při realizaci vlastního projektu, zapojením
do spolupráce s firmami nebo s vědci, kteří byli
původci výsledku vhodného ke komercializaci.
Služby ústavům a vědeckým
pracovníkům univerzity
Tým připravující projekt CTT již před jeho otevřením pomáhal univerzitním vědcům se zajištěním ochrany duševního vlastnictví či přípravy

komercializace různých výzkumných výsledků.
Šlo například o projekty jako metoda čistění vína
(ZF), technologie džusu ze zeleného ječmene
(AF), nová odrůda meruněk (ZF), inovativní řešení závěsu traktoru (AF) či technologie dřevostaveb (LDF).
Pracovníci CTT také pravidelně pomáhají vědeckým týmům se zapojením do soutěží o Inovační
vouchery a prostřednictvím technologických
skautů na jednotlivých fakultách poskytují informace o aktuálních poptávkách od zahraničních
výzkumných subjektů na partnerskou výzkumnou spolupráci.
Do aktivit centra spadá i obchodní a marketingová činnost, tedy příprava a prezentace nabídek,
oslovení a získávání komerčních i výzkumných
partnerů či investorů. Dále propagace výzkumných kompetencí a odborných služeb univerzity,
zajišťování poptávek a jejich realizace uvnitř
univerzity.
CTT následně zajišťuje administrativní zpracování vzniklých kontraktů, vyjednávání o obchodních podmínkách a právní servis vč. přípravy
potřebných smluv (licenční, obchodní, partnerské). Ve vybraných případech CTT pomůže také
s přípravou projektů do programu TA ČR.
U významnějších vědeckých výsledků, u nichž
univerzita rozhodne o vzniku tzv. projektů transferu technologií, se CTT postará o přípravu
business plánu, marketing a komercializaci
zaměstnaneckého vynálezu.
Ředitel CTT, Ing. Robert Plaga, Ph.D., konstatoval: Aktivitami našeho centra chceme pomoci
univerzitě, aby se nejpozději do roku 2020 stala
moderní výzkumnou univerzitou evropského
formátu, produkující takové výsledky výzkumu
a vývoje, jež budou nejen špičkové, ale také
poptávané a uplatňované ve vybraných oborech
budoucnosti, klíčových pro fyzickou kvalitu lidského života. Mendelova univerzita k tomu má
všechny předpoklady.
Jak získat patent či užitný vzor
s pomocí CTT MENDELU
Pro univerzitní vědce je především důležité
vědět, že při vzniku vědeckého výsledku stačí
obrátit se na CTT, které jim pomůže dostát
všem povinnostem vyplývajícím ze zákonů
i univerzitních směrnic – zejména Směrnice
č. 3/2012 k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně.
Aby CTT mohlo výzkumný výsledek evidovat
a pomoci se zajištěním ochrany duševního vlastnictví a případně i následnou komercializací,
potřebuje o tomto výsledku vstupní informaci
v podobě vyplněného formuláře OHLÁŠENÍ
PŮVODCE. Vědec však nemusí mít obavy – vyplní jen velmi stručnou část “A” – doplnění dalšími
potřebnými informacemi si v součinnosti s původcem dále zajistí CTT.
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Pro úspěch v získání užitného vzoru nebo patentu je pak nutné počkat s případnou publikací do
doby, než je na výzkumný výsledek podána
přihláška k ochraně.
Výzkumný výsledek, který je následně aktivitami CTT úspěšně komercializován čili uplatněn
na trhu, je do budoucna mj. zdrojem finančních
výnosů. Ty se budou po odečtení nákladů dělit
mezi univerzitu, fakultu i původce, kteří se na
jeho vzniku podíleli.

Vědcům potřebujícím využít služeb centra pomůže kterýkoliv pracovník CTT, ale i technologický skaut určený pro danou fakultu. Jména technologických skautů přidělených pro konkrétní
fakulty, stejně jako další kontakty a informace
o CTT MENDELU či vůbec transferu technologií,
najdete na webu:
WWW.CTT.MENDELU.CZ, pracovníci centra
jsou vám k dispozici v budově E a na telefonním
čísle 545 13 5193.

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Během pobytu navštívil tým FRRMS MENDELU Zambijskou univerzitu a setkal se s jejím
vedením a akademickými pracovníky (zejm.
z Ústavu jazyků a Ústavu rozvojových studií).
Účastníci projektu tak měli možnost hovořit
s místními odborníky o tématech svých projektů a diskutovat s nimi o styčných bodech další
spolupráce.
Zajímavá byla např. participace na odborné
přednášce pro zemědělce v rámci Livestock
Field Day, osobní setkání se zambijským
ministrem zemědělství a prohlídka místních
farem, kde jsou zaváděny inovativní chovatelské
metody.
Každý z účastníků praktické stáže si z odborného hlediska přišel na své, ať už se jednalo
o pobyt v chudinské čtvrti Ngombe v Lusace za
podpory partnerské organizace Njovu, kde se
mohli studenti podívat přímo do domácností,
o návštěvu Home based care komunity pro
HIV+ v Chibombu, v níž se mohli seznámit
s konkrétními postupy práce s nemocnými, nebo
o pobyt mezi domorodci kmene Tonga v Jižní

Ústav jazykových a kulturních
studií (FRRMS MENDELU)

Od 19. května do 18. června 2012 byl uspořádán výjezd vybraných studentů a zaměstnanců
FRRMS MENDELU do Zambie v rámci projektu
Posílení konkurenceschopnosti absolventů
MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce
a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa (NIKAZAM). Úkolem studentů bylo
získat studijní podklady a za podpory pěti pedagogů MENDELU vytvořit v navštívené oblasti
vlastní rozvojový projekt.
E xkur ze ve v ý zkumné st anic i M oc hipapa
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S et k á ní s e z a m b i j s k ý m m i n i s t r e m ze m ě d ě l s t ví

N áv š t ěva Č e s ké h o c e nt r a v C h o m ě
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S et k á ní s r e k t o r e m
a prorektorem pro
m e z i n á r o d ní v z t a hy
M E N D E LU

Studenti
FRRMS
MENDELU
v Ghaně

provincii, kteří z prostředků turismu financují
rozvojové projekty.
Velmi poutavý byl rovněž přednáškový cyklus,
který pro české návštěvníky uspořádala zambijská pobočka OSN nebo setkání s rektorem
prof. Ing. Jaroslav Hluškem, CSc., který studenty navštívil přímo v terénu.

Mgr. Eva Taterová
FRRMS MENDELU

V rámci projektu Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů
Mezinárodní rozvojová studia a International
Development Studies prostřednictvím systému
odborných stáží v rozvojových zemích (SID) se
v termínu od 16. března do 17. dubna 2012 uskutečnil výjezd do Ghany.
Skupina šesti studentů FRRMS MENDELU
pod vedením zkušených pedagogů z FRRMS
MENDELU a odborníků z partnerské University
of Ghana pracovala na sběru dat pro své rozvojové projekty. Projekty byly zaměřeny na řešení
následujících problémů:
– Zlepšení infrastruktury sirotčince v Awutu Bawjiase, kde v současné době žije bez stabilního
přístupu k pitné vodě a elektřině více než dvacet dětí ve věku mezi třemi až čtrnácti lety.
– Rozvoj ekoturistiky v chovné stanici krokodýlů poblíž města Paga v odlehlém severním
regionu Ghany.
– Zvýšení výnosů ze zpracování ananasů
a kakaových bobů na vybraných farmách.
– Návrhy řešení ekologického zpracování plastových odpadů v hlavním městě Akkře.
Studenti měli možnost během svého pobytu
navštívit osm (z deseti) správních regionů Ghany,
což jim umožnilo poznat rozdílné klima a životní

N a n áv š t ěvě s i r ot č i n c e U n i te d H e a r t s
v Aw u t u B aw j i a s e

S t u d e nt k y FR R M S M EN D E LU s d ě t m i
z ve s n i c e B a r i n g

podmínky i propastné rozdíly v socioekonomické
vyspělosti země.
Další zajímavou náplní programu byla návštěva
významných místních i mezinárodních institucí,
např. Food and Agriculture Organization při OSN
nebo ministerstvo zemědělství.
Výjezd pro studenty představoval důležité doplnění výuky o praktickou zkušenost reálií života
v rozvojové zemi. Obhajoby všech zpracovávaných projektů se uskuteční v listopadu 2012
před komisí složenou z odborníků Mendelovy
univerzity v Brně a zahraničních expertů.

E x k u r ze v c h ov n é s t a n i c i k r o ko d ý l ů
Pa g a C r o c o di l e Po n d
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S e z n á m e ní s ko l e g y
z p a r t n e r s ké u n i ve r z i t y
U n i ve r s i d a d C at ó l i c a
d e M au l e

Studenti
FRRMS
MENDELU
v Chile

Šárka Kroupová

Ústav regionální a podnikové
ekonomiky (FRRMS MENDELU)

Od 3. května do 4. června 2012 byla realizována odborná stáž skupiny studentů FRRMS
MENDELU do Chile v rámci projektu Zvýšení
odborných kompetencí studentů bakalářských
studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia
a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových
zemích (SID).

S p o l u p r á c e s o r g a n i z a cí S u p e r a c i ó n
de la pobreza
Připravované projekty týkající se regionů Maule
a Araucanía se zabývají následující problematikou:
– pomoc ženám s drobným podnikáním s vlnou
v oblasti Licantén,
– zabezpečení ohřevu vody ve venkovské oblasti Rauco,
– zahrnutí některých dřevěných rukodělných
výrobků původního obyvatelstva z regionu
Araucanía do Fair Trade,
– vzdělávání dětí s cílem rozvoje jejich ekologického myšlení,
– založení azylového centra pro týrané ženy,
– vytvoření komunikačního prostředku spojeného se sociální situací a potřebami mladých
a studujících obyvatel regionu Maule.

U n i ve r s i d a d C at ó l i c a d e M a u l e, Ta l c a

Tým studentů a pedagogů FRRMS MENDELU v prvním týdnu pobytu v regionu Maule
navázal kontakt s partnerskou univerzitou Universidad Católica de Maule. Proděkanka Fakulty sociálních studií doktorka Claudia Concha
uvedla skupinu v NGO SurMaule, tvořící platformu spojující nevládní organizace zabývajících
se sociální, environmentální a ekonomickou
problematikou v Chile. Prostřednictvím této
platformy byla navázána spolupráce s dalšími
organizacemi, které se zabývaly konkrétní tématikou řešených projektů studenty FRRMS
MENDELU.

Va l p a r aís o

Z á k l a dní š ko l a
Pa n i m av i d a , k te r á j e
p ř e d m ě te m p r o j e k t u
j e dn é ze s t u d e nte k
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Básně
absolventa
Zahradnické
fakulty
MENDELU
Ing. Michala
Krátkého
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Ing. Michal Krátký
Dnes čtyřiačtyřicetiletý autor studoval v letech
1988–1993 v Lednici na Zahradnické fakultě
tehdejší VŠZ Brno. Vedle zájmu o tento obor se
vždy zabýval také vědami humanitními, zejména
literaturou, a to jistě i díky studiu na Gymnáziu v
Podbořanech. Od školních let si přál psát básně.

Toto přání se mu splnilo, když mu bylo 32 let, kdy
složil svou první opravdovou báseň. V dalších
letech založil vlastní nakladatelství LOĎKA, ve
kterém své verše vydává. Mimo jiné došlo také
na pokus zbásnit něco z oboru zahradnického.
Výsledkem těchto snah jsou charakteristiky jednotlivých předmětů, které se přednášejí na fakultě v Lednici. Nakolik se mu toto dílo zdařilo lépe
či hůře, nechť již posoudí laskavý čtenář sám.

ZAHRADNICTVÍ

VINOHRADNICTVÍ

ZAHRADA

Rostliny rozmanitých druhů
na svých záhoncích pěstuje,
teplo, výživu, vodu, vláhu,
vždy dopřává jim pečlivě.

Oblíbilo si vinnou révu,
nedá na ni dopustit,
péčí o každou jednu hlavu
piluje svůj jemnocit.

Zahrada je přírodní plocha,
která má charakter parku,
je-li dobře vymyšlená, lze
hovořit právem o šperku.

Zahradnických oborů je několik:
kvítko, zelko, ovocko, vínko, okrasné,
v každém jednom najde se pan odborník,
jehož znalosti jsou rozsáhlé, úžasné.

Jeho základem je řez,
ten je třeba dobře znát,
aby na nejvyšší mez
směl se vinař radovat.

Zahrada je jako oáza,
kde pohoda je a klid,
možno v ní čerpat inspiraci,
či třeba o lásce snít.

Zahradník má stále dost co dělat,
nemůže: hotovo, nikdy zvolat.

Produkuje kulaté, sladké hrozny,
jichž sortiment je odrůdově různý.

Zahradu má každý člověk rád,
a tak to zůstane napořád.

Zahradník dovede dělat divy,
rád v zahradě svůj všechen čas tráví.

Operací zahrnuje velkou skladbu,
vyznavač chápe je jako krásnou službu.

Skvostné jsou hlavně zahrady zámecké,
vysoce umělecké i praktické.

KVĚTINÁŘSTVÍ

VINAŘSTVÍ

KVĚTINA

Kdo by nemiloval květy,
neměl z nich potěšení
a obzvláště potom ženy
jsou z nich u vytržení.

Zabývá se výrobou vína,
kterých je celá přehlídka,
sklenička moku svěže plná
potěší jako pohádka.

O jejich výrobu se starají
květináři dobře erudovaní,
kteří každým rokem představují
nějaké nové, pěkné překvapení.

Vinař je jak moudrý otec,
který vychovává svá dítka,
v svém oboru cenný znalec,
je jich ve světě pěkná řádka.

Květina je zvláštní úkaz,
plný zářných metafor,
dovede dát velkou radost,
kterou cení každý tvor.
Květina je jako šperk,
který lahodí oku,
je jako letní nebe,
plné slunného lesku.

Květinářství neztratí nikdy svoji přednost,
to je vnášet do lidských srdcí milou
radost.

Každé víno svou vlastní má značku,
ta nejlepší jdou rychle na dračku.

Květinářství se nemusí nijak bát,
nečeká ho nikdy do propasti pád.

OVOCNÁŘSTVÍ
Ovocné stromy, keře,
jsou jeho zájmu objektem,
činí se v potu tváře,
na věc svou hledí s respektem.
Zahrnuje širokou škálu
různých pracovních činností,
jež se pak na prostřeném stolu
prezentují svou plodností.
Snaží se vždy o co největší jakost,
cení se barva, vitamíny, chutnost.
Jakýkoliv klam je mu zcela cizí,
inu ovocnářství jde cestou ryzí.

Vinařství obor pak ten se nazývá,
pro zasvěcence láska osudová.

OKRASNÉ DŘEVINY
Pestrá paleta různých druhů
od malých po giganty,
nashromážděných ze všech koutů
naší modré planety.
Každý svůj účel má jiný,
pro cos jiného se hodí,
vhodně pak skombinovány
pospolu příjemně ladí.
Mnoho vyznavačů má tato činnost,
která požívá všeobecnou vážnost.
A jak že se nazývají tyto domény?
Jsou to v bázni řečeno okrasné dřeviny.

Květina toť sličná panna,
krásně princem milovaná.
Květina toť ráje předzvěst,
k sférám jeho chce nás přenést.

SADOVNICTVÍ
A KRAJINÁŘSTVÍ
Zámecké parky a žardény,
ať už jakéhokoliv typu,
mají svoje přísné zákony,
kam žádný omyl nemá vstupu.
Dobře vytvořená zahrada,
kde všechno má své místo,
to je učiněná paráda,
co radostí dá na sto.
Jeho dílo vyniká půvabem,
možno je právem nazvat pokladem.
Je skutečnou ozdobou zahradnictví,
jde o sadovnictví a krajinářství.
žardény, z fr. le jardin – zahrada
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SKLENÍK

DEGUSTACE VÍN

Skleník je domek ze skla,
kde příhodné je mikroklima,
více vlhkosti, tepla,
by rostlinkám nebylo zima.

Degustace vín je činnost,
při níž zkoumá se odborně
celková kvalita vzorků,
velmi pečlivě, pozorně.

Skleníkové prostředí oproti venku
stimuluje vegetační činnost,
což zasvěcenci všemi je pokládáno
za jeho jistě největší přednost.

Toto zkoumání žádá zkušenost,
která získává se dlouhé roky,
aby mohly být jen spravedlivě
posouzeny jednotlivé vzorky.

Skleník je taková malá pouštní oáza,
v níž srdce zahradníka potěchu nalézá.

Degustace pak je nezbytně nutná k tomu,
by dala se zelená vínu kvalitnímu.

Ve skleníku rostlinám výborně se daří,
zcela spokojeně se každá jedna tváří.

Degustace vín je pro vinaře obřad,
kterému bych chtěl jen samé štěstí popřát.

Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
AF MENDELU

Také v letošním roce nechyběli zástupci Ústavu
technologie potravin při pořádání soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje pro
rok 2012 – projekt Ministerstva zemědělství
ČR a Zlatá Chuť jižní Moravy 2012 a Chuť jižní
Moravy 2012. Hodnocení proběhlo 21. 6. 2012
na Ústavu technologie potravin AF MENDELU.
Regionální potravina je produkt (potravinářský
nebo zemědělský výrobek) určený ke konzumaci konečnému spotřebiteli; je vyroben v příslušném regionu a pochází zejména z tuzemských surovin. Regionem se rozumí územní
celek vymezený pomocí administrativních
hranic kraje, jako vyšší územně samosprávný
celek. Cílem je podpora středního a malého
podnikání. Motto soutěže: Podporujeme potravinářské suroviny a výrobky z Jihomoravského
kraje, to nejlepší z plodů jižní Moravy.
Třetí ročník – Regionální potravina Jihomoravského kraje pro rok 2012 – projekt Ministerstva
zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční
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Mendelova univerzita v Brně byla
spolupořadatelem soutěže Regionální
potravina Jihomoravského kraje v roce
2012 a Zlatá chuť Jižní Moravy 2012
fond přichází s cílenou podporou regionálních
výrobců, potravinářských surovin a potravinářských výrobků.
Sedmý ročník – Zlatá Chuť jižní Moravy 2012
a Chuť jižní Moravy 2012 – společný projekt
RAK Jm kraje, KIS Jm kraje, Jihomoravského
kraje, MENDELU, VFU Brno.
Slavnostní vyhlášení a prezentace vítězných
výrobků se uskuteční na Země živitelce 2012
v Českých Budějovicích (30. 8.–4. 9. 2012)
a další prezentace bude na Krajských dožínkách v Brně 1. 9. 2012.
Odborná komise soutěže Regionální potravina
2012 doporučila k ocenění osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Jihomoravského kraje. V soutěži o tuto značku bylo
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letos hodnoceno celkem 105 výrobků od 43 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilněji byly zastoupeny kategorie č. 1 Masné
výrobky tepelně opracované, včetně uzených
mas a kategorie č. 5 Pekařské výrobky, včetně
těstovin. Výrobky hodnotily dvě osmičlenné
odborné komise tvořené zástupci Ministerstva
zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Jihomoravského kraje 2012 komise navrhla osm
výrobků z následujících kategorií:
1) Masné výrobky tepelně opracované, včetně
uzených mas (šunkový salám, gothajský salám,
párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina,
grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.)
– Zavařené uzené maso – MASPRO, s.r.o.
2) Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš,
vysočina, herkules, turistický salám, lovecký
salám, klobásy, sušené šunky apod.) – Židlohovický Jihomoravák – Řeznictví – uzenářství
Janíček – Čupa.
3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy) – Kozí sýr SEDLÁK –
archivní eidamského typu – Eva Sedláková.
4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.) – nevyhlášeno.
5) Pekařské výrobky, včetně těstovin – Újezdský
šáteček s náplní ROBI pikant – EUROBI, spol.
s r.o.

LANDART 2012
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická,
CSc.
LDF MENDELU

Happening Land Art v arboretu Mendelovy univerzity v Brně-Černých Polích je už šest let nedílnou součástí kalendáře akademického roku.
Letos padl termín vernisáže na týden obhajob
bakalářských prací. A tak se někteří třeťáci potili v horečnatých přípravách na závěrečné zkoušky, zatímco jejich mladší kolegové si užívali tu
radostnější stránku studia. Arboretum se na pár
dní opět proměnilo v přírodní kulisu pro výstavu
prací studentů oboru Nábytkové inženýrství.
Klauzurní práce vznikly pod vedením Ing. Jiřího

6) Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek – Perníkový řez – Ing. Jarmila Křížová.
7) Alkoholické a nealkoholické nápoje – Vyškovský Březňák – CZECH BEVERAGE INDUSTRY
COMPANY, a.s., pivovar Vyškov.
8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované
formě – Tuřanské kysané zelí ve slaném nálevu
– AGRO Brno-Tuřany, a.s.
9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.) – Moravský Podplameník –
HRUŠÁK – Vlastimil Valášek Flamescook group.
Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství ČR určeným na podporu
malých a středních zemědělců a producentů
potravin v jednotlivých krajích České republiky.
Značku Regionální potravina mají právo výrobci
na oceněné produkty užívat čtyři roky.

Taubera, PhD. v rámci předmětu Základy techniky tvorby. Vernisáž si společně s mladými
autory a zástupci univerzity užili také jejich kamarádi, rodiče i široká veřejnost.
Arboretum, které vyžaduje přísná pravidla pohybu, projevilo po dobu konání výstavy mimořádnou vstřícnost. Bylo možné chodit mimo vyznačené komunikace a hledat instalace na trávnících
a hladinách jezírek, ale někdy i v zákoutí keřů
a uprostřed vysokého porostu půvabné přírodní
scenérie uprostřed města.
Letošní název výstavy „second life“ měl ekologický podtext. S jistou nadsázkou humoru naznačoval další možnosti využití dosloužilých objektů
a materiálů. Několik desítek instalací bylo doplněno jmenovkami s názvem, a tak bylo na návštěvnících, jak si příslušnou prezentaci vyloží.
Společným jmenovatelem všech instalací je
evidentní touha po seberealizaci a také hravost.
Díla vypovídají mnohé o autorově vztahu k přírodě, tradicím, kultuře, ekologii a v neposlední
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řadě i ke struktuře materiálu, barvám a kompozici. Podmínkou úspěšné realizace je vedle kreativity i vlastní manuální zručnost. Je to vzácná
příležitost vyměnit na chvíli počítačovou myš za
nářadí. Tato schopnost se v profesním životě
mladých autorů určitě neztratí.
Součástí úspěchu je i přízeň počasí, proto po
loňské zkušenosti s průtrží mračen přímo v době
vernisáže instalovali studenti svoje produkty
těsně před slavnostním zahájením, kdy se v Brně
letos tak labilní počasí stabilizovalo. Přesto hned
další noc přišel liják, který značnou část instalací těžce poškodil. Výhodu měli ti autoři, kteří
svoje dílo navrhli skutečně „do slunce i do nepohody“. Ti ostatní museli s instalací začít znova
a od nuly. I to je dobrá příprava pro praxi.
Happening prostřednictvím instalací oživuje
polemiku o tom, zda design je, nebo není umění.
Ukazuje totiž právě tu uměleckou tvář designu,
která vyšla z volné tvorby vystavených solitérů.
Brněnský Ústav nábytku, designu a bydlení
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně ale preferuje technickou stránku této
disciplíny. I když od příštího roku otevírá nový
bakalářský studijní program Design, cílevědomě
jako jediné školní zařízení tohoto druhu v České
republice studenty připravuje na širokou škálu
nábytkářských profesí, a to od designu nábytku
po jeho konstrukci, výrobu a prodej.
7. Landart „Second life“ je odrazovým můstkem
do světa soutěží, výstav a prezentací. Tam opět
předvedou, jak dobře a pilně se připravují pro
nástup do praxe v široké paletě profesí nábytkářského oboru. Popřejme jim i jejich pedagogům
zasloužený odpočinek během prázdnin.

například ze staré palety. Nejenže člověk pomůže
přírodě, také má potom doma stylový nábytek,
který si vyrobí sám a ví, že ten kus je originál.
Ke zvelebení vnitřních i venkovních prostor se
dá využít spousta zdánlivě nepotřebných věcí.
Stačí fantazie a každý z nás v sobě může najít
designéra.

Autor: Veronika Prokopová

Popis: Instalace využívá staré věci, které již
neslouží svému původnímu účelu (audio a videokazety, plastový kryt televize nebo dvířka skříňky). Předměty tak získají „druhý život“. Vybavení
„kazetového“ pokoje (křeslo, stůl, lampa a hodiny) se na další výstavě rozroste o další prvky
(taburet a obraz z kazetové pásky).

Autor: Pavel David

Popis: Každý z nás najde doma spoustu věcí,
které časem doslouží a člověk je vymění za novější, lepší. Je to přirozený koloběh, všechno má
nějakou životnost. Jde jen o to, jestli tento předmět skončí nebo bude žít dál. Proč by stará
polorozpadlá židle měla být rozřezána a spálena, když stačí využít například LP desku nebo
starou střešní krytinu k jejímu novému ožití. Nač
kupovat plastové zahradní stolky, když se dá
lehce a během pár desítek minut vyrobit stůl,
který nemusíte uklízet a bát se, že zmokne,

Autor: Jakub Kraus,
Erika Kučerová

Popis: Reflexe nad odpadem povalujícím se
v přírodě pracuje s myšlenkou, jaké by to bylo,
kdyby tento odpad sloužil zvířatům jako potrava.
Objekty jsou potom vize autorů, jak by tato zvířata vypadala. Jednoduše řečeno: ježek požírající rostoucí dráty je stvořen z kovu...
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Autor: Alžběta Kulíková

Popis: „Vybydlený nábytek“ může najít druhý
život třeba jako kontejner na květiny.

Zahradnická fakulta MENDELU
boduje v oblasti aranžování květin
Ing. Jiří Martinek,
Ph.D., Ing. Pavol Kaššák
a PR ZF MENDELU
Jaro bylo pro Zahradnickou fakultu Mendelovy
univerzity v Brně v oblasti aranžování květin velmi činorodé a bohaté. Její studenti i zaměstnanci úspěšně reprezentovali na mnoha floristických
akcích a je nutné podotknout, že úspěšně.
Od února se rozběhl květinový maraton na jubilejním 70. výročí Zahradnického plesu na Žofíně
(4. 2. 2012), kde jsme se prezentovali květinovou
show s názvem Tak šel čas. V komponovaném
programu se zde objevily květinové modely inspirované jednotlivými dekádami od 30. let
20. století až do budoucnosti. Zanedlouho poté
odstartovala třítýdenní soutěž o nejlépe řešenou
jarní expozici v galerii Vaňkovka (20. 2.–11. 3.
2012) pod názvem Jaro 2112. Letošní, již druhý
ročník soutěže, se nesl v duchu budoucnosti.
Nedokázali jste si představit, jak by mohlo vypadat jaro za sto let? Zda vůbec budou ještě kvést
květiny nebo se Země promění v měsíční krajinu?
Výstava studentských prací zajisté přinesla adekvátní odpověď. Celkem osm studentských týmů
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pod odborným vedením představilo své nadčasové a inspirativní nápady desetitisícům návštěvníků galerie Vaňkovka. Ze všech soutěžních expozic byly návštěvníky obchodního
centra hlasováním vybrány tři vítězné soutěžní
týmy – Květinová monstra (1. místo), Jižní město
(2. místo) a Dovolená na Marsu (3. místo). Akci
podpořily kromě galerie Vaňkovka i společnosti
Vonekl, s.r.o., Baumax, s.r.o. a Power Plastic,
s.r.o.

Autor: Veronika Ovšonková,
Lenka Pospíšilová

Popis: „Snídaně v trávě“ vytvořená ze zbytků
odpadu vyhozeného z aut.

Měsíc duben byl zasvěcen výstavám a veletrhům. Zahradnická fakulta MENDELU se prezentovala na výstavě FLORA Olomouc, kde za
svou expozici získala ve své kategorii 1. místo
a v doprovodné floristické soutěži získala studentka Bc. Pavla Trojanová rovněž 1. místo za
dárkovou kytici pro muže. Další úspěch sklidila
Bc. Kateřina Holišová v soutěži Flora Cup 2012
na výstavě FLORA Bratislava, která se konala
o týden později. V konkurenci slovenských floristů se Kateřina umístila na celkovém 2. místě.
Květen pokračoval v soutěžním duchu. 16. a 17.
5. 2012 bylo pořádáno v Děčíně 41. Mistrovství
floristů ČR – Děčínská kotva 2012. Soutěže se
zúčastnilo celkem 27 floristů – 12 juniorů, studentů zahradnických škol a 15 seniorů, profesionálních aranžérů květin. I v tomto roce měla své
želízko v ohni Zahradnická fakulta MENDELU.
Soutěže se zúčastnila Bc. Kateřina Holišová,

D ě k a n Z F M EN D E LU v y j a d ř u j e p o d ě ková ní ú s p ě š n é f l o r i s tc e B c . K ate ř i n ě
H o l i š ové z a r e p r e ze nt a c i f a k u l t y n a
s o u t ě žíc h
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která v konkurenci profesionálních floristů obsadila celkové 3. místo s počtem 324,4 bodů.
Členy hodnotících komisí byli přední floristé
České republiky, Německa, Maďarska a Slovenské republiky, kteří velmi bedlivě sledovali
tvorbu všech soutěžících. Proto je třetí místo
v tak náročné soutěži velkým úspěchem. Blahopřejeme Kateřině za nádherné umístění!
Děkan Zahradnické fakulty MENDELU se
v letošním ročníku soutěže Děčínská kotva rozhodl udělit také prestižní Cenu za inovaci, kterou
obdržela Ing. Klára Francová Vavříková (Hendri
Design, s.r.o.) za inovativní techniku zpracování
svatební dekorace pro nevěstu. Velmi potěšující
je, že cenu získala bývalá studentka Zahradnické fakulty. V průběhu galavečera byl vyhlášen
časopisem Floristika a vydavatelstvím ProfiPress

floristickou osobností roku 2011 Ing. Jiří Martinek, Ph.D. za činnost při přípravách a realizaci
mezinárodní floristické soutěže EUROPA CUP
2012, která se koná jednou za čtyři roky v jiné
zemi Evropy.
Díky fotografiím ze všech zmíněných akcí proniklo floristické umění našich studentů až k protinožcům. Jejich květinové dekorace oslovily
redakci novozélandského časopisu Floral Design
Magazine (www.floraldesignmagazine.com)
natolik, že jim věnoval celých 21 stran ve svém
aktuálním čísle.
V tomto trendu se budeme snažit s floristikou na
Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
pokračovat i nadále a o všech akcích budeme
veřejnost na webových stránkách a na facebooku pravidelně informovat.

Jiří Sochor, Libuše Trnková,
Jaromír Hubálek a René Kizek

XII. Setkání fyzikálních chemiků
a elektrochemiků ve znamení
90. výročí objevení polarografie

AF MENDELU

30. a 31. 5. 2012 se uskutečnila tradiční konference XII. Setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, která se nesla v duchu 90. výročí
objevení polarografie nositelem Nobelovy ceny
Jaroslavem Heyrovským a 190. výročí narození
Gregora Johanna Mendela.
Záštitu nad konferencí převzali primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA,
rektoři a děkani vysokých škol, které se na organizaci pracovního setkání podílely (Agronomická
fakulta Mendelovy univerzity, Přírodovědecká
fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého
učení technického v Brně), a to rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.,
rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing.
Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c., děkan Přírodovědecké fakulty MU doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Agronomické fakulty MENDELU prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., a děkanka
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně prof. Ing. Jarmila Dědková,
CSc. Místem konání byla budova Q v areálu
Mendelovy univerzity v Brně.
Rekordní byl v tomto roce počet účastníků, odborníků v oblasti elektrochemie, biochemie, fyzikální chemie, biofyzikální chemie, který se vyšplhal na úctyhodných 148. Na účastníky z České
republiky a Slovenské republiky, Německa, Španělska, Belgie, Velké Británie, Francie a USA
čekaly dva konferenční dny naplněné blokem
plenárních (6), vyzvaných (13) a odborných (9)
přednášek. Přednášejícími byli čeští a slovenští
experti, osobnosti zmíněných oborů. Za plenární přednášející to byli prof. Emil Paleček s před-

náškou o elektrochemii makromolekul, doc. Petr
Skládal, který představil experiment zabývající
se imunosenzory pro detekci mikroorganismů,
prof. Marie Stiborová přednášející o cytostatických léčivech a jejich toxicitě, doc. Erik Klein,
který se zabývá se svým týmem termodynamickými ději u antioxidačních látek a doc. Jiří
Homola, jenž prezentoval vývoj biosenzorů
s plazmovým povrchem. Samostatné bloky tvořila Sekce mladých. Jednalo se o přednášky
nadaných pregraduálních a postgraduálních
studentů, kteří své vědecké výsledky prezentovali v angličtině. V závěru byli vybráni ti nejlepší,
kteří získali hodnotné ceny. První místa obsadili Zdeněk Farka z Masarykovy univerzity a Pavel
Galář z Karlovy Univerzity v Praze, druhá místa
Michael Lawson a Zuzana Barbieriková ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě a třetí
místa Anna Tarantová a Romana Ševčíková
z Masarykovy univerzity.
Neméně zajímavá byla posterová sekce, kdy bylo
prezentováno více než 90 posterů. Tato sekce
byla též soutěžní, zájemci prezentovali v průběhu tří minut svůj experiment. První místo získal
za svou prezentaci David Procházka z Vysokého
učení technického v Brně, druhé místo Kristýna
Šmerková z Mendelovy univerzity v Brně a třetí
místo Kateřina Jelínková z Masarykovy univerzity. Speciální cenu – ocenění komise – získal
za působivou prezentaci Lukáš Nejdl z Mendelovy univerzity v Brně.
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Výstupem je konferenční sborník čítající 360
stran a také speciální číslo časopisu International
Journal of Electrochemical Sciences (IF 2,808),
kde budou zveřejněny vybrané příspěvky.
Již dnes začínáme připravovat další ročník, na
který bychom vás chtěli co nejsrdečněji pozvat.
Uskuteční se ve dnech 29. a 30. května 2013
opět v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.
V roce 2013 uplyne 30 let od výročí udělení No-

Studijní
cesta
odborníků
z Haiti

Víkend
otevřených
zahrad

belovy ceny Henrymu Taubovy za práci na přenosu elektronů u kovových komplexů. Naše
konference se tedy ponese v duchu prezentací
zaměřených na elektrochemii stanovení kovů
a jejich komplexů.
Program, sborník a další podrobnosti o konferenci jsou k dispozici na stránkách konference:
http://web2.mendelu.cz/af_239_nanotech/letnielektrochemicka-skola/setkani-fyzikalnich-chemiku-elektrochemiku.html

PR ZF MENDELU
a Martina Mandová

(projektová manažerka ADR A ČR)

Odborníci na zemědělství z Haiti, Elizé Bernard
a Nikenson Saintile v doprovodu Martiny Mandové a její asistentky z nadace ADRA ČR, přijeli ve čtvrtek 5. 4. 2012 na jednodenní návštěvu Zahradnické fakulty MENDELU do Lednice.
Důvodem jejich návštěvy bylo představení projektu podpory zemědělství na Haiti.
Do České republiky přiletěli Haiťané na celý
měsíc, aby procestovali naši zemi a při svých
cestách poznali, jak funguje zdejší zemědělství.
Jejich pobyt začal v Plzni, následovaly jižní
Čechy a nakonec jih Moravy. Na své cestě oba
odborníci navštívili menší zemědělské podniky,
univerzity či střední zemědělské školy. Měli
možnost si prohlédnout výrobnu sýrů, piva nebo
navštívit vinici v Praze. Jedním z hlavních cílů
však byla Zahradnická fakulta MENDELU se
sídlem v Lednici. Po úvodním přivítání delegace
na děkanátu Zahradnické fakulty a debatě se
zástupci jejího vedení oba pánové s jejich doprovodem přešli do sortimentálních a experimentálních ploch, navštívili skleník, sady, Akademickou
zahradu a exkurzi zakončili v zámeckém parku
a v Palmovém skleníku. Hlavním tématem celého dne bylo navázání spolupráce a nalezení
témat pro případnou další spolupráci při obnově
a modernizaci zemědělské produkce zemětře-

www.pruvodceparkem.cz
a PR ZF MENDELU
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Průvodcem parkem připravila ve dnech
9. a 10. 6. 2012 již třetí ročník Víkendu otevřených zahrad. Tradice otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares

O d b o r níc i n a ze m ě d ě l s t ví z H a i t i El i zé
B e r n a r d a N i ke n s o n S a i nt i l e v d o p r o vo d u M a r t i ny M a n d ové a j e jí a s i s te nt k y
z n a d a c e A D R A Č R n a n áv š t ěvě
Pa l m ové h o s k l e ník u v Le dn i c i
sením postiženého Haiti. Návštěva proběhla ve
velmi přátelské atmosféře, což na závěr potvrdila i projektová manažerka p. Mandová: Chtěli
bychom vám velmi poděkovat za příjemnou,
obsáhlou a detailní exkurzi fakulty, kterou jste
umožnili naším haitským kolegům. Odnesli si
z ní nezapomenutelné zážitky. Zahradnická fakulta je velmi příjemná, jíž dodává na přátelskosti právě velmi profesionální, ale zároveň otevřený přístup jejích pracovníků i krásná práce,
která za nimi stojí – sbírky rostlin a skleník,
zahradnický výzkum i obnova skleníku v lednickém zámeckém areálu.

Weekend) vznikla ve Velké Británii a probíhá
vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a postupně se
stal tradicí v celé Evropě. V České republice se
do projektu zapojují i běžně navštěvovaná místa,
ovšem s doplňkovým programem, speciálně
připravovaným pro tuto ojedinělou akci. Obvyklou
formou programu v přihlášené zahradě či parku
je komentovaná prohlídka o historii, současném
stavu objektu i záměrech do budoucnosti.

▌ číslo 3 ▌ sr pen 2012
V letošním roce se do projektu zapojil i zámecký
park v Lednici, ve kterém studenti Zahradnické
fakulty prezentovali své floristické umění. Celkem
šest florálních objektů se stalo součástí doprovodného programu. V Lednici však bylo možné
kromě zámeckého parku navštívit i Akademickou zahradu v areálu Zahradnické fakulty MENDELU. Ta byla vytvořena podle návrhu prof. Ing.
Jiřího Damce, CSc. a byla slavnostně otevřena
26. září 2011. Nachází se uprostřed fakultního
kampusu a studenti Zahradnické fakulty MENDELU zahradu využívají nejen ke studiu, ale
i k volnočasovým aktivitám. Na téměř 5600 m2
se vyskytují knotové a trvalkové záhony, výsadby stromů, keřů a popínavých rostlin na pergolách, které se klenou nad okružní cestou s lavičkami. I když počasí akci nepřálo, návštěvníci si
do Akademické zahrady MENDELU cestu přece
jen našli. Svědčí o tom jejich následné e-mailové
ohlasy, ze kterých vybíráme alespoň jeden:
O víkendu jsem navštívila v rámci akce „Víkend
otevřených zahrad“ i Akademickou zahradu,
která mě opravdu nadchla a rozhodla jsem se
o své pocity s vámi podělit. Musím uznat, že za
dobu, co jsem zde ukončila studium (2004), se
prostředí areálu školy velmi proměnilo. Úpravy
navozují pohodu a příjemné pocity. Hned bych
zde zase studovala. Nynější podoba je jistě zásluhou mladého progresivního kolektivu ve vedení
fakulty. Podobně s nadšením jsem sledovala
studentské práce v galerii Vaňkovka v Brně. Vel-

Tím SAR AHS, n.o.
a PR ZF MENDELU
V čase od 10. do 13. mája 2012 sa uskutočnila
študentská exkurzia, ktorá sledovala kultúrné
a historické hodnoty drevených kostolíkov na
východe Slovenska. Organizačne sa na tejto
akcii podieľali asociácia študentov SARAHS,
n.o., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.
Počasie nám prialo a aj vďaka tomu sme mohli
naplno vychutnať atmosféru kostolíkov a ich
okolia. Navštívili sme skoro desiatku drevených
chrámov v Karpatskom oblúku Slovenska, na
slovensko-poľskom pohraničí. V každom kostolíku bol poskytnutý odborný výklad, no i dostatok
času na individuálne poznanie miesta, kompozície, genia loci. Okrem toho sme stihli aj návštevu
židovského komplexu v Bardejove a nesmierne
zaujímavou bola aj prehliadka výrobne drevených
šindľov v Hervartove. Spoločné večerné debaty
boli vždy príjemným vyvrcholením inšpiratívneho
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mi těmto aktivitám fandím. Kateřina Vyhlídalová.
Víkendem otevřených zahrad však nekončí
možnost navštívit Akademickou zahradu. Přijďte se i vy podívat do příjemného prostředí zahrady, která se připravuje na první vegetační
období své existence. Studenti zde v průběhu
měsíce června u příležitosti oslav 190. výročí
narození J. G. Mendela a 100 let založení Mendelea rovněž realizují květinovou expozici pod
širým nebem s názvem Mendelova cesta. Rozkvetlá expozice přivítala své první návštěvníky
v červenci tohoto roku. Více informací o této akci
v budoucnu najdete na webu a facebooku
Zahradnické fakulty MENDELU.

P ř e d m ě te m z á j m u
Víke n d u otev ř e nýc h
zahrad se stala
i Akademická zahrada
Z a h r a dn i c ké f a k u l t y
M EN D E LU

dňa, kedy sa diskutovalo o rozličných odborových
i mimoodborových témach.
Exkurzia, ktorej sa zúčastnilo 24 študentov zo
Slovenska a Českej republiky, sa stretla s veľkým
úspechom. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za
účasť a už sa tešíme na ďalšie spoločné akcie.

GENIUS LOCI
– Drevené
kostolíky
východného
Slovenska 2012

S t u d e nt i p ř i p oz n ává ní k u l t u r níc h a h i s t o r i c k ýc h
h o dn ot d ř evě nýc h ko s te lík ů n a v ýc h o d ě S l ove n s k a

s t r a n a 16

Odborný
seminář
Zeleň
– symbol
moderní obce
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doc. Dr. Ing. Petr Salaš
a PR ZF MENDELU
Ve dnech 6. až 7. června 2012 byl uspořádán
v prostorách Zahradnické fakulty MENDELU
a v krásném prostředí Lednicko-valtického areálu odborný seminář Zeleň – symbol moderní
obce. Seminář byl určen především pro starosty
a zastupitele, správce veřejné zeleně i pracovníky krajských úřadů, zabývajících se zelení
v obcích a ve volné krajině. Pořadatelem byla
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně,
Česká vědecká zahradnická společnost a partneři projektu Zeleň – symbol moderní obce,
zejména společnost Arboeko, s.r.o., ZAHRADA
Olomouc, s.r.o. a Národní památkový ústav.
Zahradnická fakulta se snaží stále více podporovat rozvoj spolupráce mezi naší akademickou
institucí, státní správou, samosprávou a profesionálním výrobním sektorem. Dokladem toho
může být nejen tento seminář, ale také například
projekt zaměřený právě na intenzivní spolupráci
s těmito partnery. Zahradnická fakulta může
nabídnout odborné rady a konzultace, prostřed-

nictvím svých diplomantů může také přispět
k řešení různých problémů v praxi a současná
situace dovoluje i spolupracovat na různých
projektech, které řeší praktické problémy v zahradnické praxi, uvedl seminář děkan doc. Ing.
Robert Pokluda, Ph.D. Zmínil také jeden z projektů Zahradnické fakulty MENDELU v nedávné
minulosti. V roce 2011 byla v Lednici otevřena
Akademická zahrada, která má sloužit pro inspiraci i zástupcům komunální sféry při realizaci
projektů na ozelenění obcí a měst. Vedle toho
máme také bohaté zázemí sortimentu rostlin,
které chceme dále zpřístupňovat veřejnosti tak,
aby bylo možné je využít jako inspiraci pro další
rozvoj zeleně v sídlech. Stejně tak naše studijní
programy, především Zahradní a krajinářská
architektura a Management zahradních a krajinářských úprav, patří mezi ty, které připravují
odborníky pro správu a údržbu veřejné zeleně,
dodal děkan.
První den semináře probíhala přednášková část
ve dvou sekcích s aktuálními tématy, které zajímají obce i města – např. plánování výsadeb
v obcích, finanční zdroje pro výsadby zeleně,
kvalitní péče o obecní zeleň, zeleň v krajině
(problematika alejí v krajině, biokoridorů apod.).
Tématem byla i péče o staré stromy či problematika efektivní práce s veřejností. V závěru přednáškové části dne byl uspořádán kulatý stůl
s odborníky z praxe, ze Zahradnické fakulty
MENDELU, zástupci samosprávy a státní správy. Bohatá diskuse řešila aktuální témata týkající se zeleně v obcích. V průběhu celého prvního
dne semináře probíhaly v místě jednání i na
přilehlých venkovních plochách tematické prezentace odborných firem (dodavatelé dětských
hřišť, mechanizace, realizační zahradnické firmy, ateliéry zahradní a krajinářské architektury
apod.). Večerní společenský program prvního
dne probíhal v Rytířském sále zámku Lednice.
Večer účastníkům zpříjemňovala Neoveská cimbálová muzika, v průběhu večera vystoupila i
skupina Sestry Havelkovy v doprovodu kvarteta.
Druhý den jednání semináře byl věnován exkurzím s odborným doprovodem. Trasa první exkurze vedla do Velkých Bílovic, vinařské obce,
která má bohaté zkušenosti s výsadbou a údržbou zeleně v intravilánu i extravilánu obce. Druhá exkurze byla zaměřena na město Mikulov
a jeho bezprostřední okolí. Také město Mikulov
vykonalo v posledních letech velký kus práce
nejen v oblasti údržby památek, kterých má
bezpočet, ale také v oblasti zeleně.
Semináře se zúčastnilo více než 120 starostů,
zastupitelů, správců veřejné zeleně a pracovníků
krajských úřadů z celé České republiky i Slovenska. Pevně věříme, že jim seminář přinesl zajímavé poznatky, které využijí ve své každodenní
velmi náročné a záslužné činnosti v obcích,
městysech či městech.
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A u l a f a k u l t y, kd e p r o b ě h l k r o m ě
of i c i á l níh o z a h á j e ní Z a h r a dn i c k ýc h
dn ů i č e s k ý s e m i n á ř

Ing. Pavel Kafka

A R B O E KO , s . r. o . , P R Z F M E N D E L U
24. května 2012 se konala v Bukurešti inaugurace lipového stromořadí na počest Václava
Havla a všech bojovníků za svobodu a demokracii, a to v parku Izvor v blízkosti Parlamentního
paláce. Svaz školkařů České republiky daroval
městu Bukurešť celkem 40 vzrostlých lip. Vysazení lipového stromořadí se stalo součástí Čes-

kého dne na Zahradnických dnech, které se
konaly 24.–27. 5. 2012 na Zemědělské univerzitě v Bukurešti za přispění Velvyslanectví České
republiky. Mezi významnými hosty inaugurace
lipové aleje byl i bývalý prezident Rumunska
Emil Constantinescu a státní tajemnice MZV
Luminita Odobescu. Za českou stranu se slavnostního aktu účastnil 1. náměstek ministra
zahraničí ČR Jiří Schneider, velvyslanec ČR
v Rumunsku Jiří Šitler a mnoho dalších zástupců
českých a rumunských soukromých i státních
institucí.
Své zástupce na této významné oborové akci
měla i Zahradnická fakulta MENDELU. Delegace
v čele s děkanem doc. Ing. Robertem Pokludou
Ph.D. byla v sobotu pozvána a vřele přijata
vedením univerzity. Na jednání byla navázána
spolupráce mezi Zahradnickou fakultou MENDELU a Zemědělskou a veterinární univerzitou
v Bukurešti.
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České lípy
u druhé
největší
budovy
světa

V u n i ve r z i t ní s p o r t ov ní h a l e by l a u s p o ř á d á n a m a l á v ý s t ava z a h r a d n i c k ýc h
firem

Fa k u l t a m a n a g e m e nt u n a Z e m ě d ě l s ké a vete r i n á r ní
u n i ve r z i t ě (u n i ve r z i t a z a l o ž e n a v r o c e 18 52)

LDF MENDELU

kterou získala Bc. Radka Šrámková za sedací
prvek pro mateřské školky Lusk, rovněž studentka Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.
Tím ovšem účast na veletrhu nekončila. Díky
vstřícnému přístupu managementu veletrhu
Mobitex bylo možné ve vlastním stánku vystavit
i prototyp vzniklý při řešení projektu IGA, který
má ideový původ ve studentské práci. Prototyp
ložnice vyrobený profesionálním způsobem za
použití netradičních prvků byl provázen i grafickou prezentací poukazující na možnosti výroby
jednotlivých prvků v různých dezénech. Studenti pak sami zjišťovali ohlas návštěvníků na vystavený model. Jaké bylo překvapení, když se
u stánku Lesnické a dřevařské fakulty Mendelo-

V posledním týdnu před květnem proběhl na
brněnském výstavišti veletrh Mobitex, největší
tuzemská přehlídka nábytku. Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně nemohla zůstat stranou, neboť studenti nábytkářských oborů tvoří značnou část její akademické
obce. Exponátová soutěž Grand Prix Mobitex
měla sekci „vystavovatel“ a „student“ a právě
v této sekci získala Hana Culková, studentka
Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, 2. místo za věšák Barborka. Kvalita studentských exponátů celkem 62 autorů byla letos tak vysoká,
že se porota rozhodla udělit i zvláštní cenu,

Mobitex,
MENDELU
a držitel
Red Dot
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Setkání
absolventů
po 45 letech
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vy univerzity v Brně objevil držitel jedné z nejprestižnějších cen ve světě designu – Red Dot,
Petr Novague. Požádali jsme ho o několik dojmů
z Mobitexu, neboť Novague získal Red Dot za
unikátní židli, tudíž má nábytkářům určitě co říci.
Zde jsou jeho pocity:
Každopádně pro mě byla letošní výstava Mobitex
velkým zklamáním. V rámci celého veletrhu mě
nezaujal žádný výrobek ani prezentace žádné ze
zastoupených firem a značek. O to příjemnější
překvapení pro mě bylo objevení stánku vaší
vysoké školy, kde byly prezentovány výsledky
studentů a to na vysoké úrovni, jak nábytek
samotný, tak doprovodná grafická prezentace.

Kvalitou čněly nad průměrnými „konkurenčními“ stánky a zaujaly mne natolik, že jsem se
vydal na univerzitu podívat.
Zde na mě čekalo druhé překvapení, v podobě
velmi dobře vybaveného zázemí, včetně certifikované zkušebny nábytku, což z této fakulty činí
špičku ve svém oboru. Věřím, že si studenti tuto
jedinečnou příležitost, studovat ve špičkovém
prostředí uvědomí a plně ji využijí, protože jim
tyto možnosti dávají náskok před konkurencí při
přechodu do tvrdé reality.
Děkujeme panu Novague za slova uznání
a přejeme mu, aby se mu splnil sen a my mohli
potkávat na ulicích Porsche design Novague.

prof. Ing. Jaroslava
Ehrenbergerová, CSc.

Nebylo to první setkání od absolvování, obětaví
organizátoři svolávají setkání každým rokem;
to letošní bylo uskutečněno k půlkulatému jubileu. V roce 1967 skončilo úspěšně studium
fytotechnického oboru 70 absolventů, což je asi
desetkrát více oproti současným počtům absolvujících fytotechniků. Většina mužů našla uplatnění v agronomické praxi, dodnes jsou někteří
aktivními agronomy zemědělských podniků.
I když by již mohli odpočívat v důchodu, jedním
z více důvodů je nedostatek nástupců na jejich
místa, v praxi je cítit nedostatek mladých agronomů, jak vyplynulo z diskuse mezi bývalými
spolužáky. Mezi námi byli např. bývalí ředitelé
zemědělských podniků, ředitel ÚKSÚP v Bratislavě, učitelé středních i vysokých škol zemědělského zaměření. Jeden z nás je dodnes ředitelem
muzea na hradě Červený Kameň (Slovensko).
Z jeho iniciativy byl hrad kompletně zrekonstruován. V jeho nádherných prostorách se také
uskutečnilo naše setkání před dvěma roky.
Setkání se zúčastnilo 39 absolventů, což je
vzhledem k roku ukončení studia úctyhodný
počet, mnoho jich bylo inspirováno právě setkáním na Almae matris, kam se rádi vracejí a ze
slov pana děkana vyplynulo, že jsou zde vítáni.

AF MENDELU

V pátek 15. 6. 2012 se sešli na Agronomické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně absolventi
fytotechnického oboru Agronomické fakulty tehdejší VŠZ, kteří studium ukončili v roce 1967.
Setkání bylo obohaceno přítomností děkana,
prof. Ing. Ladislava Zemana, CSc., který absolventy přivítal a sdělil jim vše o současné podobě, výstavbě a studiu na Agronomické fakultě
a Mendelově univerzitě. Jeho sdělení všechny
přítomné velmi zaujalo a bylo podnětem k živé
diskusi. Pro všechny absolventy bylo potěšením setkat se s vedením fakulty, posedět ve
známých studijních prostorách, dnes již moderně
upravených a vybavených. Absolventi konstatovali, že se zde pokrok nezastavil, naopak, že je
všude patrný. Byli překvapeni výstavbou biotechnologického pavilonu a už používaných, dobře
vybavených nových prostor budovy Q a technologického pavilonu N. Absolventi si poté za krásného počasí prohlédli Botanickou zahradu
a arboretum a obdivovali krásu kvetoucích orchidejí ve sklenících.

Psí superhrdina nabízí
pomoc postiženým lidem
Liga vozíčkářů
www.ligavozic.cz
Hořící byt, dým, spící vozíčkář… dramatická situace, že až mrazí. Naštěstí se na scéně objevuje BATDOG!

Brněnská nezisková organizace Liga vozíčkářů
spustila informační kampaň a veřejnou sbírku
na podporu výcviku asistenčních psů. Součástí
je i originální reklama, kterou v červnu uveřejnila Česká televize. Natočil ji mladý režisér Filip
Laureys. Podívat se na ni můžete už teď:
http://www.youtube.com/watch?v=gYSiMmizDtk
Tito pomocníci sice neuměj létat ani zachraňovat lidi z hořících mrakodrapů, pro lidi se zdravotním postižením se však jejich pomoc rovná
hrdinskému činu. Díky nim můžou žít samostatně a nezávisle, vysvětluje poselství kam-
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paně Ivan Benda, trenér asistenčních psů Ligy
vozíčkářů.
Pro psího asistenta není problém sundat ponožky,
otevřít dveře, podat spadené klíče. Dokáže polohovat na posteli, podle výcviku pomůže při akutním záchvatu. V neposlední řadě to jsou skvělí
společníci. Psy trénujeme podle individuálních
potřeb klienta. Není problém zařadit i terapeutický výcvik, doplnil trenér Ivan Benda.
Cílem Ligy vozíčkářů není jen psí asistenty vycvičit, ale i sehnat peníze na náročný trénink. Na

rozdíl od výcviku vodicích psů stát na pomocníky
pro těžce tělesně postižené lidi nepřispívá.
Nezbývá nám, než požádat o pomoc malé i velké sponzory, uvedl ředitel Ligy vozíčkářů Zdeněk
Škaroupka. Dodal, že pořízení tohoto psa může
stát až 200 tisíc korun.
Jak podpořit Batdoga? Stačí poslat dárcovskou
SMS ve tvaru DMS PESASISTENT na telefonní
číslo 87 777. Služba stojí 30 Kč, psí hrdinové od
vás dostanou 27 Kč. Více informací naleznete
na www.ligavozic.cz.

Ing. Pavel Mauer

Uvedení nového ředitele ŠLP ML
Křtiny MENDELU do funkce

2. července 2012 slavnostně uvedl na zámku
Křtiny rektor Mendelovy univerzity v Brně prof.
Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr.h.c. Ing. Vladimíra
Dolejského, Ph.D. do funkce ředitele Školního
lesního podniku Masarykův les Křtiny MENDELU.

Ing. Petr Sviták
Bývalý ředitel Školního lesního podniku Masarykův Les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně
Ing. Jaroslav Martínek, CSc. převzal 23. 5. 2012
v Jekatěrinburgu jmenovací dekret čestného
profesora Uralské státní lesotechnické univerzity.
Dekret společně s profesorskými atributy J. Martínkovi předal rektor Uralské státní lesotechnické
univerzity a člen korespondent Ruské akademie
přírodních věd A. Mechrencev za účasti konzulárního sboru u příležitosti slavnostního zahájení Euro-asijského fóra lesního průmyslu, které
se konalo v Jekatěrinburgu 23.–25. 5. 2012.
Vědecká rada Uralské státní lesotechnické univerzity rozhodnutím o udělení čestné profesury
ocenila podíl J. Martínka na desetileté spolupráci univerzit v Jekatěrinburgu a v Brně, během níž

Jaroslav Martínek
čestným profesorem Uralské
státní lesotechnické univerzity
již 172 studentů z Uralu absolvovalo praxi ve
Školním lesním podniku Masarykův Les Křtiny.
Vystoupení generálního konzula M. Rameše na
slavnostním předání jmenovacího dekretu bylo
využito k prezentaci letošního 10. výročí otevření GK ČR v Jekatěrinburgu.
J. Martínek se stal jako druhý občan ČR čestným
profesorem na místní vysoké škole. V roce 2004
byla čestná profesura Uralské státní ekonomické univerzity udělena tehdejšímu 1. náměstkovi
ministra průmyslu a obchodu ČR V. Petříčkovi.
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Lazat Bekenovna Umiraliyeva
studentka Eramsus Mundus
C E N TAU R I z K a z a c h s t á n u

(č l á n e k by l n a p s á n v a n g l i c ké m j a z yc e
a p ř e l o ž e n Z a h r a n i č ní k a n c e l á ř í u n i ve r z i t y)

V následujících řádcích se pokusím krátce shrnout svůj studijní pobyt a zkušenosti, které jsem
získala na Mendelově univerzitě v Brně.
Nejprve bych ráda upřímně poděkovala všem
skvělým lidem, kteří mi byli nablízku během mého
pobytu a pomáhali mi s nejrůznějšími problémy,
s nimiž jsem se potýkala, a kteří mě seznámili
s životem v České republice. Bez těchto lidí by
moje zkušenost byla úplně jiná a rozhodně by to
nebyla taková legrace. Takže děkuji naší mezinárodní koordinátorce Kateřině Krčové, mojí
školitelce Ing. Vieře Šottníkové, Ph.D., doc. Ing.
Dr. Luďku Hřivnovi a všem, kdo mi pomohli při
adaptaci.
„Kulturní šok“ brzy pominul a za pár dní jsem se
na Mendelově univerzitě v Brně cítila jako doma.
První týden jsem se seznámila s mnoha lidmi,
kteří mi pomáhali si zde zvyknout a kteří mi
ukázali vše, co jsem potřebovala k životu zde.
Při prohlídkách městem jsme navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla postavenou na kopci známém
jako Petrov na místě, kde kdysi pravděpodobně
stával brněnský hrad, Zelný trh s barokní kašnou
Parnas a sloupem Nejsvětější Trojice, Kapucínskou kryptu, náměstí Svobody s morovým sloupem, Kleinův palác, Dům pánů z Lipé, kostel sv.
Jakuba, sv. Tomáše, ale i bary a restaurace
a mnoho dalších míst. Díky lidem, kteří se mnou
trávili čas, jsem se ani jeden den během šesti
měsíců v Brně necítila osamělá a rozhodně jsem
se nenudila. Musím přiznat, že na mne udělala
velký dojem pohostinnost a laskavost lidí i jejich
zájem o jiné kultury a cizince, jako jsem já, přestože odlišnost jazyků někdy naši komunikaci
ztěžovala. Někteří to nevzdali a díky jejich vytrvalosti jsem poznala opravdové přátele.
Myslím, že se mi také podařilo poznat, jak lidé
v České republice skutečně žijí. V Brně a při
výletech do měst, jako je Praha nebo Karlovy

Pobyt
v České
republice
a studium
v Brně

Karimgozhina Elmira

studentka Eramsus Mundus
C E N TAU R I z K a z a c h s t á n u
(č l á n e k by l n a p s á n v a n g l i c ké m j a z yc e
a p ř e l o ž e n Z a h r a n i č ní k a n c e l á ř í u n i ve r z i t y)

Ekonomická univerzita v Karagandě, Kazachstán, mě vždycky zajímala a chtěla jsem zde stu-

Vary, jsem se seznámila se systémem veřejné
dopravy, který je velmi odlišný od systému
v Kazachstánu, ale je mnohem zajímavější.
Samozřejmě jsem vyzkoušela nejrůznější české
pokrmy. Jídlo je velmi výživné a různorodé. Typická strava sestává z různých druhů smaženého masa (většinou vepřového), klobás a játrových
paštik, výborných rybích pokrmů (převažuje
kapr), čerstvých zeleninových salátů a bezpočtu
druhů knedlíků. Na česká jídla jsem si brzy zvykla a chutnají mi různé speciality (třeba bramboračka nebo kuřecí polévka s nudlemi).
Samozřejmě, že jsem svůj čas netrávila jenom
jídlem nebo obdivováním památek. Hlavním
důvodem studijního pobytu byla moje práce. Od
pondělí do pátku jsem pracovala v laboratoři
zpracování obilovin a pekárenských výrobků
Ústavu technologie potravin pod vedením dr.
Viery Šottníkové. Během svého pobytu na univerzitě jsem se zabývala studiem technologií
a zařízení šetřících zdroje, používaných v českém potravinářském průmyslu, účinnější přípravou těsta a jeho strukturálními a mechanickými
vlastnostmi v závislosti na biochemických vlastnostech směsí pšeničné mouky a mouky z jiných
obilovin při použití kvasnic, novými druhy pekárenských výrobků, potravinových koncentrátů,
složením produktů vzniklých zpracováním obilovin, luštěnin a olejnatých semen. Zúčastnila jsem
se vědecké konference o jakosti potravin a potravinových surovin (Mendelova univerzita v Brně,
1. 3. 2012). Ve sborníku z konference je publikován článek postgraduálních stážistů Technologie
výroby pšeničného chleba s přidanou kukuřičnou
krupicí, jehož jsem spoluautorkou. Účastnila jsem
také exkurzí do různých potravinářských podniků
v České republice; navštívili jsme např. mlýn
v Čisté, pekárnu a pivovar.
Jak vidíte, můj pobyt v České republice, a zejména na Mendelově univerzitě, byl naprosto výjimečný a jsem za tuto příležitost velmi vděčná.
Těším se na další spolupráci mezi našimi univerzitami, a pokud se budu moci vrátit, určitě takové
možnosti využiji. Jenom bych se do příště měla
lépe naučit česky.
Se srdečným pozdravem Lazat

dovat. Kromě zážitků z cestování je důvodem ke
studiu v zahraničí možnost na vlastní kůži poznat
zvyky, svátky, jídlo, umění, hudbu a politiku jiné
země. Proto je velmi důležité vybrat si tu správnou zemi a univerzitu, která pro vás bude znamenat co největší přínos a kde budete moci co
nejlépe využít svoje schopnosti. Česká republika
jako jedna ze zemí Evropské unie pro mne představovala široké možnosti.
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Jsem první kazašská studentka z Ekonomické
univerzity v Karagandě, která studuje na Mendelově univerzitě, takže jsem netušila, co mě
čeká. V Brně, a zvlášť na univerzitě, jsem se
setkala s přátelskou atmosférou a laskavými
lidmi, kteří jsou ochotni kdykoli pomoci. Líbil se
mi intenzívní program Erasmus COSRE, v jehož
průběhu jsem se dověděla více o České republice, Belgii, Dánsku, Španělsku a Litvě a o společenské odpovědnosti firem v těchto zemích.
Jsem moc ráda, že mám možnost zde být.
Brno je krásné město. Spojuje se v něm pohodlí

malého města s takovými prvky velkoměsta, jako
je kvalitní systém veřejné dopravy, velký výběr
dostupných aktivit a samozřejmě skvělá síť vysokých škol. Moc se mi tu líbí. Bála jsem se, že se
mi bude stýskat po domově, ale snadno jsem si
zvykla na tramvaje č. 5 a 9, na pěkná místa ve
městě, jako je Česká ulice, kina, bowling a diskotéky, a jsem šťastná, že jsem se seznámila
s výbornými vyučujícími a získala skvělé přátele.
Doufám a věřím, že se brněnské univerzity
v budoucnu stanou cílem stále většího počtu
studentů z celého světa.

Raziya Saurbayeva

Multikulturní zkušenost, skvělá
příležitost, která mi pomohla
k osobnímu rozvoji

studentka Eramsus Mundus
C E N TAU R I z K a z a c h s t á n u
(č l á n e k by l n a p s á n v a n g l i c ké m j a z yc e
a p ř e l o ž e n Z a h r a n i č ní k a n c e l á ř í u n i ve r z i t y)

Ahoj, jmenuji se Raziya a jsem z Kazachstánu.
V akademickém roce 2011–2012 jsem měla
možnost zúčastnit se programu Erasmus Mundus. Je skvělé, že můžu strávit rok na Mendelově univerzitě v Brně! Teď studuji ve druhém
semestru a moje specializace je obchod a ekonomika. Znamená to pro mne, že získám kvalitní vzdělání, postup v kariéře, příležitost studovat
v multikulturním a mezinárodním prostředí, nové
přátele a cennou životní zkušenost. Každý den
svého pobytu v Brně a na MENDELU se dozvídám něco nového o českých svátcích, kultuře,
zvycích, chutné kuchyni i lidech. Nemůžu si tuhle
nádhernou zkušenost vynachválit! Ráda s přáteli cestuji po Moravě a také jsme několikrát
navštívili Prahu, která je tak krásná, až bere dech.
Viděli jsme Věteřov, mikulovský zámek, Valtice
a další překrásná místa. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí z české kultury a historie. Jedním
z nejpůsobivějších svátků, které jsem v České

republice zažila, jsou Vánoce. Byla to pro mne
nezapomenutelná a kouzelná doba a jsem moc
ráda, že jsem měla možnost tento svátek v Evropě slavit.
Miluju Brno! Brno je můj druhý domov a je to
jedno z mých nejoblíbenějších míst na světě.
Pořád objevuji další zajímavá brněnská místa
a památky. Mám štěstí, že jsem ve studentském
městě, které je zároveň klidné a moderní. Líbí se
mi místní architektura a trhy, které se pořádají
o velkých svátcích.
Na tenhle rok nikdy nezapomenu! Jsem v České
republice šťastná a přestože jsem takový kus od
domova, necítím se osamělá. Mám kolem sebe
učitele a přátele, kteří mi pomáhají a na které
se můžu spolehnout. Mým učitelům patří obrovské „DÍKY“ za výborné přednášky a za všechno,
co nás naučili. Je to pro mne zkušenost k nezaplacení!
Zdraví Raziya Saurbayeva

Michaela Oravová

ty na intenzivní mezinárodní program CRUSUST
(Sustainability of Cruise Tourism), který byl koordinován a pořádán v Litvě místní Klaipeda Business School. Celý program byl pod záštitou
podpory vzdělávání Evropské unie. Během čtrnáctidenního pobytu, který se konal v litevském
přímořském městě Klaipedě, se setkalo více než
šedesát studentů celkem z osmi univerzit (Belgie,
Litva, Finsko, Maďarsko, Portugalsko, Česká
republika, Turecko a Kypr).
Hlavní náplní našeho programu, který byl vskutku velmi intenzivní, byly přednášky odborníků

Foto: studenti PEF

Po absolvování přísného výběrového řízení pořádaného Výzkumným centrem PEF bylo v polovině dubna roku 2012 vysláno nás osm studentů (Michaela Synková, Barbora Vojče, Gabriela
Sedláková, Michaela Oravová, Petr Čermák,
Luděk Majer, Marek Korenko a Tudor Livada)
pod vedením Ondřeje Dufka reprezentovat Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzi-

Studenti
PEF na
intenzivním
programu
v Litvě
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specializované na cestovní ruch, práce s velmi
zajímavým a užitečným programem Bizagi, určeným pro procesní řízení, poznávání litevské
kultury formou kurzu místního jazyka a hlavně
spolupráce v mezinárodních týmech na business plánech pro vznikající firmu v oboru Cruise
tourism (okružních plaveb). Ačkoliv se může zdát
podivné, jaké vědomosti a zkušenosti mohou
nabídnout studenti z České republiky, předvedli
jsme, že dokážeme aplikovat naše teoretické
znalosti i v takhle poměrně vzdáleném tématu.
Ukázali jsme, že jsme schopni nejen skvělé
organizace týmu a tvůrčí práce, ale také navazovat přátelství, která, věříme, vydrží i do budoucna. Tento program nám přinesl hodně zkušeností. Uvědomili jsme si, jak může být komplikovaná
týmová spolupráce, která je navíc ztížena jazykovou bariérou. Musím konstatovat, že čeští
studenti patřili ve všech ohledech k nejlepším
a převyšovali účastníky z jiných univerzit nejen
svými vědomostmi, ale také schopnostmi zapo-

Stovky učitelů v Jihomoravském
kraji absolvovaly kurzy na využití
informačních technologií při výuce
Ing. Kamil Nechuta
ICV MENDELU

Na konci června byl ukončen projekt MODUL –
moderní učitel, jehož partnerem byl i Institut
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně. Tím bylo zakončeno více jak dvouleté
úsilí, jehož cílem bylo vytvoření online kurzů

jit se do týmové práce, zvládat nezdary, překonávat kulturní rozdíly a přitom ještě motivovat
ostatní členy mezinárodních týmů, prohlásil lektor české skupiny Ondřej Dufek, který byl ze
svého prvního intenzivního programu nadšený.
Součástí intenzivních programů je kromě odborné složky také nedílná kulturní část, orientovaná
na poznání místního prostředí a vytváření sociálních vazeb mezi účastníky intenzivního programu.
Po úvodním European aperitif, kde se prezentovaly všechny zúčastněné země prostřednictvím
místních dobrot, jsme v rámci večerních programů poznali místní hudební a taneční kluby, soutěžili ve druhém nejoblíbenějším litevském sportu (bowlingu) a zabruslili si na kluzišti uprostřed
nákupního centra. Během víkendu jsme navštívili místní přírodní památku UNESCO Curonian
Spit – poloostrov dlouhý 100 kilometrů pokrytý
písečnými dunami, který protíná jantarová stezka.
Pokud někdo z vás uvažuje nad zúčastněním se
IP v příštích letech, můžeme jen vřele doporučit!

▌ číslo 3 ▌ sr pen 2012
a proškolení učitelů v Jihomoravském kraji, a to
v kurzech, které jsou zaměřeny na zavádění
informačních technologií do výuky, obnovení
znalostí práce na počítači, práce s interaktivní
tabulí a dalších programů, které je možné využít
při výuce na základních a středních školách.
Kurzy byly zejména v počáteční fázi hojně navštěvované, důkazem toho je, že online kurzů se
zúčastnilo téměř tisíc učitelů. Ukázalo se, že
výhodou této formy studia bylo, že se učitelé
nemuseli uvolňovat z výuky a na kurzy dojíždět.
Tutorované e-learningové kurzy, vedené zkušeným lektorem, který s účastníky komunikuje přes
virtuální učebnu nebo chat, absolvovalo úspěšně
575 osob z celkového počtu přihlášených.
Náplň školicí činnosti byla věnována oblasti
využití informačních technologií ve výuce matematiky, českého jazyka, dějepisu, přírodopisu,
chemie, anglického jazyka aj. Někteří z učitelů
měli možnost strávit několik víkendů konverzací
a studiem angličtiny či němčiny v rámci malých
izolovaných studijních skupin vedených zkušeným lektorem. Tato netradiční část školení proběhla formou víkendových workshopů, kdy bylo
účastníkům zajištěno ubytování a stravování na
zajímavých místech Jihomoravského kraje, takže
jejich pozornost byla upřena pouze na zdokonalení jazykových kompetencí.

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Dr. Ing. Pavlína Smutná
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
AF MENDELU
Foto: Radim Cerkal
Letos 14. června se na Polní pokusné stanici
v Žabčicích uskutečnil tradiční polní den MendelAgro 2012 pořádaný Agronomickou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně, za přispění Školního zemědělského podniku v Žabčicích a Zahradnické fakulty. Intenzivní srážky několik dní
před vlastní akcí přiměly pořadatele přesunout
„základní stanový tábor“ na plochu zpevněného
parkoviště u koupaliště v Žabčicích, které je
umístěné poblíž pokusných ploch. Zde byl dostatek prostoru nejen pro nezbytný stan s možností posezení a občerstvení, ale také pro prezentace spolupracujících firem v oblasti osiv,
přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.
V úvodu akce přivítal všechny přítomné prof. Ing.
Jindřich Neruda, CSc., prorektor Mendelovy
univerzity v Brně, který mimo jiné uvedl, že velmi
oceňuje, že polní den MendelAgro má pevné
místo mezi akcemi obdobného charakteru,
a zdůraznil jeho význam pro vytvoření a prohloubení kontaktů mezi odborníky z univerzity
a zemědělskou praxí.
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Zajímavou zkušeností se pro zájemce staly
zahraniční exkurze, během nichž se učitelé
mohli dovědět o zkušenostech svých zahraničních kolegů, zejména v oblasti využití e-learningu na školách. Zmíněné exkurze se uskutečnily
u partnerů z Rakouska a Slovenska.
Hlavní kontaktní místo projektu nadále zůstává
na portále www.modulweb.cz. Zde je i po ukončení projektu možné získat maximum informací
o realizaci kurzů a dalších informací spojených
se vzděláváním pedagogů v Jihomoravském
kraji. Zájemci tak mohou požádat realizátora
o studijní materiály, studijní opory a multimediální CD v tištěné nebo elektronické podobě.

Dále přítomné pozdravil doc. Ing. Pavel Ryant,
Ph.D. proděkan AF MENDELU, který uvedl, že
je to poprvé, kdy je akce MendelAgro pořádaná
Agronomickou fakultou za nově vytvořených
podmínek umožňujících spolupráci s dalšími
firmami. Tento ročník byl také pořádán za podpory projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0026
Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe, jehož
odpovědným řešitelem za MENDELU je doc. Ing.
Radim Cerkal, Ph.D.

Polní den
MendelAgro
2012
v Žabčicích
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Posledním vystupujícím v úvodu byl ředitel Školního zemědělského podniku v Žabčicích Ing.
Radomil Měřínský, který ve svém vystoupení
ocenil spolupráci s fytotechnickými ústavy
MENDELU, především v oblasti využití nových
poznatků směřujících ke zvýšení efektivnosti
rostlinné produkce ve velmi variabilních půdních
podmínkách.
Hlavním moderátorem akce byl Ing. Vladimír
Smutný, Ph.D. z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, který uvedl, že i přes nepřízeň počasí se
organizátoři rozhodli akci uskutečnit. Letošní rok
v Žabčicích, stejně jako v celém Jihomoravském
kraji, se vyznačuje extrémním průběhem povětrnostních podmínek, od srážkově silně podprůměrné zimy, silných únorových holomrazů, sucha
v březnu a dubnu a pozdních květnových mrazů
– to vše se v různé míře projevilo na porostech
jednotlivých plodin. Považujeme to za příležitost
ukázat zájemcům, jak v letošním roce vypadají
porosty poté, co se na nich značně negativně
podepsal průběh povětrnostních podmínek,
vysvětlil Ing. Smutný na úvod. Ve vyčleněném
stanu, který na akci zapůjčila firma P&L, s.r.o.,
proběhla moderovaná diskuse o aktuální situaci.
Ti z odvážnějších návštěvníků, kteří se nezalekli rizika zablácených bot, se pak vydali na pole,
aby si prohlédli aspoň část pokusů, ke kterým
byly vytvořeny improvizované cesty. Tradičně
velký zájem byl o sortiment odrůd pšenice ozimé,
kde bylo letos možné vidět 48 běžně pěstovaných
odrůd, včetně nově registrovaných, a o technologické pokusy se střídáním plodin a odlišnou
přípravou půdy. Podmínky letošního roku umož-

nily názorně demonstrovat jak vliv předplodiny,
tak i zpracování půdy.
Zvláštností polního dne v Žabčicích je praktická
ukázka pokusů Ústavu šlechtění a množení
zahradních rostlin ZF MENDELU. Odborný výklad prof. Ing. Vojtěcha Řezníčka, CSc. o pěstování tradičních i méně známých ovocných druhů,
doplněný prohlídkou výsadeb, zaujal především
ty, kteří rádi tráví svůj volný čas na zahrádce.
Zájemcům byly poskytnuty nejen informace
o tom, jak ovocné druhy správně pěstovat a jak
zpracovávat jejich produkty, ale měli možnost
také ochutnat plody raných višní.
Polní den MendelAgro 2012 byl příjemným setkáním zástupců zemědělského výzkumu i praxe.
Přinesl řadu nových informací, diskusí o aktuálních problémech, ale také inspirací pro další
výzkum. Tento polní den je jedinečný svou pestrostí řešených problémů, které přivádějí do
Žabčic nové zájemce, ale je i řada těch, kteří se
sem rok co rok vracejí. Celkový počet podle
prezenční listiny dosáhl 618 účastníků, byli zde
přítomni jak zástupci zemědělské praxe, tak
i kolegové ze zemědělských fakult v Praze, Českých Budějovicích a Nitře, pracovníci výzkumných organizací a zemědělských firem a studenti a absolventi univerzity. Díky pořádání polního
dne MendelAgro mají pracovníci z Mendelovy
univerzity v Brně příležitost seznámit zemědělce
s novými poznatky výzkumu a umožnit jejich
praktické využití. Již dnes se těšíme na další
setkání se všemi v Žabčicích, s otázkou, co nového přinese polní den MendelAgro 2013. Takže
na shledanou 13. června 2013 v Žabčicích!

Public Information Centre v Shanti Town, Kabwe / str. 5

Exkurze v chovné stanici krokodýlů Paga Crocodile Pond / str. 6

Rozvodněná řeka při podzimních deštích v oblasti Buena Paz / str. 7

Výsadba lipového stromořadí. Vpravo bývalý rumunský prezident
Emil Constatinescu a velký přítel Václava Havla / str. 17

