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HLAVNÍ TÉMA

Financování univerzity v roce 2015
od roku 2014 dostávají (viz graf vývoje
rozpočtu fakult), brzy projeví ve financování univerzity prostřednictvím ukazatele
kvality (tzv. ukazatel K) odrážejícího výkon
našich fakult.
Všechny tři fakulty si díky výše uvedeným
faktům oproti loňskému roku i přes schodek
2,4 % polepší, ať se již jedná o prostředky na
provoz z příspěvku ze státního rozpočtu na
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (ukazatel A+K), nebo snížením
odvodů z veterinární činnosti a anglického
studijního programu (z této změny profituje především FVL). Fakulty disponují i s dalšími prostředky získanými prostřednictvím
projektů, grantů nebo doplňkové činnosti.
Právě multizdrojové financování činností s podílem prostředků získaných v rámci
grantů, projektů, ale i z neveřejných zdrojů
představuje podíl 40 % těchto prostředků
na celkovém rozpočtu univerzity.
Pro zajištění větší stability rozpočtu
univerzity v dalších letech by výrazně po-

mohlo kontraktové financování ze strany
MŠMT, ale i nezbytné kroky uvnitř univerzity. Tím mám na mysli jasná rozpočtová
pravidla s uplatněním metodiky full cost,
smluvní zajištění integrované výuky mezi
oběma veterinárními fakultami a vytvoření stabilizačního plánu činnosti fakult
vč. přijetí opatření k zajištění udržitelného financování jejich činností s ohledem
na napjatou finanční situaci a predikci
dalšího vývoje financování terciárního
vzdělávání. Zmírnění dopadu tvrdosti na
některou z částí VFU Brno by pak mohla
být mimořádná kompenzace ze stabilizačního fondu.
Takto nastavená a realizovaná opatření by konečně umožnila žádoucí zvýšení tarifních platů zaměstnanců VFU
Brno (alespoň o 5 %), čímž by se snížila
jejich fluktuace a zvýšila jejich pracovní
spokojenost.

text: Leona Sapíková, kvestorka VFU Brno
foto: archiv VFU

Knihovna ve Studijním a informačním centru
Od poloviny letošního února se s děkany
a Ekonomickou komisí AS VFU Brno diskutovalo o návrhu neinvestičního rozpočtu
pro rok 2015, který nesmí být ze zákona
sestaven jako deficitní i přes snížení příspěvku MŠMT o 6 251 000 Kč, tj. o 2,4 %
meziročně. Rozpočet byl schválen v květnu, a tak je na místě krátké shrnutí jeho geneze a změn oproti minulým rokům.
Nejvíce se diskutovalo o výdajích rektorátu a společných výdajích, resp. příjmech
určených na pokrytí centrálně zajišťovaných činností (např. odpady, areálové služby, opravy a údržba apod.) a centrálních
aktivit (např. příspěvky na obědy zaměstnanců školy, mzdy, energie, pojištění ma-

jetku, pojištění studentů, celouniverzitní
licence nebo neuplatněná část DPH související s činností celé školy vč. fakult atd.).
Z důvodu nutnosti zvýšení podpory
kvality vzdělávání a výzkumu zejm. na veterinárních fakultách nebylo možné v návrhu tohoto rozpočtu ponechat položku
zahrnující benefity pro zaměstnance univerzity, kterou chtěl rektor univerzity přispět na jejich vzdělávání, kulturu, sport
a zdraví, ani provozní rezervu rektora určenou na mimořádné výdaje či podporu
studentů VFU Brno nebo jízdárny.
Ke zvýšení kvality vzdělávání, výzkumu
a vývoje realizovaného na fakultách jistě
přispěje i výrazné snížení odvodu fakult

z veterinární a hygienické činnosti určeného na pokrytí již zmiňovaných společných výdajů, který AS VFU Brno na jaře r.
2012 schválil ve výši 15 % z výnosů těchto
činností, a také razantní snížení odvodů
z realizace anglických studijních programů,
které se v minulých letech pohybovaly i za
hranicí 40 000 Kč za studenta. Obojí snížení bylo učiněné na návrh EK AS VFU Brno.
Rozpočet rektorátu a společných výdajů byl meziročně snížen o víc jak 10 mil.
Kč. Nezbývají tak prostředky na rozvojový potenciál ani mimořádné výdaje, které
budou muset být v případě nutnosti hrazeny z fondů. Lze tak pouze doufat, že se
zvýšená finanční podpora, kterou fakulty

Vývoj rozpočtu fakult a společných výdajů (v tis. Kč)
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Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý,
CSc. oslavil životní jubileum
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, se 19. června t. r. dožil 65. let. Při
této příležitosti bychom si chtěli připomenout úspěšnou profesní dráhu a dosavadní
dílo jubilanta. Celoživotním posláním pana
profesora je především vědecko-výzkumná
práce, kterou velmi úspěšně kloubí nejen
s dlouholetým pedagogickým působením,
ale nyní i s náročnou funkcí rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Svoji profesní dráhu pan profesor zahájil
v 70. letech minulého století jako faremní
zootechnik. Dlouhá léta působil na Vysoké
škole zemědělské v Brně. V roce 1994 jako
zkušený pedagog, v pozici docenta, přešel
na Veterinární a farmaceutickou univerzitu
Brno, kde pod jeho vedením vzniklo moderní pracoviště, které začalo uplatňovat ve
veterinární i zemědělské praxi nové pojetí
výživy a dietetiky zvířat. Vznikla tak vědecká škola profesora Suchého, vycházející ze
zcela nového pojetí výživy a dietetiky zvířat.
Prioritní práce hematologické školy pana
profesora, zaměřené na komplexní výzkum
krve volně žijících ptáků, jednotlivých druhů a kategorií drůbeže a pernaté zvěře,
významným způsobem přispěly i k rozvoji
aviární hematologie, ale i v její praktickou
realizaci s novým komplexním pojetím výživy a dietetiky zvířat.
Do r. 2004 působil pan profesor ve
funkci přednosty Ústavu výživy, dietetiky
a hygieny vegetábilií Fakulty veterinární
hygieny a ekologie VFU Brno. V současnosti je v rámci svého profesního působení
přednostou Ústavu zootechniky a zoohygieny a působí ve funkci vedoucího Sekce
živočišné a rostlinné produkce VFU Brno.

lií. Celkové vyznění sympozia panu profesorovi potvrdilo, že problematika, která byla řešena tehdejším Ústavem výživy,
zootechniky a zoohygieny, je vysoce aktuální a srovnatelná s celosvětově řešenou
problematikou. Jeho rozsáhlé úspěšné vědecko-výzkumné aktivity nalezly praktické
uplatnění nejen v tuzemském prostředí,
ale obstály i v mezinárodní konkurenci.

Panu profesorovi nelze odepřít velmi bohatou přednáškovou činnost na úrovni jak
univerzitní, tak i v rámci odborných kurzů a přednáškových cyklů pro odborníky
z veterinární a zemědělské praxe. Díky
jeho osobní vstřícnosti a tvůrčí atmosféře
se v rámci profesních kontaktů podařilo
navázat spolupráci s řadou firem v rámci
krmivářského, zpracovatelského a potravinářského průmyslu, která vyústila i v mezinárodní spolupráci (Slovensko, Chorvatsko, Řecko, Španělsko), zejména v oblasti vědecko-výzkumné, ale i pedagogické.
Např. v r. 2008 byl pan profesor vyzván
organizátory světového kongresu o proteinových krmivech k aktivní účasti na
Světovém sympoziu v Austrálii, kde byly
navázány nové kontakty pro spolupráci
zejména s Německem a Západní Austrá-

Přesto, že je pan profesor angažován
v řadě funkcí, a to od funkce nejvyšší, kdy
od r. 2014 je v pozici rektora VFU Brno,
po účast ve vědeckých radách fakult a univerzit v rámci ČR i SR, redakčních radách
vědeckých časopisů v tuzemsku i zahraničí, je členem řady oborových rad doktorských studijních programů, vědeckých
organizací apod., je i přes značnou časovou vytíženost stále vyhledávanou vědeckou osobností a autoritou nejen v rámci
ČR, ale i v zahraničí. Je angažován jako
předseda Odboru veterinárního lékařství
a člen předsednictva České akademie zemědělských věd a místopředseda Vědeckého výboru výživy zvířat MZe ČR. Z jeho
vědecké a odborné práce vzešlo více jak
500 publikací, z toho více jak 80 vědeckých

impaktovaných prací. Je autorem užitného
vzoru, certifikovaných metodik, je spoluautorem řady knižních titulů, monografií,
skript, grantových projektů souvisejících
s edukačním procesem, podílel se na řešení resortních odborných grantových
projektů a výzkumných záměrů.
Za vědeckou a pedagogickou práci byl
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. oceněn tuzemskými i zahraničními cenami:
2008 pamětní medaile Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za významný přínos k vzdělání, vědě a výzkumu, odborné a akademické činnosti v oblasti veterinární medicíny
2008 ocenění na mezinárodní vědecké
konferenci KRMIVA, Chorvatsko

Prorektorka Radka Opatřilová gratuluje rektorovi Pavlu Suchému a předává mu medaili
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2008 ocenění Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno za odbornou práci prof. Suchého a jeho
spolupracovníků na mezinárodní vědecké konferenci KRMIVA,
Chorvatsko
2009 pamětní plaketa prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c.
2010 pamětní medaile Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích za dlouholetou spolupráci
a rozvoj vědního oboru výživa a dietetika zvířat
2010 čestné uznání Fakulty veterinární
hygieny a ekologie VFU Brno za
přínos při rozvoji fakulty
2011 pamětní plaketa Farmaceutické fakulty VFU Brno
2013 pamětní medaile Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitře, jako ocenění za
rozsáhlou a dlouholetou vědecko-výzkumnou a pedagogickou
spolupráci v oblasti výživy zvířat
prezentovanou rozsáhlou publikační činností a jako výraz uznání
za osobní přínos pro rozvoj oboru
výživa zvířat
2013 ocenění Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno za odbornou práci prof. Suchého a jeho
spolupracovníků na mezinárodní vědecké konferenci KRMIVA,
Chorvatsko
2015 zlatá medaile České akademie zemědělských věd
2015 zlatá medaile VFU Brno
2015 pamětní medaile ředitele Ústavu
pro státní kontrolu biopreparátů
a léčiv za přínos ke spolupráci
Profesor Pavel Suchý byl od svého nástupu na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno angažován ve vrcholných
funkcích, jak v rámci fakulty – přednosta ústavu, vedoucí sekce, proděkan; tak
i v rámci univerzity, kde působil po čtyři

STŘÍPKY

funkční období jako prorektor. Za jeho
působení v uvedené funkci byly realizovány významné mezníky v rozvoji univerzity
a podílel se na vypracování zásadních dokumentů VFU Brno. Každá funkce, kterou
pan profesor vykonával či vykonává, je pro
něj poctou, ale i nesmírným závazkem.
Jeho profesní působení vyvrcholilo funkcí nejvyšší, kdy od 1. února 2014 zastává
funkci rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Univerzitu vnímá jako
živý organismus a fakulty jako její životně
důležité orgány. Je zastáncem názoru, že
pozitivní vývoj univerzity vyžaduje perfektní funkci, sounáležitost a harmonii všech
fakult. Zastává názor, že to, co budovali naši předchůdci, udržovaly a rozvíjely
i naše generace, je potřeba stále pěstovat,
rozvíjet a chránit.
Je zastáncem přímého a čestného jednání, odpůrcem falše a podlosti. Pro své
osobní vlastnosti se těší trvalé a hluboké
úctě nejen v týmu svých spolupracovníků,
ale i široké odborné veřejnosti. Přirozená
slušnost a úcta pana profesora ke starším generacím a jejich životním odkazům
a hodnotám se stala základem významné
tradice, jíž bylo založení a zejména permanentní rozvíjení vědeckých poznatků
formou pořádání vědeckých konferencí
na počest zakladatele moderní výživářské koncepce profesora Jaroslava Kábrta,
zpočátku ve formátu tuzemském, později
již v rozsahu mezinárodním.
Rádi bychom panu rektorovi popřáli do
dalších let pevné zdraví, hodně sil, odhodlanost, odvahu a optimismus při realizaci
jeho vizí a plnění náročných povinností,
vyplývajících z funkce rektora. Vážíme si
ho pro jeho vstřícný a lidský přístup při řešení každodenních, ale i složitých situací,
které život přináší.
V úctě
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. MVDr. Drahoslav Pravda, CSc.
VFU Brno
foto: archiv VFU Brno

navštívil popularizační vědecký park Vida!
science centrum, Jihomoravské inovační centrum a také Centrum dopravního
výzkumu. Ministr Bělobrádek vystudoval
Fakultu veterinární hygieny a ekologie
v letech 1995 až 2001. Mezi roky 2004
a 2008 si na univerzitě doplnil ještě doktorandské vzdělání. Roku 2003 získal atestaci I. stupně u Státní veterinární správy
České republiky.

Zleva Pavel Suchý, Milan Malena, Alfred Hera a Karel Daniel
Na sekretariátě Komory veterinárních lékařů ČR se 9. června 2015 konalo další
kolo jednání mezi prezidentem KVL ČR,
Karlem Danielem, rektorem Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno Pavlem
Suchým, ústředním ředitelem Státní veterinární správy Milanem Malenou a ředitelem Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Alfredem Herou.
Diskuze se týkala především společné profesní strategie pro nadcházející novelizace veterinárních a souvisejících předpisů,
a mezi jiným i možnosti upřesnění postihu
provádění veterinární činnosti neveterináři. Jako hlavní argument pro udržení práva preskripce i výdeje veterinárních léčiv
praktickými veterinárními lékaři byla zdůrazněna jejich odbornost a odpovědnost
při uplatňování zásad antimikrobiální politiky. V diskuzi zazněla i obava z možnosti
ztráty některých dozorových kompetencí
a z přesunu pravomocí na laické osoby.
Schůzka podtrhla nutnost společného postupu při prosazování rozumného znění
profesních norem.
V červnu rektor VFU Brno Pavel Suchý
přivítal na půdě univerzity místopředsedu

vlády ČR Pavla Bělobrádka, který má na
starost resort vědy a výzkumu. Jednání se
zúčastnila také kvestorka VFU Brno Leona
Sapíková. Zástupci univerzity s Pavlem
Bělobrádkem hovořili mimo jiné o financování vysokých škol. Schůzka trvala přibližně hodinu. Místopředseda vlády pro
vědu, výzkum a inovace se během své
pracovní cesty po Jihomoravském kraji setkal také s hejtmanem Michalem Haškem,

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU
Brno a Státní veterinární správa ČR pořádají 14. a 15. října 2015 konferenci XLV.
Lenfeldovy a Höklovy dny. Mezinárodní odborná konference je zaměřená na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu aplikace potravinového práva v činnosti
státních orgánů. Konference přináší aktuální
výsledky z vědecké a dozorové činnosti napříč celým spektrem potravin. Odbornou
část konference doplní setkání s historií
veterinární hygieny potravin. Jubilejní 45.
ročník konference je spojen s dalšími významnými událostmi. Připomínáme si 40.
výročí zahájení výuky oboru Veterinární lékařství – hygiena potravin a 25. výročí založení Fakulty veterinární hygieny a ekologie.
Závaznou přihlášku můžete zaslat do 31. 7.
2015. Přihlašovat se lze on-line.

Pavel Bělobrádek diskutuje s rektorem Pavlem Suchým a kvestorkou Leonou Sapíkovou
4 l 2014
2015
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Bezpečnost krmiv v praxi
borech FEFAC. V průběhu jednání byly
diskutovány základní principy hygieny
a bezpečnosti při výrobě krmiv, opatření nezbytná pro hygienu krmiv, zásady
systému HACCP a jeho tvorba. Účastníci
jednání byli informováni o nastavených
podmínkách výroby bezpečných krmiv,
které zahrnují – certifikované procesy ve

i představitelé MZe ČR si uvědomují přímou vazbu bezpečného krmiva na bezpečnou potravinu. Je dokázáno, že výživou lze významně ovlivnit manifestaci
a průběh řady infekčních chorob a může
mít podstatný vliv na průběh a léčení nemocných zvířat. U hospodářských zvířat
výživa ovlivňuje nejen kvantitativní, ale
i kvalitativní stránku produkce. V současné době je stále větší pozornost zaměřena nejen na produkci bezpečných
potravin, ale i na potraviny takové kvality,
které by aktivně přispívaly k tvorbě zdra-

a tím se aktivně podílela na zkvalitňování
zdraví lidské populace. Zajistit maximální stupeň dozoru proti vstupu antinutričních látek do krmiv, která představují
širokou škálu nejrůznějších organických
i anorganických látek, které se v průběhu
výroby, balení, skladování, při přepravě
a jakékoliv další manipulaci dostávají do
krmiv a následně do surovin a potravin
animální provenience. Výživa zvířat je
v současné době směřována k zachování
jejich dobrého zdravotního stavu, vysoké
produkční schopnosti vedoucí k produkci

ví lidské populace. Naplnit výše uvedené
požadavky předpokládá přípravu krmných směsí z krmných komponent vysoké
nutriční a dietetické kvality, respektující
genofond cílových zvířat. Je nutné zajistit maximální stupeň dozoru proti vstupu
kontaminantů a tvorbě hygienicky a zdravotně závadných látek v krmivech v průběhu jejich výroby a skladování. Je velmi
důležité používat krmná aditiva, která by
zajistila dobrý zdravotní stav zvířat, a která by přecházela do produktů a potravin,

nutričně vysoce hodnotných a zdravotně
nezávadných surovin a potravin živočišné provenience.
Nedílnou součástí jednání předsed
nictva ČAZV a zástupců MZe ČR byla
i prohlídka výrobny krmných směsí s odborným výkladem k realizaci bezpečné
výroby krmných směsí v praxi.

Jednání předsednictva ČAZV (Ing. Karel, Ing. Kubiska, prof. Suchý, prof. Podrázský)
V gesci Odboru veterinárního lékařství
České akademie zemědělských věd se
2. června uskutečnilo rozšířené jednání
předsednictva ČAZV na téma „Bezpečnost
krmiv v praxi“.
Zasedání se konalo ve společnosti Zemědělské zásobování a nákup
Pelhřimov a.s. Jednání byli přítomni členové Předsednictva ČAZV a zástupci MZe ČR. Jednání bylo zahájeno
předsedou ČAZV prof. Ing. Vilémem
Podrázským, CSc. a rektorem VFU Brno,
prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc.,
který je předsedou Odboru veterinárního lékařství. Předseda představenstva
a generální ředitel společnosti Ing. Zdeněk
Kubiska, který je i členem představenstva
Potravinářské komory ČR a členem
dozorčí rady Agrární komory ČR, představil účastníkům jednání společnost ZZN
Pelhřimov a.s. Informace o realizaci bezpečnosti krmiv v praxi podal produkto-

vý manažer společnosti Ing. Karel Karel.
Ve svém vystoupení pojednal o významu Evropského sdružení výrobců krmiv
FEFAC, které bylo založeno v roce 1959
výrobci krmných směsí z 5 států – Francie,
Belgie, Německo, Itálie a Nizozemí. V současnosti jsou řádnými členy FEFAC národní krmivářské asociace ze všech členských
států EU a stále roste počet asociací majících status pozorovatelů ze zemí, které
zatím členy EU nejsou. Sdružení FEFAC je
jediným nezávislým mluvčím evropských
výrobců krmných směsí na úrovni institucí
EU. Jedním ze základních poslání FEFAC
je zavádět společná pravidla a správnou
výrobní praxi, aby byla zajištěna kvalita
a bezpečnost krmných směsí. Účastníci
jednání byli dále informování o činnosti Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu ČMSOZZN, které je řádným členem
FEFAC a má své zástupce ve vedení a vý-

Předsednictvo ČAZV
výrobě a prodeji krmných směsí – kvalitu
vstupních surovin – plán kontroly jakosti – účinný monitoring surovin, výrobní
technologie krmných směsí – zdravotní
nezávadnost a bezpečnost krmiv – komplexní program hygieny krmiv – moderní
výrobní technologie – tepelné a chemické ošetření krmiv – propojenost s prvovýrobou.
Zasedání ČAZV a informace, které
zazněly na jednání, se setkaly s velkým
ohlasem. Nejen zemědělská praxe, ale

text: Eva Straková
tajemnice OVL ČAZV
foto: archiv autorky
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Setkání představitelů SVS
se studenty VFU Brno

Ředitelé KVS SVS

Na setkání dorazili především studenti FVHE

V termínu 12 .6. 2015 se v pavilonu prof.
Lenfelda Ústavu hygieny a technologie
mléka FVHE VFU Brno uskutečnilo tradiční – v pořadí již 8. setkání studentů VFU
s představiteli SVS, konkrétně s řediteli
KVS a zástupci ústředí SVS.
Pozvání na setkání přijali ústřední
ředitel SVS doc. MVDr. Milan Malena,
Ph.D., personalistka SVS Mgr. Dagmar
Mrkosová, za Městskou veterinární správu v Praze doc. MVDr. Antonín Kozák,
Ph.D. a dále 11 ředitelů jednotlivých KVS.
Za VFU Brno se setkání zúčastnila proděkanka FVHE pro vzdělávání MVDr. Radka
Dobšíková, Ph.D.
KVS pro kraj Středočeský zastupoval
MVDr. Zdeněk Císař
Jihočeský kraj – MVDr. František Kouba
Plzeňský kraj – MVDr. Richard Bílý
Karlovarský kraj – MVDr. Mária Slepičková,
Ph.D.
Ústecký kraj – MVDr. Petr Pilous
Liberecký kraj – MVDr. Miroslav Kurfűrst
Královéhradecký kraj – MVDr. Blanka
Karešová
Kraj Vysočina – MVDr. Božek Vejmelka
Jihomoravský kraj – MVDr. Jaroslav Salava
Olomoucký kraj – MVDr. Aleš Zatloukal
Moravskoslezský kraj – MVDr. Severin
Kaděrka
Setkání zahájila proděkanka FVHE VFU
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D., která přivítala přítomné a omluvila děkanku FVHE
VFU z důvodu časové zaneprázdněnosti
jinými pracovními povinnostmi. Poté předala slovo ústřednímu řediteli SVS doc.
MVDr. Milanu Malenovi, Ph.D.

Ten přítomné pozdravil a mj. upozornil na skutečnost, že od 1. 7. 2015
vstoupí v platnost Zákon o státní
službě (předpis č. 234/2014 Sb. s aktuálními změnami), který vymezuje
povinnost každé místo ve státní správě obsazovat na základě řádného
výběrového řízení.
Pro absolventy, resp. uchazeče o zaměstnání ve státní správě je proto výhodnější uzavřít zaměstnanecký poměr
do 30. 6. 2015 – v praxi to znamená jednodušší podmínky pro nástup a přijetí
do zaměstnání. Doc. Malena dále zmínil „feminizaci“ oboru, v ČR nastal podobný trend jako v USA, kde cca 82 %
zaměstnanců v oblasti veterinární medicíny tvoří ženy. Studentům především
posledních ročníků popřál úspěšný závěr studia a šťastné vykročení do další
budoucnosti. Rozloučil se vzhledem ke
své účasti na Vědecké radě FVHE, která probíhala od 10 h ve velké zasedací místnosti SIC (Vědecké rady se dále
společně účastnili dr. Salava a doc.
Kozák).
Následně se ujala slova a role moderátorky setkání Mgr. Mrkosová, která
poskytla podrobné informace k novým
podmínkám výběrového řízení při obsazování míst v SVS.
Řádné přijímací řízení se skládá
z části obecné – písemného testu (30
otázek), po jeho úspěšném složení
následuje část zvláštní ve formě ústní
zkoušky z oblasti veterinární péče (ze 3
otázek musí být alespoň dvě uspokojivě
zodpovězeny).
Zkoušku lze opakovat pouze 1x.
Mgr. Mrkosová rovněž reagovala na
soukromý zájem studentů ohledně možnosti praxe na ústředí SVS v Praze a informovala, že z provozních důvodů je
taková forma praxe vyloučena.
Po té dostali prostor jednotliví ředitelé KVS, kteří představili svoje střediska a okresy, poskytli informace o stavu
zaměstnanců, upřesnili přehled volných

míst v jednotlivých okresech, platové
možnosti. Upozornili na skutečnost, že
pracovních úvazků na dobu určitou se
není třeba obávat, většinou se tyto úvazky časem změní v úvazky na dobu ne
určitou – za předpokladu, že se dotyčný
pracovník osvědčí.
Zaměstnanost veterinárních lékařů –
jak absolventů FVHE, tak absolventů FVL
– je téměř 100%.
Absolventům se doporučuje přijmout
i zdánlivě méně výhodné místo, pokud je práce vykonávána dobře, přinese dobrou zkušenost, uplatnitelnou do
budoucna.
Byla zdůrazněna nutnost flexibility absolventů, ochota „jít za prací“, změnit působiště – tato změna ovšem nemusí nutně
znamenat trvalé přesídlení.
Je nutná určitá odolnost pracovníků,
zejména inspektorů při dozorové činnosti
v terénu proti tlaku ze strany kontrolovaných subjektů.
Ze strany ředitelů KVS byl také poskytnut přehled platového rozpětí nástupních
platů pro absolventy, výše pohyblivé
mzdové složky formou osobního ohodnocení je závislá na státních dotacích
a výkonnosti pracovníka.
Diskuse nebyla příliš bohatá, zazněl
dotaz na možnost absolvování atestačních zkoušek soukromým veterinárním
lékařem – jako pro samoplátce tato možnost teoreticky existuje.
Oficiální část setkání ukončila proděkanka FVHE VFU Brno MVDr. Radka
Dobšíková, Ph.D. Poděkovala přítomným představitelům SVS za účast, studentům popřála hodně úspěchů v závěru studia a šťastnou volbu při výběru
budoucího zaměstnání.
Po oficiálním ukončení setkání pokračovala diskuse ještě neformálně v kuloárech.

text: Hana Štegnerová
foto: Petr Chmelař
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Děti do areálu VFU Brno přilákal sport a koně
Veterinární a farmaceutická univerzita neplní pouze svoji vzdělávací
roli. Jakkoli výuka vysokoškolských studentů představuje jednu z hlavních
činností, univerzita pravidelně dokazuje, že do svého areálu dokáže přilákat
a zaujmout mnohem širší spektrum lidí. V květnu to byli rodiče s dětmi. VFU
Brno totiž pro ně už potřetí uspřádala sportovní den dětí. Akci organizoval
Vysokoškolský sportovní klub a Jezdecký klub VFU Brno.

Ten proběhl v úterý 27. května odpoledne. Akce se odehrála v jezdecké hale, tělocvičně a přilehlých venkovních prostorách. Pro děti si organizátoři přichystali
jízdu na koních, jízdu v kočáru taženém
koňmi, střelbu ze vzduchovky, jízdu na koloběžce, skok v pytli, florbal a řadu dalších
atrakcí. Každý účastník obdržel za snahu
drobnou sladkou odměnu.
Počasí letošním dětským hrám zpočátku příliš nepřálo. „Zaprší, nebo nezaprší?“
sledovali blížící se mračna na nebi organizátoři akce. Byli sice připraveni i na mokrou variantu, ale případný déšť by mohl

některé rodiče a děti odradit od účasti na
akci. Tělocvična i prostor před Studijním
a informačním centrem se postupně zaplnily a na rozzářených tvářích dětí a jejich
rodičů nebyly obavy z deště vůbec znát.
A možná to byla právě upřímná radost
a zábava, která nakonec tmavé fleky na
obloze proměnila na sluneční paprsky.
Všichni se mohli bezstarostně oddávat
sportovním hrám a koním.
Cílem sportovních her bylo nejen pobavit zúčastněné, ale také rozvíjet jejich
představivost, vědomosti a smysl pro hru.
Těchto cílů organizátoři s přispěním za-

Nechyběla projížďka na koních areálem univerzity

Parta dětí z Dětského domova Vranov

pojených dětí dosáhli a v prostředí, ve
kterém Dětský den probíhal, panovala
dobrá nálada. Mezi houfem dětí, jejichž
tváře zářily úsměvy od ucha k uchu, se
objevili i rodiče. Ti se také zapojili do
programu a dali tak najevo, že hravost
a zábava se s rostoucím věkem nevytrácí.
Do sportovní disciplíny bojových sportů
v rohu sportovní haly se kromě dětí zapojil nejeden tatínek.
Her, úkolů a výkonů, které děti musely splnit, byla celá řada. Povrch sportovní haly zaplnila stanoviště s nejrůznějšími
disciplínami. Florbal, volejbal, žíněnky na
kotrmelce, kuželky pro slalom s míčkem
vedeným florbalovou holí, to všechno
museli malí sportovci absolvovat. Pak se

vydali na střelbu ze vzduchovky a slalom
na koloběžce, které již probíhaly pod širým nebem vedle jízdárny. Největší zájem ovšem budila projížďka na koni a jízda v kočáře. Tady se některé děti zdržely
i na přídavek.
Za splněnou disciplínu dostaly děti
razítko, aby mohly pokračovat k dalším atrakcím. Na každého, kdo dokázal
úspěšně absolvovat desítku úkolů, čekala zasloužená odměna. Tou byly sladkosti a mrkev, kterou děti mohly krmit koně.
Program akce doplnila ukázka irských tanců. „Jsem rád, že se akce vydařila a sklidila
u dětí úspěch. Během dětského dne se na
všech stanovištích vystřídalo asi šedesát
dětí, což považuji za vydařenou návštěv-

nost. V pořádání podobných akcí určitě budeme pokračovat,“ popisuje Mgr.
Jiří Chodníček z Ústavu tělesné výchovy
a sportu, který akci organizoval.
Podobně jako v zimě i tentokrát kancléřka univerzity Mgr. Šolcová pozvala na
sportovní dětský den děti z Dětského domova Vranov. Skupinka 11 dětí se sportovního programu nemohla dočkat a sportovní den si náležitě užila. „Odpoledne se
nám moc líbilo a dětem se ani nechtělo
vracet do Vranova. Moc tímto pořadatelům děkujeme!“ poděkoval organizátorům
ředitel dětského domova Petr Jůza.

text: Petr Chmelař
foto: autor
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Medaile Juraja Fándlyho
pro děkanku Tremlovou
ske a veterinárske vedy při Slovenskej
akadémii vied byla předána paní doc.
MVDr. Bohuslavě Tremlové, Ph.D., děkance Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno, pamětní medaile Juraja
Fándlyho za rozvoj poznání v oblasti hygieny a technologie potravin a dlouholetou
spolupráci při výchově odborníků v oblasti hygieny potravin v České i Slovenské
republice.
Fándlyho madaile je nejvyšším vědeckým vyznamenáním Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pro aktivní členy společnosti i osobnosti mimo
ni. Za 50 let bylo uděleno 120 medailí
Spolupráce mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi v České republice a na
Slovensku má své hluboké kořeny a je realizována nejrůznějšími způsoby, včetně
společných projektů. Významnými podpůrnými nástroji k vytváření základů potenciální spolupráce je uskutečňování
konferencí, seminářů, workshopů a pracovních stáží za účelem získání zkušeností a vzájemné inspirace. Navázání či prohloubení vztahů mezi institucemi vede
bezesporu k úspoře finančního i lidského
potenciálu. Spolupráce a fungující partnerství napomůže zvýšení kvality i pozvednutí image ve veřejném povědomí.
Společné konstruktivní projekty zajistí
mobilitu odborníků a tím posílí inovační
schopnosti jednotlivých institucí.
Je pěknou tradicí veřejně vyjádřit poděkování za spolupráci a ocenit ji. Při příležitosti jednání IX. sjezdu a XV. Valného
shromáždění Slovenskej spoločnosti pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinár-

Ocenění pro děkanku FVHE Bohuslavu
Tremlovou za rozvoj poznání v oblasti hygieny
a technologie potravin

osobnostem, které významným způsobem posunuly hranice vědy a vzdělávání a zasloužily se nejen o jejich rozvoj,
ale i o výchovu nové generace odborníků, vědců a učitelů. „Udělení medaile pro mě znamená ocenění dosavadní
práce, ale i závazek do budoucna mít

zodpovědnost a cíl měnit věci k lepšímu
na tom místě, kde pracuji,“ váží si ocenění paní děkanka doc. MVDr. Bohuslava
Tremlová, Ph.D. Medaili převzala přímo
z rukou předsedy Slovenskej spoločnosti
pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy prof. Ing.
Jozefa Goliana, PhD.
Kromě paní děkanky získal ve veterinární sekci ocenění také prof. MVDr. Peter
Turek, CSc. Další ocenění se udělovala
v sekci zemědělské, lesnické, potravinářské a pedologické. Dalšími vyznamenanými byli například prof. Ing. Pavol Eliáš,
CSc., prof. Ing. Alla Michalíková, PhD. či
Ing. Igor Mráz, PhD.

Juraj Fándly byl slovenský obrozenecký spisovatel, římskokatolický kněz a entomolog. Mimo slovesné a literární dílo se
intenzivně věnoval hlavně psaní návodů
a rad, jak se starat o hospodářství i léčení
lidí a dobytka, čímž se snažil pomoci svým
farníkům i dalším lidem. Je autorem díla
„Pilní domajší a polní hospodár“, ve kterém
encyklopedicky shrnul tehdejší základní poznatky o zemědělství. Obsahuje rady o obrábění půdy, pěstování obilnin i v té době
nových plodin. Část svého díla věnoval také
chovu a péči o hospodářská zvířata.

text: Petr Chmelař
foto: archiv SSPLPVV
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XI. Kábrtovy dietetické dny
Dne 14. května 2015 se konala konference s mezinárodní účastí XI. Kábrtovy
dietetické dny. Konference byla tradičně pořádána Ústavem výživy zvířat,
Fakulty veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno. V letošním roce se na její přípravě spolupodílel i Odbor veterinárního
lékařství České akademie zemědělských
věd. V duchu tradičního konání byla
konference po odborné stránce zaměřena k problematice bezpečnosti krmiv v návaznosti na bezpečnost potravin. Konference byla jednou z prvních
akcí Fakulty veterinární hygieny a ekologie, která byla pořádána při příležitosti 40. výročí výuky hygieny potravin
na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a při příležitosti 25. výročí
Fakulty veterinární hygieny a ekologie.
Slavnostního zahájení konference se ujala přednostka Ústavu výživy zvířat prof.
Ing. Eva Straková, Ph.D., která ve svém

Vystoupení Jožky Šmukaře

úvodním projevu vyzdvihla význam
konference, který byl umocněn účastí rektora VFU Brno, prof. MVDr. Ing.
Pavla Suchého, CSc., emeritní rektorky
Univerzity v Osijeku, prof. Dr. Gordany
Kralik, Dr.h.c., děkana Agrobiologie
a potravinových zdrojů Slovenské poľnohospodárske univerzity v Nitře doc.
Ing. Petera Ondrišíka, Ph.D., místopředsedy České akademie zemědělských
věd RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., náměstka ministra zemědělství Ing. Pavla
Sekáče, ústředního ředitele SVS ČR doc.
MVDr. Milana Maleny, Ph.D., zástupců
MZe ČR, SVS ČR, předních odborníků
nejen z univerzit, výzkumných ústavů,
klinické veterinární praxe, krmivářského
průmyslu, ale i účastníky z podnikatelské
sféry a humánní medicíny.
Nedílnou součástí konference bylo připomenutí historie pořádání konferencí
Lazarovy dny výživy (UVLF v Košicích)
a Kábrtovy dietetické dny (VFU Brno),

které stály na počátku partnerství mezi
Ústavem výživy, dietetiky a krmivářství
a Ústavem výživy zvířat. Partnerství mezi
pracovišti se rozvinulo v pevné přátelství mezi kolegy uvedených pracovišť.
V úvodní části konference byla připomenuta významná výročí, která se v r. 2015
váží k Ústavu výživy zvířat a z historického pohledu k Veterinární a farmaceutické
univerzitě Brno. Bylo připomenuto 150.
výročí narození prof. MVDr. Antonína
Hrůzy, který je považován za zakladatele Ústavu nauky o krmení a krmivech
a Ústavu zootechniky. Prof. Antonín
Hrůza byl v letech 1923–1924 rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně.
Bylo připomenuto 112. výročí narození
prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et
dr.h.c a 65. výročí narození prof. MVDr.
Ing. Pavla Suchého, CSc. Z pohledu
Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno bylo připomenuto 40. výročí výuky hygieny potravin na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, 25. výročí
Fakulty veterinární hygieny a ekologie
a 22. výročí novodobé historie Ústavu
výživy zvířat.
V rámci konference zazněly plenární
přednášky, které byly věnovány tématům
» Český výzkumný prostor a role ČAZV
v něm » ÚKZÚZ – struktura a činnost »
Současné trendy českého zemědělství »
Dotační politika českého zemědělství »
Úřední kontrola krmiv v ČR » Hygiena
a bezpečnost krmiv » Mykotoxiny – mýtus, či realita? 42 odborných příspěvků
bylo uveřejněno ve sborníku z konference. Celková atmosféra byla dokreslena
velmi přátelskými vztahy mezi účastníky
konference, které se vytvořily v průběhu
jejích jedenácti ročníků. Konference byla
tradičně zakončena společenským večerem s poslechem písní Jožky Šmukaře.

Zahájení konference (prof. Straková, RNDr. Nedělník, prof. Suchý)

Účastníci XI. Kábrtových dietetických dnů
Na základě úspěšného průběhu konference a zájmu odborné veřejnosti se
organizační výbor konference těší na
setkání s účastníky na „XII. Kábrtových
dietetických dnech“, které se budou konat v r. 2017.

text: Eva Straková
přednostka Ústavu výživy zvířat
foto: Alexandr Krátký

4 l 2015

8

Z ČINNOSTI FVHE

XVII. konference mladých vědeckých
pracovníků 2015
Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí má již dlouholetou tradici, která vznikla z iniciativy prof.
MVDr. Jindry Lukášové, CSc. v roce 1998.
Letošní XVII. ročník se konal v termínu 27.
5. 2015. Záštitu konference převzaly VFU
FVHE, Oborová rada pro hygienu a technologii potravin a ministerstvo zemědělství jako koordinační místo pro vědeckou
a technickou spolupráci s EFSA v České
republice.
Organizačně konferenci zajistil stálý
tým Ústavu pro hygienu a technologii mléka v čele s prof. MVDr. Lenkou Vorlovou,
Ph.D. ve složení doc. MVDr. Bohumíra
Janštová, Ph.D., MVDr. Šárka Bursová,
Ph.D. a Alena Krejčiříková.
Konference určené pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů se letos zúčastnilo celkem 47 studentů z VFU
Brno, MENDELU Brno, VÚVeL v Brně
a UVLF Košice.
(Pro studenty VFU Brno je aktivní účast
na konferenci povinná ve 2. a 3. ročníku
studia, příspěvek i prezentace jsou vypracovány a předneseny v angličtině).
Jednání konference probíhalo souběžně
v posluchárně pavilonu prof. Lenfelda
(Ústav hygieny a technologie mléka)
a v posluchárně Ústavu biologie a chorob
volně žijících zvířat.
Tematicky bylo jednání konference rozděleno do sedmi sekcí:
MM Hygiena a technologie potravin
MM Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií

MM
MM

MM
MM

MM

Veterinární ekologie
Veterinární biochemie, chemie
a biofyzika
Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Choroby volně žijících zvířat a zvířat
zoologických zahrad

Společného zahájení konference se ujala děkanka FVHE VFU Brno doc. MVDr.
Bohuslava Tremlová, Ph.D., která účastníky přivítala a popřála přítomným zdařilý průběh konference pod známým
heslem „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Jednotlivé sekce moderovali prof.
MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., doc. MVDr.
Renáta Karpíšková, Ph.D., prof. MVDr.
Stanislav Navrátil, CSc. a prof. MVDr. Ivan
Literák, CSc.
Úroveň přednesených příspěvků a prezentací hodnotily dvě odborné komise
ve složení:
MM Ing. Jana Blahová, Ph.D., MVDr. Martin
Hostovský, Ing. František Ježek, Ph.D.,
Ing. Martin Král, Ph.D. a MVDr. Pavlína
Navrátilová, Ph.D.,
MM Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D., MVDr.
Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl.
ECZM, Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
Pět nejlepších prací v každé komisi bylo
oceněno.
Drobným dárkem a propagačními
předměty, poskytnutými VFU a EFSA,
byli odměněni všichni aktivní účastníci
konference.

Část konference se odehrála v posluchárně Pavilonu profesora Lenfelda
Slavnostního předání diplomů a finančního ocenění vítězům se ujala opět děkanka
FVHE VFU doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D., která rovněž konferenci ukončila.
Umístění oceněných studentů:
1. Mgr. Kateřina Bogdanovičová
2. Dani Dordević, M.Sc.

3.-4.
3.-4.
5.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.

Abdullah Fouad Ali Abdullah, Ing.
Ing. Alena Jurčeková
Mgr. Renata Przybylová
Mgr. Veronika Oravcová
MVDr. Miroslav Valan
RNDr. Hana Dobiášová
MVDr. Jiřina Marková
MVDr. Tomáš Najer

Souhrn příspěvků je obsažen v elektronickém sborníku pod názvem XVII. konference mladých vědeckých pracovníků a je
dostupný rovněž na http://fvhe.vfu.cz/
konference/sborniky/index.html.

text: Hana Štegnerová
foto: Petr Chmelař
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Brno v Lipsku
O tom, že naši univerzitu navštívili v březnu studenti z Lipska, jste se
mohli dočíst ve vydání časopisu Vita
Universitatis již v čísle 2/2015. Snad
jen pro připomenutí, sedm studentů tamější Univerzity Fakulty veterinárního
lékařství přijelo na výměnný pobyt na
naši alma mater.
Přejděme ale k druhé polovině této výměny, kdy šest studentek a jeden statečný student z Fakulty veterinární hygieny
a ekologie VFU Brno odjeli před zápočtovým týdnem do Lipska. Již řadu let mohou
studenti obou fakult díky této výměně poznávat studium v zahraničí.
Skvěle strávený slunný květnový týden začal příjezdem do areálu fakulty plného zeleně. Fakulta veterinárního lékařství je jednou ze čtrnácti fakult
Univerzity v Lipsku, nachází se v samostatném uzavřeném areálu, podobně jako naše univerzita. Srovnatelné je
i rozdělení klinik. Měli jsme možnost

Návštěva ZOO v Lipsku

navštívit Kliniku malých zvířat, která je
vybavená nejmodernějšími přístroji včetně magnetické rezonance. Zaujal nás
systém výuky na této klinice, vyšetřují
zde převážně studenti. Jednotlivé ordinace se nacházejí v jedné velké místnosti, přepažené pouze zčásti, aby bylo
vytvořeno soukromí pacientů, ale zároveň měl přítomný doktor nad všemi studenty přehled.
Na Klinice chorob koní jsme diskutovali
nad anamnézami pacientů.
Navštívili jsme také Kliniku chorob
ptáků a plazů. Zajímali jsme se především o rentgenologii těchto zvířat, při
které je důležité používat fixační prostředky, vyzkoušeli jsme si i sonografii
papouška.
Z iniciativy samotných studentů vznikla za podpory klinik klubovna, která je vybavena simulátory pro praktickou výuku.
Nachází se zde například umělé rektum
koně a skotu pro procvičení rektálního

Společné foto před Památníkem Bitvy národů
4 l 2015
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nás provedla historickým centrem města a naši kolegové nám ukázali Památník
Bitvy národů.
Nezapomněli jsme navštívit ani krásnou lipskou ZOO. Naši přátelé nám připravili adrenalinové odpoledne v lanovém
centru, uvařili večeři a ugrilovali vynikající maso, ačkoli většina z nich jsou vegetariáni.
Výměnný pobyt jsme si všichni užili a odreagovali jsme se před zápočty
a zkouškami. Vřele doporučujeme studentům, aby se do tohoto projektu
v příštích letech zapojili a byli aktivní
v zajištění programu pro lipské studenty v Brně.
Protože v Německu se budete mít jako
v bavlnce.

text: Pavla Brandýská
foto: archiv studentů

Simulátor pro rektální vyšetření koně

Návštěva školního zemědělského statku
vyšetření, upravení plyšoví psi, na kterých je možné vyzkoušet intubaci, plastiky končetin psů a krku skotu pro zavedení
intravenózní kanyly a také sada na trénink
sutur kůže.
V rámci výměnného pobytu jsme se setkali s děkanem fakulty, který měl nespočet
otázek ohledně studia na naší univerzitě,
hlavně se zajímal o postgraduální program a také o možnosti našeho budoucího povolání.
Náš pobyt v Lipsku zahrnoval i tři dílčí výjezdy. Jedním z nich byla návštěva
školního zemědělského statku, kde plní
studenti svoje povinné stáže. Chovají zde
ovce, skot a prasata. Součástí statku je

i obora s daňky a jeleny. V areálu se rovněž nachází Muzeum historie veterinářství, které založil a stále rozvíjí bezmála
devadesátiletý pan profesor, který nás
s nadšením muzeem provedl.
Druhá cesta vedla do Jeny, což je
městečko nedaleko Lipska, ve kterém
sídlí Friedrich Loeffler Institut, což je
německý Národní institut pro zdraví zvířat, který je také mezinárodní referenční laboratoří. Institut má více pracovišť,
v Jeně se nachází Ústav pro bakteriální
infekce a zoonózy a Ústav pro molekulární patogenezi. Areál je vysoce střežený kvůli obavám z terorismu a přijímá jen omezené množství návštěv. Byli

jsme zde seznámeni s nákazovou situací ohledně brucelózy, tularémie, vozhřivky a klostridiových infekcí zvířat
v Německu. Nahlédli jsme i do laboratoře třetí třídy bezpečnosti.
Během posledního výjezdu jsme zavítali na krůtí jatka. Veterinární lékař
nás provedl celým závodem, viděli jsme
prostory s ventilátory, kde v kamionu
čekají živá zvířata, očistu a desinfekci
prázdných vozů. Nakonec nám manažer kvality zodpověděl veškeré otázky,
týkající se hlavně halal porážky. Kromě
aktivit v rámci školy jsme měli možnost
navštívit věž Nové radnice, ze které je
výhled na celé Lipsko. Paní průvodkyně

Lipská ZOO
4 l 2015
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Konference
TOXCON 2015
Ve dnech 27. až 29. května 2015 se uskutečnila československá toxikologická konference TOXCON 2015, kterou pořádala
Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno ve spolupráci s Toxikologickou sekcí České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Pořadové číslo konference bylo 20, letošní
ročník tak představoval v tradici pořádání
konference významné jubileum. Tradice
těchto mezioborových konferencí, pořádaných střídavě v ČR a na Slovensku,
byla založena již roku 1996 ve slovenských
Piešťanech.
Vznik konference TOXCON představuje výsledek snahy udržet sounáležitost
a těsnou spolupráci mezi českými a slovenskými odborníky a nedopustit její
přerušení v důsledku rozpadu českoslo-

venské federace. TOXCON se od roku
1996 koná každoročně, minulý rok se
konference sešla v tatranském prostředí
Staré Lesné a jejím hlavním organizátorem byla Slovenská toxikologická společnost (SETOX);
Letošní 20. mezioborová česko-slovenská toxikologická konference se konala v Hotelu Myslivna na předměstí Brna.
Záštitu převzal rektor VFU Brno profesor Pavel Suchý. Program konference byl
rozdělen na ústní prezentace a posterová
sdělení, nedílnou součást vytvořila sekce
mladých toxikologů určená pro postgraduální studenty a postdoky. „Věříme, že
odborný program bude, za vaší aktivní
účasti, bohatý a zajímavý. Přáli bychom
si, abyste zde načerpali nejen nové impulzy pro vaši další vědeckou i pedagogickou práci, ale také navázali nové

Konference se konala v konferenčním sále Hotelu Myslivna v Brně

Děkan Tomáš Parák předává pamětní medaili profesoru Jaroslavu Květinovi
kontakty a případně posílili ty stávající,“
těmito slovy odstartoval předseda organizačního výboru docent Pavel Suchý
TOXCON 2015.
Pestrý program konference přání organizátorů spolehlivě vyplnil, zahrnul nejen
příspěvky zaměřené na toxikologická témata v užším slova smyslu, ale přednášející se zabývali také problematikou příbuzných oblastí biochemie a farmakologie.
Celkem v těchto tematických sekcích odezněly téměř tři desítky přednášek; dále
byly v rámci konference prezentovány
posterové referáty.
Konference je pro odborníky a studenty medicíny nejen příležitostí k získání nových informací, ale také místem pro
seznámení se s kolegy, pracujícími na podobných tématech. Zaměření některých
příspěvků však mohlo zaujmout i laiky:

hovořilo se o antioxidantech a volných
radikálech, biochemickém, hematologickém a oftalmologickém výzkumu, pesticidech ve vodních ekosystémech, vlivu
cytochromů P450 4x1 na metabolismus
alkaloidů u savců, případové studie předávkovaní drogami i o účinku trichothecenů na ryby.
Pro všechny účastníky byla konference
vítanou příležitostí k porovnávání výsledků, k seznámení se s novými lidmi, pracujícími na podobných tématech, a k inspirujícím diskusím – ať už oficiálním dotazům
v přednáškovém sále či před plakátovými
sděleními, nebo k neformálním debatám
v průběhu společenského večera či o přestávce mezi přednáškami.
Dvacátý ročník však doprovázelo jedno další významné jubileum, tentokrát
životní. Profesor Jaroslav Květina oslavil

19. května osmdesáté páté narozeniny.
Farmaceut, farmakolog, vědecký pracovník, vysokoškolský profesor a první
dlouholetý děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, zakladatel klinické farmacie u nás atd., atd. při této slavné příležitosti převzal z rukou děkana
Farmaceutické fakulty doktora Tomáše
Paráka pamětní medaili VFU Brno. Jeho
dlouholetá práce, která stále pokračuje,
byla a bude jistě hodnocena v odborném
tisku nejen u nás, ale i v zahraničí. Toto významné ocenění uděluje rektor VFU Brno
osobnostem, které se zasloužily o rozvoj
VFU univerzity, vědy a vzdělanosti. Sám
profesor Květina se po předání medaile
ujal první přednášky konference.

text: Petr Chmelař
foto: autor
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21. EAFP
konference –
Quality Assurance
in Pharmacy
Education
14.–16. 5. 2015, Atény
Vedení Farmaceutické fakulty VFU Brno
doprovázené prorektorkou VFU doc.
PharmDr. Ing. Radkou Opatřilovou,
Ph.D. MBA, se zúčastnilo pravidelného
setkání evropských farmaceutických fakult, které se tentokráte konalo na půdě
univerzity v Aténách. V rámci odborné
části programu přednesl MUDr. Tomáš
Parák, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty FaF VFU Brno, příspěvek k aktuálnímu tématu vysokoškolského vzdělávání s názvem „Ensuring the quality of
a study programme: two paths to a single objektive“.
Setkání zástupců z různých evropských zemí bylo zajímavou příležitostí k diskusi o společných tématech
odborného vzdělávání, a zároveň
umožnilo porovnat specifika různých
vzdělávacích i zdravotnických systémů v rámci EU.

Děkan FaF Tomáš Parák vystoupil s aktivním
příspěvkem

text: Jan Šaloun, proděkan FaF
foto: autor

Ústav molekulární
biologie a farmaceutické
biotechnologie navštívili
středoškoláci
Dne 27. května jste mohli v areálu VFU spatřit skupinku 14 studentek
a studenta z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední odborné školy, s.r.o.
v Jihlavě, kteří pod vedením své paní učitelky ing. Kateřiny Carter navštívili
spolupracující Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie
(ÚMBFB).
Po překonání překážky v podobě vchodových dveří se studentky ponořily do útrob
budovy nového Pavilonu farmacie. Tam
na ně čekal výklad o významu biotechnologie pro moderní farmaceutický výzkum
a postavení Ústavu ve výzkumu a výuce
na farmaceutické fakultě.
Zážitkem byl už samotný prostup do
laboratorních prostor přes hygienickou
smyčku a někdy komplikované pokusy
o oblečení jednorázových ochranných
plášťů a návleků na boty.
Uvnitř laboratorního traktu si studentky prohlédly rozmístění výzkumných
prostor, seznámily se s vybavením a vyzkoušely si provoz některých přístrojů,
které mnohdy znaly jen teoreticky z přednášek. Termocykler pro provádění real-time PCR v reálném čase, laminární box
pro práci s mikroorganismy nebo parní autokláv, byly těmi nejvíce atraktivními. Prostup do temné komory přes teleportovací zařízení je již tradiční zábavou
nejen pro studenty. Tyto hrátky skončí ve

chvíli, kdy bude laboratoř konečně řádně
dovybavena.
Odborný výklad byl zaměřen na ukázku výsledků testů synergických účinků přírodních látek s antibiotiky na modelových
kmenech bakterií. Studentky se o tento výzkum zajímaly i proto, že podobné
testy provádějí i na své mateřské škole.
Největší ohlas měly ale kalusové kultury
Nicotiana tabacum a explantáty masožravých rostlin.
Z detekčních technik nejvíce zaujaly
varianty elektroforetických zařízení – horizontální pro analýzu DNA a vertikální pro
stanovení proteinů v polyakrylamidovém
gelu. Stranou zájmu nezůstaly ani moderní detekční systémy, které jsou v laboratořích ÚMBFB používány.
Studentky se ovšem nezajímaly jenom
o laboratorní techniku, ale pozorně také
sledovaly bezpečnostní prvky, výstražné tabule, laboratorní řády a další komponenty
spojené s provozem laboratoře pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy.

Na jednotlivé zjištěné skutečnosti, které nepochybně znaly z výuky, upozorňovaly svoji
učitelku a dychtivě o všem diskutovaly.
Po zchlazení v komorové lednici, řádné
dezinfekci a ukončení prohlídky výzkumných laboratoří se studentky seznámily
s laboratořemi pro výuku studentů magisterského studia Farmacie, kde ale bylo na
jejích očích vidět, že na své mateřské škole
používají vybavení lepší.
Exkurze skončila promítáním motivačního videa o genových manipulacích,
prohlídkou posterů a odborné literatury pro vysokoškoláky-farmaceuty a krátkou diskusí nad problematikou genových
manipulací.
Nakonec ještě studentky zavítaly do
velké posluchárny, kde nasály atmosféru
prostředí, ve kterém probíhají přednášky
pro vysokoškoláky. Kdoví, třeba se s některými z návštěvnic potkáme příští rok
u přijímacích zkoušek na Farmaceutickou
fakultu.
Poděkování za úspěšný průběh exkurze patří i pracovníkům ÚMBFB a ÚPL, kteří vytvořili pro návštěvu klidné prostředí
přesto, že jsme jim částečně narušili běžný pracovní rytmus a někdy i výslovně
překáželi.

text: doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
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Studenti se učili, jak zvládat stres

Seminář o tom, jak zvládat stres, vedla doktorka Hana Pavlíková
Zkouškové období na vysokých školách
je obdobím stresu, shonu a horečného
učení. Tedy alespoň pro většinu studentů. To platí nejen pro studenty náročných
studijních programů, kteří se musí učit
i v průběhu semestru, a tak jsou na nějaký ten stres zvyklí po celý rok, ale také pro
studenty, kteří se učí výhradně nárazově.
Pokud se někdo dlouhodobě nachází ve
stresu, jeho mozek prochází biochemickými a strukturálními změnami. Chronický
stres vede k depresi, úzkosti, nechuti se
rozhodovat, nespavosti a narušuje paměť.

Zkouškové období bývá obdobím drilu,
dřiny, potu a nervů. I proto univerzita dbá
na to, aby studenti tento zkouškový stres
zvládali a nezbláznili se z něj.
VFU Brno poskytuje podporu studentům v rámci studijního a konzultačního
poradenství. V rámci administrativní podpory, plnění studijních plánů, kariérního
uplatnění a dalších náležitostí se studenti
mohou obracet na referentky studijních
oddělení, významným rádcem jsou členové studijních organizací. Při řešení závažnějších studijních problémů mohou po-

moci proděkani pro studium. Nově bylo
v roce 2013 zřízeno Centrum pro poradenství pro studenty, které se zabývá zejména odborným poradenstvím v oblasti
pomoci studentům v obtížně řešitelných
situacích spojených s náročností studia
na VFU Brno. Zároveň spolupracuje s odborníky z oblasti psychologie, psychoterapie a pedagogicko-psychologického
poradenství.
Centrum, nabízí bezplatnou odbornou
psychologickou podporu a individuální
konzultace.

Jak uvádí kancléřka univerzity Mgr.
Šolcová, v roce 2015 se díky centralizovanému projektu „Strategické plánování
a inovace poradenských služeb s cílem
zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR“, financovanému z MŠMT,
mohou realizovat i společné semináře
a workshopy.
Jeden z nich se uskutečnil v půlce května. A zaměřil se na to, jak zvládat stresové
situace. O jeho pořádání projevili studenti
zájem už na dubnovém semináři o poradenských službách na VFU Brno.
Seminář se konal v Poradenském centru, které se nachází v prostorách bývalé skriptárny. Studenti se nejdřív měli
možnost předběžně registrovat a zvolit
si vhodný termín a čas konání akce. Pro
velký zájem došlo k naplnění dokonce
dvou termínů. Uskutečnily se 14. a 15.
května odpoledne. Zájem o účast na semináři prozradila, že studenti o podobné
akce stojí.
Seminář vedla doktorka Hana Pavlíková,
která má na VFU Brno Poradenské cen
trum pro studenty na starost. Studentům
na semináři představila, jaké existují druhy stresu, jak stres vzniká a k čemu slouží.
Současně jim také vysvětlila, jakým způsobem stres zvládat a předcházet mu.
Popsala i nejčastější chyby, kterých se
studenti při vyrovnání se stresovými situacemi dopouštějí.
Projevy stresu významně zhoršují kvalitu života a těžce se odbourávají. Jedinou
efektivní a trvalou cestou, jak se stresu
zbavit, je nalézt a odstranit jeho příčiny. Zdánlivě za vším stojí dnešní životní
tempo, studijní přetížení i vztahové krize. Skutečné příčiny bývají ale uloženy
hlouběji, v podvědomí. I když převáží

pocit, že není jak se nepříjemným pocitům vyhnout, jak se zbavit stresu i depresí a nastolit životní pohodu, způsoby se
vždy najdou. Důležité je začít s takovou
situací dále pracovat.
Studenti, kteří na sobě sledují známky stresu, se mohou kdykoliv bezplatně
obracet na doktorku Hanu Pavlíkovou na
e-mail pavlikovah@vfu.cz nebo na telefon
721 329 717 a domluvit se na individuálním setkání.
Na podzim díky projektu MŠMT univerzita připravuje další workshopy, zaměřené především opět na techniky zvládání stresových situací, time management,
metody učení, předcházení prokrastinace.
Sledujte zbrusu nové webové stránky zřízené přímo pro poradenství, univerzitní
Facebook a aktuality.

text: Petr Chmelař
foto: autor
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Futsalové překvapení
V době od 7. do 11. září 2015 pořádá Univerzita Palackého v Olomouci již
11. ročník Českých akademických her.
Na programu her jsou soutěže v 21 sportovních odvětvích. Studenti jednotlivých
vysokých škol se na České akademické
hry hlásí prostřednictvím kateder a ústavů tělesné výchovy. U kolektivních sportů
se musí reprezentanti vysokých škol přihlásit do oblastních kvalifikací, ze kterých
nejúspěšnější družstva postoupí na České
akademické hry. Stejně jako v minulých
letech i letos naše univerzita, společně
s Vysokoškolským sportovním klubem,
pořádala z pověření České asociace univerzitního sportu tři oblastní přebory jižní Moravy: ve futsalu, florbalu žen a volejbalu mužů a žen. Ve středu 6. 5. 2015
se v naší sportovní hale uskutečnila první
z kvalifikací, a to ve futsalu . Jihomoravská
oblast byla a je vždy jedna z nejpočetnějších, co do počtu přihlášených futsalových týmů. Kvalifikace se zúčastnilo
celkem 7 družstev: Univerzita obrany,
Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendelu, Vysoká škola polytechnická Jihlava, UTB Zlín a pořádající tým
VFU Brno. Týmy byly rozlosovány do 2
skupin (3 a 4členné). Naše mužstvo hrálo
ve tříčlenné skupině společně s UTB Zlín
a Mendelu. Je třeba podotknout, že utkání měla velmi solidní úroveň, i z hlediska
toho, že za jednotlivé týmy nastoupili hráči s ligovými zkušenostmi. Naši hoši se ale
nenechali zahanbit a předvedli velmi dobrý výkon. V prvním utkání s UTB Zlín, který vždy patří k favoritům a má velmi silný
hráčský kádr, jsme uhráli příznivý výsledek
1:2. Ve druhém utkání s týmem Mendelu
byla hra velmi vyrovnaná. Klukům se ale
ve druhé polovině zápasu podařilo vstřelit 3 branky naproti žádné obdržené a zajistit si postup ze skupiny do semifinále.

Semifinálové utkání s Univerzitou obrany bylo opět vyrovnané, místy měli vojáci
více brankových příležitostí, které ale neproměnili. Nám se opět v závěru utkání
podařilo vstřelit vítěznou branku na 2:1
a postoupit po dlouhé době do finále.
Tam na nás čekalo mužstvo, s kterým jsme
se utkali v základní skupině – UTB Zlín.
Finálové utkání pak již bylo jednoznačnou
záležitostí Zlína, který nás porazil 4:0 a stal
se přeborníkem JM. Příčinou porážky byla
i naše méně početná střídačka, a tím pádem značný úbytek sil v závěru.
Nicméně, jako finalistům nejpočetnější kvalifikace se i nám podařilo postoupit po 13 letech na CAH. Tento postup je
o to cennější, že naše škola nedisponuje
takovým množstvím studentů jako školy
ostatní. Našim futsalistům gratulujeme
a držíme palce v Olomouci!
Den po konání kvalifikace ve futsalu
mužů, tj. ve čtvrtek 7. 5., jsme pořádali
oblastní přebory ve florbalu žen – oblast
severní a jižní Morava. Soutěže se zúčastnilo 5 týmů, a to: Mendelu, Univerzita
obrany, VUT, VŠB Ostrava, MU Brno.
Hrací systém podle počtu týmů byl tedy
dán, tzn. každý s každým. Jak již je v posledních letech pravidlem, i tentokrát dominovala děvčata ze severu Moravy a bez
ztráty jediného bodu a se skóre 25:4 si
zajistila titul Přeborníka a tedy i postup
na CAH v Olomouci.
Ve čtvrtek 14. 5. jsme do třetice uspořádali oblastní přebor jižní Moravy ve volejbalu, na kterém startovalo 5 družstev
mužů a 4 družstva žen. Všechna utkání měla díky účasti extraligových hráček
a hráčů výbornou úroveň, a tak i přes velkou snahu a kvalitní výkon obsadila obě
naše družstva poslední místa. Na zářijové hry postoupili muži MU a VUT Brno
a ženy Mendelu Brno. O překvapení se

Tým VFU Brno
chtěli pokusit naši hoši v oblastních přeborech ve florbalu, které se konaly 19. 5. ve
Sportovní hale VUT. Je třeba podotknout,
že konkurence z ostatních 5 týmů byla
opět veliká. V základní skupině jsme oba

zápasy prohráli a byli nuceni hrát pouze
o konečné umístění. I tam se nám bohužel
nevedlo a v konečném součtu jsme obsadili poslední místo. Jako pozitivní bereme
fakt, že jsme si mohli zahrát proti týmům,

v jejichž řadách působí množství ligových
a extraligových hráčů.

text: Jiří Chodníček, ÚTVS VFU Brno
foto: archiv ÚTVS
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Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní

Krása ušlechtilých koní

Sličná jezdkyně a hřebec Lotero v akci

Projížďka v Panské zahradě

Umění, krása, elegance a prosluněné dny
– takto by se dal shrnout víkend 13.–14.
června 2015 v Kunštátě. Letošní 8. ročník
Svátků řemesel byl obohacen o přehlídku krásy koní. Panská zahrada v Kunštátě
přivítala za tento víkend mnoho návštěvníků, kteří mohli obdivovat bývalá řemesla, která dnes už upadají v zapomnění. Já
jsem měla možnost stát se součástí přehlídky krásy ušlechtilých koní a předvést

svého španělského hřebce. Obrovské vedro a malý problém s hudbou nám sice
trochu zkomplikovaly vystoupení, ale
naštěstí můj Lotero je obrovský „showman“ a vše zachránil. Celou akci doplňovala úžasná vystoupení šermířské skupiny Štvanci ( jejím členem je také student
VFU). K řemeslům také patřilo kolářství
i výroba postrojů a proto na této akci nesměla chybět přehlídka historických ko-

čárů z Muzea pana Václava Obra z Čech
pod Kosířem.
Bylo skvělé stát se součástí této show
a vrátit se tak trochu do dob minulých.
Věřím, že akce sklidila zasloužený úspěch.
Velký obdiv a dík patří také hlavnímu organizátorovi p. Jančovi z O. S. Řemesla Kunštát.

text: Lucie Pešková
foto: autorka
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Na Erasmus do Belgie
ta a tak zahraniční oddělení čítalo asi deset
zaměstnanců. Multikulturní společnost na
kolejích byla velmi oživující, někdy snad až
přespříliš, a tak jsme zejména během prvních týdnů zažívaly falešné požární poplachy více než dvakrát týdně, jelikož při vaření některých studentů vznikalo více dýmu
než byly požární hlásiče schopné zvládnout. Naši nejbližší sousedi na patře byli
studenti z Keni, Španělska, Turecka, Indie,

Maďarska a Indonésie. Tento mezinárodní
mix znamenal nejenom nezapomenutelné
zážitky ze společného vaření, ale i při objevování okolí. Jedinou nevýhodou bydlení na kolejích byla každodenní jízda 8 km
na kole do kampusu, kterou jsme zejména
během únorových mrazů úplně neocenily.
Celý Gent však žije na kolech a tak se brzo
kola stala příjemnou součástí i našich životů. Na kole se jezdí v Belgii při slunci i v dešti, při vichru, který někdy dosahuje takové
síly, že musíte šlapat i z kopce a „poštěstilo“ se nám zažít na kole i padající kroupy.
Belgičané jsou schopni na jednom kole
přepravit matku s dvěma malými dětmi, na

kolo dokážou vymyslet nejrůznější nástavce
i přepravky nejrůznějších tvarů a dokonce
vyrábí i verze kočárků zapřáhnutelné před
kolo. Na kole se tu jezdí do školy, do práce,
na business schůzku, na nákup, do hospody, na svatbu a na kole se někteří dokážou
dokonce i přestěhovat. Bez pořízení kola
jako byste v Belgii prostě nebyli.
Samotný veterinární kampus nás překvapil hned od prvních chvilek. Ze začátku jsme byly mírně zklamané ze vzhledu.
Téměř celá Belgie je posetá krásnými,
upravenými domky a my jsme přijely do
centra šedých, nepěkných budov, ale co
fakultě chybí v kvalitě vnějšku, to dohánějí

Univerzita Gent, fakulta veterinární medicíny
Letošní letní semestr se mi poštěstilo strávit
na univerzitě v Gentu a věnovat se equinní medicíně. Můj sen se stal skuteční odletem letadla z pražského letiště a společně
s kolegyňkou jsme se vydaly na vytoužený
tříměsíční pobyt do země koním zaslíbené. Ačkoli je Belgie rozlohou dvakrát menší
než Česká republika, tak koňská populace
zde dosahuje téměř desetinásobku a spolu
s vyšší životní úrovní tamních obyvatel proto pro nás byla Belgie velkým příslibem pro
rozšíření našich znalostí a zkušeností. Sice
jsme na přípravu a vyřízení všech formalit
měly téměř 8 měsíců, přesto jsme vlastní
cestu začaly zařizovat až týden před odjezdem, a možná i proto se nám podařilo
přistát na jiném letišti než jsme očekávaly.
V Bruselu se totiž nacházejí dvě letiště, která jsou od sebe však vzdálena téměř 80 km,
a tak jsme se hned od začátku plně vžily do
role zahraničního studenta, který se snaží
marně domluvit angličtinou ve francouz-

sky mluvícím regionu. Po prvních chvilkách
nejistoty, zda se stihneme dostat na koleje
včas a nebudeme se muset stát první noc
v Belgii bezdomovci, se nás však ve vlaku
ujal postarší Belgičan, jak se později ukázalo dřívější student univerzity v Gentu,
který nás zachránil od útrap francouzštiny.
Jen jsme žasly nad úrovni jeho angličtiny,
se kterou se u nás jen tak nesetkáte, natož
mezi zástupci důchodového věku. Na kolejích naštěstí měli kvůli najízdějicím Erasmus
studentům otevřené o dvě hodiny déle,
takže i vidina noci strávené pod mostem
se rychle rozplynula a my jsme mohly spokojeně ulehnout do postelí, které se nám
staly domovem po následující 3 měsíce.
Úrovní péče o příchozí Erasmus studenty jsme byly příjemně překvapeny, téměř
vše dosahovalo špičkové kvality, ale musí se
podotknout, že v tu dobu studovalo na té
stejné univerzitě snad 500 Erasmus a jiných
zahraničních studentů ze všech koutů svě-

Tříměsíční pobyt byl zaměřený na equinní medicínu
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Skupinové foto z praktik
kvalitou vyšetřovacích postupů, profesionalitou zaměstnanců, zejména vyučujících profesorů. Každé oddělení je vedené
jedním nebo více diplomatem z evropské college a zároveň každé oddělení zaměstnává několik rezidentů těchto škol.
Samozřejmostí jsou intership studenti
tvořící základ péče o pacienty a PhD. studenti, kteří aktivně využívají školní koně
a pacienty k experimentálním částem jejich diplomových prací. Studenti magisterského programu, tj. od našeho 4. ročníku, se aktivně podílejí na chodu klinik.
Troufám si dokonce říct, že bez studentů
6. ročníku by některá oddělení ani nebyla schopna fungovat. Pracovní doba pro
nás zahrnovala každý den od pondělí do
soboty od 8.00 do 13.00 a dvě nebo tři
odpolední služby do 17.00 týdně. Pokud
jsme měly týden nočních služeb, tak jsme
musely být přítomné každý den od 17.00
do 8.00 do rána a od soboty 13.00 až do

Horse resque
pondělí 8.00 non stop. Místy byly některé
služby velmi náročné a po měsíci na oddělení interní medicíny se z nás pomalu stávaly zombie, avšak nedostatek spánku byl
vykompenzován velkým množstvím různorodých pacientů a velkou ochotou doktorů nechat studenty co nejvíce vyšetření
a ošetření pacientů vyzkoušet. V Gentu si
studenti volí směr svého posledního ročníku, tj. když si někdo zvolí koně, tak tráví
celý poslední rok na koňské klinice rotacemi po nejrůznějších odděleních, kde si
téměř vše prakticky vyzkouší. Studenti posledního ročníku zaměření na přežvýkavce
jsou proto i schopni odoperovat císařský
řez, tj. minimálně jednou ho celý provedli
sami (pod dohledem veterinárního lékaře), student equinního směru si během
posledního ročníku vyzkouší minimálně
jednu kastraci hřebce, a to ať na operačním sále nebo v terénu. Rektální vyšetření
a skenování klisen pro určení stadia cyklu

se studenti učí už od 4. ročníku. Pro studenty šestého ročníku jsou pak připravena
různá praktika jako horse resque, kdy jsme
byli poučeni, jak přistupovat k pacientovi,
který se dostane v terénu do života ohrožující situace, či jsme si vyzkoušeli dentální
ošetření včetně korekce zubů elektrickou
vrtačkou a absolvovali spoustu jiných zajímavých praktik.
Pobyt v zahraničí pro nás byl proto velmi
přínosný a jsme velmi vděčné Evropské Unii
a kanceláři prorektora pro vědu, výzkum
a zahraniční vztahy za poskytnutou podporu
při našem výjezdu. Doufáme, že i naše univerzita brzy dosáhne úrovně, kdy jednotlivá
oddělení budou vést diplomati evropských
škol specializací a budeme tak moci konkurovat péči a přístupu, které jsou na západ od
našich hranic běžným standardem.

text: Tereza Šteflíčková, 5. ročník FVL
foto: archiv autorky

Nácvik, jak přistupovat k pacientovi v kritické situaci
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Výměnný pobyt s IVSA Záhřeb
Když už květen pomalu končil a s ním odešly i poslední dny letního semestru, vydalo se osm z nás načerpat síly do slunného
Chorvatska. V rámci výměnného pobytu
s IVSA Záhřeb jsme měli zajištěný zajímavý
program, který nám nedal ani na chvíli vydechnout. A tak jsme měli možnost poznat
maximum z toho, proč stojí za to hlavní
město Chorvatska navštívit.
Naši chorvatští přátelé v čele s nezapomenutelným prezidentem chorvatské
IVSA nás přivítali hned po příjezdu úžasnou snídaní z domácích produktů a povinnou uvítací rakijou. Následně jsme
měli možnost podívat se na pokoje, které se měly na následující týden stát naším domovem. Po obědě jsme vyrazili na
prohlídku města a přesvědčili jsme se, že
tato metropole má nejen bohatou historii
a zároveň je stále plná života.
Druhý den jsme navštívili školní loveckou oboru, kde jsme strávili den hrami,
seznamováním se s dalšími chorvatskými studenty a relaxem pod korunami
stromů. Večer jsme se zúčastnili jedné
z mnoha kulturních akcí, které město hostí
– „Screen on the green“. Jedná se o promítání filmů v různých zelených částech
města. A tak jsme se přesvědčili, že občas
ke štěstí postačuje jen deka a velké množství popcornu.
Třetí den jsme přivítali první červnové
odpoledne návštěvou Záhřebské zoologické zahrady i s odborným výkladem.
V pavilonu plazů jsme potkali opravdového plazího nadšence, který se svými
svěřenci rád pochlubil a do detailu nám
o nich povyprávěl. Odpolední program
pak byl ve znamení návštěvy vyhlídkové terasy Zagreb Eye, ze které můžete
vidět celé město a ještě si u toho zahrát
s přáteli společenské hry. Večer nás pak

Díky pozdnímu příjezdu na ubytování
se další den nesl ve znamení unaveného
úpění, když se na programu objevil celodenní výšlap na horu Sljeme. Přesto jsme
se jako správní cestovatelé nezalekli nelehkého úkolu a vyhlídka z vrcholu nám byla
odměnou. Dolů jsme se vrátili v plném
počtu a bez zranění, což byl nad očekávání dobrý výsledek. O to více jsme mohli

li překvapit změnou plánu a odpočinkem
na fakultě. Dostali jsme poslední vynikající chorvatský oběd, zabalili se a udělali
poslední společné fotky. Následně jsme
se s našimi přáteli rozloučili a vyrazili
zpět domů.
Všichni jsme se shodli, že výměna byla
úžasnou zkušeností. Zlepšily se naše jazykové dovednosti a zmenšil se ostych
z mluvení cizí řečí. Zároveň jsme se naučili
mnoho chorvatských slov, některá z nich
i slušná. A k tomu získali spoustu nových
přátel a poznali odlišnou zemi. Také jsme
se pořádně prohřáli a odpočali hlavy
před přicházejícím zkouškovým obdobím.

Skupinové selfíčko
nadchla prohlídka městem orientovaná na mýty a legendy – Secret Zagreb
Walks. Sličná čarodějka nás provedla
ukrytými zákoutími opředenými tajemstvím a legendami.
Následujícího dne ráno jsme se podívali na veterinární fakultu. Viděli jsme
anatomické muzeum s kostrou delfína
i žirafy či kabinet se školními plazi. V našich rukách se z nich staly fotomodelky, se
kterými jsme si všichni udělali snímek. Po
obědě jsme se vydali do muzea Zničených
vztahů, kam lidé posílají věci, které jim připomínají rozpad vztahu, spolu s krátkým
příběhem o něm. Poté nás již třetí den
trvající vedro vyhnalo na Water balloon
challenge, která spočívala v mohutné bitvě
s balónky naplněnými vodou. Kdo vyhrál,
se nikdy nezjistilo, ale nikdo nezůstal su-

chý. Do večera jsme se pak sušili na pláži
místního jezera Jarun.
Pátý den byl ve znamení kultury.
Podívali jsme se do muzea moderního
umění, kde někteří obdivovali exponáty
a jiní se soustředili pouze na jediný – obří
skluzavku ze třetího patra, veřejnosti přístupnou. Naplnění dojmy, ale s prázdnými
žaludky, jsme se dopravili opět k jezeru,
abychom si společně ugrilovali oběd a zaházeli s míčem. Večer jsme měli možnost
objevit kouzlo pravé balkánské taneční
hudby v klubu Roco.
Dalšího dne přišlo konečně na řadu
i moře. Udělali jsme si výlet do přímořského lázeňského městečka Opatija, kde
jsme strávili nezapomenutelný den koupáním, sluněním a ochutnávkou darů
moře.

IVSA a panorama Záhřebu
slavit na večírku na rozloučenou, který si
pro nás hostitelé připravili.
Poslední den našeho pobytu byl označen jako den s překvapením. I když původně oním překvapením byla aktivní hra
skrz celý Záhřeb, nakonec jsme se necha-

Všem se nám pobyt moc líbil a doufáme,
že se s IVSA Chorvatko a skvělými lidmi,
kteří ji tvoří, ještě mnohokrát setkáme.

text: Hana Zborovská, 4. ročník FVL
foto: archiv IVSA
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NutriNET 2015
Dne 15. května 2015 se v rámci kon
ference XI. Kábrtovy dietetické dny
konala konference studentů doktorských
studijních programů NutriNET 2015.
Konference byla pořádána Ústavem výživy zvířat, Fakulty veterinární hygieny
a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Na spolupořádání
konference se podílel Odbor veterinárního lékařství České akademie zemědělských věd. Konference byla pořádána
u příležitosti 40. výročí výuky hygieny
potravin na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a u příležitosti
25. výročí Fakulty veterinární hygieny
a ekologie. Cílem konference byla prezentace studentských odborných pra-

ty v Nitře, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně
a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Celkem bylo přihlášeno 17
odborných příspěvků. Vystoupení studentů doktorských studijních programů posuzovala pětičlenná hodnotící
komise, která byla složena z akademických pracovníků zúčastněných univerzit.
Hodnotitelé se zaměřili zejména na kvalitu projevu při prezentování odborného
tématu, hodnotili podíl studenta na vzniku a realizaci odborné práce, návaznost
na grantové projekty, aktuálnost tématu,
jeho náročnost a přínos pro praktické
uplatnění, schopnost studenta reago
vat na dotazy z pléna apod. Pro některé

účastníky to byla první zkušenost s prezentací odborné práce na veřejnosti,
pro jiné byly přínosem názory k řešené
problematice od vrstevníků, ale i starších kolegů.
Konference NutriNET 2015 byla zahájena přednáškou prof. MVDr. Čeňka
Červeného, CSc., který pojednal o historii Ústavu výživy zvířat VFU Brno a připomenul 150. výročí narození prof. MVDr.
Antonína Hrůzy (1865–1950), zakladatele Ústavu nauky o krmení a krmivech a Ústavu zootechniky. Následoval
dopolední blok prezentací odborných
prací studentů doktorských studijních
programů a diskuse účastníků konference k prezentovaným odborným tématům. Konference byla jedinečnou
příležitostí k vzájemnému poznání odborných témat, která jsou řešena na
jednotlivých pracovištích veterinárních
i zemědělských univerzit v rámci České

Hodnotící komise (doc. Skřivanová, MVDr. Štercová, doc. Zapletal, doc. Šimko, Ing. Mrkvicová)
a Slovenské republiky i k diskusím mezi
studenty doktorských studijních programů se zkušenými pedagogickými

i výzkumnými pracovníky. Všichni zúčastnění byli oceněni čestným uznáním
a symbolickou vzpomínkou na konferenci NutriNET 2015. Diplom za nejlepší
odborné práce získali:
1. místo
Joch M., Čermák J., Hučko B., Marounek
M. IN VITRO SCREENING OF SELECTED
ACTIVE COMPOUNDS OF ESSENTIAL
OILS FOR MANIPULATION OF RUMEN
FERMENTATION
2. místo
Ketta M., Tůmová E. INTERACTIONS
O F C A LC I U M L E V E L , H O U S I N G
AND GENOTYPE ON EGG SHELL
MEASUREMENTS

Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc.
cí zaměřených na problematiku výživy
zvířat. Smyslem konference bylo umožnit studentům prezentovat své výsledky
a poznatky, seznámit se s pracemi studentů českých a slovenských univerzit
a navázat nové spolupráce. Do studentské soutěže byli přihlášeni studenti ze
Slovenské poľnohospodárske univerzi-

3. místo
Karásek F., Štastník O., Štenclová H.,
Mrkvicová E., Pavlata L., Vaculová K.,
Doležal P., Zeman L. THE USE OF HULLLESS BARLEY IN THE DIET OF BROILER
CHICKENS

Účastníci konference

text: Eva Straková
přednostka Ústavu výživy zvířat
foto: Alexandr Krátký
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KRMIVA 2015
Poslední květnový týden hostilo chorvatské přímořské letovisko Opatija 22.
mezinárodní konferenci KRMIVA 2015.
Konference byla zaměřená na výměnu
nejnovějších poznatků z oboru výživy zvířat a každoročně se těší velkému
zájmu účastníků. V letošním roce bylo
zastoupeno 15 zemí světa. Konference
je konána pod záštitou ministerstva zemědělství a Ministerstva školství, vědy
a tělovýchovy Chorvatska. Primárním
cílem sympozia je navázání mezinárod-

ní spolupráce zejména mezi evropskými univerzitami, institucemi, podnikatelskou sférou z oblasti výživy a chovu
zvířat. Více jak 15 let je Česká republika
aktivním účastníkem tohoto prestižního
setkání. Za uplynulé období se rozvinula úspěšná spolupráce mezi Veterinární
a farmaceutickou univerzitou Brno
a Univerzitou v Záhřehu a Univerzitou
„Josip Juraj Strossmayer“ v Osijeku,
která vyústila v řadu vědeckých a odborných publikací; v posledních letech

i v úspěšné mobilitní aktivity studentů doktorských studijních programů.
Význam sympozia je umocněn i skutečností, že zejména středoevropské země
sdílejí v rámci zemědělství řadu společných problémů a toto setkání je jednou
z možností pro hledání řešení a výměnu
zkušeností.
Každoročně při slavnostním zahájení
konference je zmíněna dlouholetá podpora sympozia KRMIVA, které se jí dostává ze strany Fakulty veterinární hygieny
a ekologie Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno, resp. ze strany představitelů Ústavu výživy zvířat a Ústavu zootechniky a zoohygieny. V průběhu konání
jednotlivých ročníků konference je Česká

KRMIVA 2015 – prof. Suchý, prof. Straková, dr. Kroupa, doc. Zapletal

Přátelské setkání představitelů VFU Brno s prof. Šerman a emeritní rektorkou prof. Kralik

republika zastoupena Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Ústavem
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Ústředním kontrolním zkušebním ústavem zemědělským
a Masarykovou univerzitou v Brně.
Stěžejními tématy letošního ročníku
konference byla » výživa zvířat » nutriční hodnota krmiv » krmná aditiva
» bezpečnost krmiv » využití obnovitelných zdrojů energie v živočišné výrobě » inovace technologií výroby krmiv.
Tradiční v rámci konference je diskuse
u kulatého stolu, která byla v letošním
roce věnována stavu a perspektivě živočišné výroby v Chorvatsku a v členských zemích EU. Z evropských zemí
byla v letošním roce hojně zastoupena
nejen Česká republika, ale i Polsko a zejména Francie.
V průběhu konání jednotlivých ročníků konference se mezi účastníky vytvořily
pracovní, přátelské i osobní vazby, které
se velmi pozitivně projevují na celkové atmosféře konference. Navazující 23. ročník
mezinárodní konference KRMIVA se uskuteční opět v Opatiji v r. 2016.

Doktorandka Mgr. Petra Jakešová z Ústavu
zootechniky a zoohygieny VFU Brno vystoupila
na konferenci s aktivním příspěvkem
text: Eva Straková
Ústav výživy zvířat
foto: archiv autorky
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XIV. mezinárodní konference o lupině
21.–26. června hostil italský Milan účastníky mezinárodní konference o lupině, která je celosvětově organizována
International Lupin Association (ILA).
V letošním roce se jednalo již o 14.
setkání od první konference v Peru
v roce 1980. Konference představuje jedinečnou událost v dané oblasti
po celém světě. Ze zemí, které se aktivně účastní konference možno uvést
Argentinu, Austrálii, Českou republiku,
Francii, Chile, Itálii, Kanadu, Malajsii,
Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rusko, Švédsko, Ukrajinu a USA. Nově
se do asociace zapojily Etiopie, Indie
a Švýcarsko. Konference se konala v průběhu Světové výstavy EXPO 2015, jejímž hlavním tématem je „uživit planetu,
energie pro život“. Patronem a organizátorem letošního ročníku konference
byla Universita degli Studi di Milano,
Department of Food, Environmental
and Nutritional Sciences. Vědecké zasedání se zabývalo všemi aspekty produkce a využití lupiny jak ve výživě zvířat,
tak i v lidské populaci. V letošním roce
se účastníci zabývali otázkami globálních rozvojových strategií, udržitelností
a bezpečností potravin, podporou alternativních proteinových zdrojů, kde lupina je jedním z nejbohatších přírodních
zdrojů proteinů pro potraviny a krmiva.
Stěžejním cílem konference je celosvětově podpořit pěstování lupiny a podpořit výrobu produktů z lupinových semen; předávat zkušenosti a podpořit
spolupráci mezi vědeckými pracovníky
z různých zemí světa, kteří se zabývají
výzkumem lupiny jako perspektivní proteinové plodiny; informovat o nejnovějších vědeckých poznatcích, týkajících se
využití lupiny nejen z pohledu výživy hos-

Český pavilon EXPO 2015

XIV. mezinárodní konference o lupině Milan 2015
podářských zvířat, ale i z pohledu funkční výživy lidské populace. Stěžejními tématy letošního ročníku konference byly
» inovace pěstování, ochrana a využí-

vání lupiny » udržitelnost lupiny jako
plodiny » poznatky o přípravě a nutriční hodnotě potravin, nápojů a krmiv na
bázi lupiny. Konference byla organizova-

ná do vědeckých sekcí, v rámci kterých
byla projednávána témata » genetika
» genomika » šlechtění » agronomie »
taxonomie, » biodiverzita » agroekologie » biochemie » biotechnologie »
fyziologie » patologie » využití lupiny
jako krmiva a potraviny. Představitelé
Ústavu výživy zvířat a Ústavu zootechniky a zoohygieny VFU Brno prezentovali v rámci konference nové poznatky
o nutriční hodnotě jednotlivých odrůd
lupiny bílé (Lupinus albus) pěstované
v podmínkách České republiky, získané řešením grantového projektu NAZV
QJ1510136 „Optimalizace proteinové
výživy monogastrických zvířat na bázi
odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)“. Česká republika byla na mezinárodní konferenci zastoupena nejen
Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, ale i Výzkumným ústavem živočišné výroby. V rámci konference byly

navázány nové kontakty pro případnou
další spolupráci zejména s Německem,
Skotskem a Novým Zélandem. Celkové
vyznění mezinárodní konference potvrdilo, že problematika týkající se využití
lupiny ve výživě hospodářských zvířat,
která je řešená v rámci vědecko-výzkumných aktivit Ústavu výživy zvířat a Ústavu
zootechniky a zoohygieny, je vysoce aktuální a srovnatelná s celosvětově řešenou problematikou.
Součástí konference byl i doprovodný odborný program v podobě řady
workshopů a návštěva Světové výstavy
EXPO 2015, kde probíhaly vybrané odborné sekce konference. Navazující XV.
ročník mezinárodní konference o lupině
se uskuteční v r. 2017.

text: Eva Straková
Ústav výživy zvířat
foto: archiv autorky
4 l 2015

22

UDÁLOSTI

V červnu proběhly
přijímačky na
jednotlivé fakulty
Veterinární lékařství, Veterinární hygiena a ekologie, Bezpečnost a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfar,
Farmacie, to je výčet oborů, které je
možné studovat na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. V případě
Bezpečnost a kvality potravin a Ochrany
zvířat a welfare jako bakalářské a navazující magisterské. A právě zájem o tyto
obory přilákal v červnu na VFU Brno
bezmála tři tisícovky uchazečů o studium. Celkově přijímačky zabraly skoro
dva týdny.
Přijímací zkoušky mají několik podob.
V případě Fakulty veterinárního lékařství
jde o písemný test ze středoškolské biologie a chemie.
V případě Fakulty veterinární hygieny a ekologie píší studenti písemný test
z biologie a chemie v případě oboru
Veterinární hygiena a ekologie, nově si
ovšem mohli zvolit i Národní srovnávací
zkoušky. V případě bakalářského studia
Ochrany zvířat a welfare je to biologie
nebo Národní srovnávací zkoušky. Ty
mohou využít i uchazeči o bakalářské studium Bezpečnosti a kvality potravin, pokud nejsou přijati na základě splnění průměrného prospěchu. Vynikající výsledky
na střední škole a splnění požadovaného průměru může otevřít dveře ke studiu bez přijímacích zkoušek i u Ochrany
zvířat a welfare a Veterinární hygieny
a ekologie. U přijímaček do navazujícího

magisterského studia prokazují studenti
znalosti z předchozího studia.
V případě farmaceutické fakulty se jedná o písemný přijímací test z biologie, chemie a fyziky v rozsahu učiva pro střední
školy a gymnázia.
Přijímačky na Farmaceutickou fakultu
a Fakultu veterinární hygieny a ekologie se
konaly během druhého červnového týdne,
na Fakultu veterinárního lékařství o týden
později. Studenti se prokázali občanským
průkazem či jiným dokladem, obdrželi pokyny k vypracování písemného testu a dali
se do práce. Písemné přijímačky probíhaly ve velkých posluchárnách. V případě veterinárních fakult šlo o posluchárny
v Pavilonu kliniky malých zvířat, v Pavilonu
profesora Klobouka, v Pavilonu profesora
Lenfelda a v posluchárně v Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat. V případě farmaceutické fakulty šlo o velké posluchárny v obou pavilonech.
K přijímacímu řízení do magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského studia se přihlásilo celkem 2 791,
z toho 823 na FVL, 1147 na FVHE a 821
na FaF. Přesné počty dle studijních oborů
včetně srovnání s loňským rokem zobrazuje následující tabulka:
Uchazeči, kteří si chtějí prověřit své
znalosti a zvýšit pravděpodobnost u přijímacích zkoušek, se mohou každý rok
hlásit k přípravnému kurzu. Ten je koncipován tak, aby maximálně připravil

Přijímačky na FVL v posluchárně Pavilonu profesora Klobouka

zájemce k přijímacím zkouškám na VFU.
Sylabus studia je připravený ve spolupráci s jednotlivými ústavy FVL, FVHE
a FaF. Zahrnuje teoretickou výuku podle
přiloženého programu. Účastníci obdrží brožuru Vzorové otázky k přijímacím
zkouškám a přístupové heslo na web
ke studijním textům. Absolvování kurzu
podstatně zvyšuje úspěšnost u přijímací zkoušky.

text: Petr Chmelař
foto: autor

Obor

2015

2014

Veterinární lékařství

823

878

Veterinární hygiena a ekologie

405

411

Bezpečnost a kvalita potravin (bc, prez)

222

272

Bezpečnost a kvalita potravin (bc, komb)

45

78

Ochrana zvířat a welfare (bc, prez)

289

273

Bezpečnost a kvalita potravin (mgr, prez)

132

126

54

0

821

943

Ochrana zvířat a welfare (mgr, prez)
Farmacie
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Absolventi veterinárního lékařství si zopakovali
promoci po padesáti letech
Více než čtyři desítky absolventů
veterinárního lékařství si v pondělí
22. 6. 2015 po padesáti letech
zopakovaly slavnostní ukončení
studia. Absolventi někdejší
Veterinární fakulty se seřadili v aule
k slavnostnímu obřadu.
Na svou alma mater se vrátilo 48
dnes už více než sedmdesátiletých
veterinárních lékařů a lékařek. Zlaté
diplomy univerzita předá již po 36.

Předání zlatých diplomů proběhlo v aule
Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno na začátku týdne promocí. Zlaté
diplomy převzali absolventi přímo z rukou prorektora pro strategii a rozvoj
Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno profesora Vladimíra Večerka a děkana Fakulty veterinárního lékařství profesora Aloise Nečase. Ceremoniál symbolizuje
trvající sounáležitost absolventů s akademickou obcí.
Součástí předání zlatých diplomů je
rovněž setkání jubilantů s členy Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie, kteří
si tak mohou společně zavzpomínat nejen
na období studentských let, ale také na
svoji profesní dráhu ve veterinárním lékařství. Ačkoliv předání diplomů probíhá
až odpoledne, jubilanti se na univerzitě
sešli už ráno. Ve Studijním a informačním
centru je přivítal profesor Jaroslav
Doubek a docent Vladimír Pažout. Pro
absolventy veterinárního lékařství si
připravili aktuální informace o univerzitě
i o veterinárním vzdělávání. Někteří
jsou překvapení, jak velký kus cesty

Společná fotografie jubilantů před aulou VFU Brno
veterinární vzdělávání za padesát let
urazilo. Následovala prohlídka univerzity.
Někteří jubilanti si pozvolna procházeli
areál univerzity pěšky v doprovodu
profesora Červeného, jiní se rozhodli pro
projížďku kočárem.
Počátky této ojedinělé tradice přesně půl století od promoce sahají do roku

1968, kdy u příležitosti 50. výročí založení dnešní VFU Brno byly poprvé předány zlaté diplomy, a to 12. prosince,
v den zřízení školy, pěti absolventům,
kterými byli Blažek, Nádvorník, Pavlík,
Sedláček a Trefný, a jejichž data narození
nalezneme v rozmezí let 1891–1897. Za
celou dobu existence tohoto aktu VFU

Brno udělila více než čtrnáct set zlatých
diplomů.
Univerzita uděluje zlaté diplomy už
47 let. Vzorem tohoto připomenutí si celoživotní práce absolventů Vysoké školy
zvěrolékařské v Brně na poli veterinární
medicíny a jejich sounáležitosti s akademickou obcí univerzity byla vídeňská

veterinární škola. Za přípravou této významné události stojí Ústav cizích jazyků
a dějin veterinárního lékařství společně
s vedením univerzity a Fakultou veterinárního lékařství.

text: Petr Chmelař
foto: Alexandr krátký
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Slavnostní předání osvědčení
o absolutoriu studia seniorů

tomného rektora prof. MVDr. Ing. Pavla
Suchého, CSc. Osvědčení slavnostně
předávala proděkanka MVDr. Radka
Dobšíková, Ph.D.; pozvání přijaly také
doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
a doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.; funkci osvědčeného úvodce zabezpečil tajemník FVHE Ing. Jiří Rotrekl, za posluchače
oslovil auditorium Ing. Vladimír Drápal.

Všech tří slavnostních aktů se zúčastnil
vedoucí ICVI VFU Brno MVDr. Mirko Treu,
CSc. a doc. MVDr. Vladimír Pažout, CSc.,
studijní referent ICVI; technickému zabezpečení začátku studia v letech 2013–2015
přispěla i paní Klára Holešovská, DiS., t.č.
na rodičovské dovolené.
Marie Chmelová – 78letá studentka
Univerzity třetího věku, přebrala osvědče-

Předání osvědčení proděkanem doc. Crhou za asistence doc. Pažouta
Společné foto účastníků a akademických pracovníků oboru Člověk a zvíře
Výuka seniorů v rámci Univerzity třetího
věku probíhá na všech třech fakultách VFU
Brno ve dvouletých cyklech. V září 2013
se senioři zapsali k poslechu přednášek
a v květnu 2015 si vyslechli závěrečnou
z nich; uplynuly čtyři semestry a všem,
kteří splnili požadovanou docházku, bylo
na slavnostním shromáždění, za zachování všech atributů klasické promoce v aule
VFU Brno, za přítomnosti představitelů
univerzity a jednotlivých fakult, předáno
osvědčení o absolvování čtyřsemestrového
studia U3V na VFU Brno.
Na Fakultě veterinárního lékařství
úspěšně zakončilo 48 posluchačů před-

náškový program Člověk a zvíře a osvědčení jim bylo předáno dne 29. 5. 2015 na
základě souhlasu prorektora prof. MVDr
Vladimíra Večerka, CSc., MBA, v zastoupení rektora prof. MVDr. Ing. Pavla
Suchého, CSc. Osvědčení slavnostně předával proděkan FVL doc. MVDr. Michal
Crha, Ph.D., za účasti proděkana prof.
MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D.; funkci
úvodce s již tradiční elegancí zabezpečil
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc., za
posluchače oslovila slavnostní shromáždění paní Darja Weiszová.
Na Fakultě farmaceutické úspěšně zakončilo 148 posluchačů přednáškový pro-

gram Zdraví a léky a osvědčení jim bylo
předáno dne 4. 6. 2015 na základě souhlasu prorektora prof. MVDr Afreda Hery,
CSc., v zastoupení rektora. Osvědčení
slavnostně předával proděkan PharmDr.
Jan Šaloun, Ph.D., pozvání přijala také
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.;
funkci zkušeného a osvědčeného úvodce
elegantně zabezpečila PharmDr. Margita
Dvorská, Ph.D.
Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie úspěšně zakončilo 146 posluchačů
přednáškový program Člověk a zdravé
potraviny a osvědčení jim bylo předáno
dne 5. 6. 2015 na základě souhlasu pří-

Paní Chmelová v doprovodu vnuka
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Nástup proděkana Dr. Šalouna k slavnostnímu ukončení studia oboru Zdraví a léky
ní za dvouletý obor Člověk a zvíře, je to její
už osmé osvědčení za U3V. Absolventka
říká: „Je už v lidské přirozenosti, že člověk přes varování rozumu a navzdory sérií zklamání, křivd, omylů a pošlapaných
nadějí hledá až do konce života jistotu
a cíl jako smysl svého žití. Já hledám smysl života v sebevzdělávání. Jsem imobilní,
přesto se posiluji myšlenkou, že lidské tělo
vydrží, při patřičné péči, někdy i celý život.
Mám zřejmě také jako bájný pták Fénix dar
sebevzkříšení – neboť dokončuji-li jeden
úkol, dávám se do nového. Mám ráda hudbu a zpěv, výtvarnou činnost – fotokoláže,
napsala jsem dvě rodinné kroniky – denně píši. Vnoučata zasvěcuji do enkaustiky,
hry na hudební nástroje a historie českého
národa. Nemohu cestovat, ale dokáži si
pomocí Internetu vyhledat údaje o životě
lidí takřka v celém světě. Zjistit, jak se žilo
dříve, jak dnes – jsem schopna vytvořit si
vizi o budoucnosti Země. Zní to jako symfonická báseň Má vlast, génia české hudby
Bedřicha Smetany, propojující minulost
s přítomností i budoucností. Ale nejen stu-

diem živ je člověk. Člověk by měl mít ve
své duši také místo pro úsměv. Měl by si
umět udělat každý den malou radost a malou radost také připravit druhým. Snažím
se o to, jak to jen jde.“
Marie Chmelová je přesvědčena o nutnosti celoživotního vzdělávání. Co jí padesátá léta neumožnila, dohání v důchodu.
Řídí se citátem A. Camuse: „Nejhojněji
obdaruje budoucnost ten, kdo všechno
dává současnosti.“
Zástupci posluchačů vyjádřili dík VFU
Brno a jejímu ICVI za realizaci takovéhoto typu vzdělávání, specializovaného dle
odborného zaměření fakult, ocenili příležitost velmi účelně využít svého času
k poslechu 28 přednášených témat v průběhu čtyř semestrů na každé z fakult, což
jim cíleně dle vlastního výběru umožnilo
lépe se orientovat a prohloubit své znalosti do problematiky chovu především
svých hobby-miláčků, trošku proniknout
do některých zdravotních diagnóz, které
se u řady z nich postupně začínají manifestovat a dozvěděli se, jak s nimi dále žít

Nástup rektora prof. Suchého k slavnostnímu ukončení studia oboru Člověk a zdravé potraviny
a omezovat jejich progresi. V neposlední
řadě také hodnotili celý program hygieny
a technologie potravin, zaměřený na zásady zdravé výživy a správné manipulace
s potravinami a potravinovými surovinami, který mohli následně úspěšně prakticky realizovat v kuchyni své i okruhu svých
blízkých. Vyhodnotili také příznivě získané
nové kontakty a přátelství mezi spolužáky, nakouknutí do vybraných sylabů výuky na fakultách a seznámení s vyučujícími VFU jako velmi příjemné a přínosné,
zejména pro jejich seniorskou fázi života. Absolventi vyslovili přání, aby jim ICVI
VFU Brno mohl v rámci U3V i po ukončení všech tří programů ještě něco dalšího nabídnout, protože jejich účast v tomto systému přednášek na VFU považují
za přínos ke zkvalitnění života v seniorském věku, k čemuž ICVI v programu na
2015–2017 již zaujal stanovisko a vytvořil
potřebné kroky v oboru Člověk a zdravé
potraviny; setkal se s výrazným zájmem.
Většina absolventů využila této velmi slavnostní příležitosti v jejich životě

i v kruhu rodinném a mezi přáteli, měla
v auditoriu řadu gratulantů, kteří přišli
spolu s oslavenci nasávat a vychutnávat velmi slavnostní atmosféru, která
naši aulu ve všech třech „promočních“
termínech rychle opanovala a převlád-

la a na dlouho se fixovala do zážitků
a paměti absolventů U3V na VFU Brno
z roku 2015.

text: Vladimír Pažout, Mirko Treu
foto: Alexandr Krátký

Poděkování za účastníky studia Člověk a zdravé potraviny přednesl pan Ing. Drápal
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Výstaviště zaplnila hospodářská zvířata
a zemědělská technika
Na Brněnském výstavišti bylo koncem června k vidění na pět tisíc
hospodářských zvířat i domácích mazlíčků. Tato unikátní přehlídka
přilákala rekordních padesát tisíc návštěvníků. Ve čtvrtek 25. června tam
začala Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky.
Návštěvníci na výstavišti mohli vidět nejznámější druhy zvířat, ale i méně
rozšířená plemena skotu, ovcí, koz, prasat a koní. Celkem se zúčastnilo
318 vystavovatelů a výstavy obsadily plochu přesahující 36 tisíc metrů
čtverečních.

oceňují i v zahraničí, například z Ruska
a dalších východoevropských zemí přijely
delegace zájemců o český plemenný materiál. Výstava poskytuje výbornou příležitost přesvědčit o vysoké kvalitě domácí
produkce širokou veřejnost. Profesionální
charakter Národní výstavy hospodářských
zvířat potvrzuje dvoudenní jednání nevládních agrárních organizací zemí V4.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo
ve čtvrtek 25. června za přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, generálního ředitele Veletrhů Brno Jiřího
Kuliše, náměstka brněnského primátora
Martina Andera, prezidenta Agrární komory ČR Miroslava Tomana, předsedy
Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy,
Ladislava Škařupy, předsedy představen-

stva společnosti Genoservis CBS, hlavního spoluorganizátora výstavy, a senátorů
a poslanců zemědělských výborů.
Na zahájení Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky
v Brně došlo k vyhlášení výsledků soutěže TOP 3, kterou letos již po čtrnácté
vyhlásil Zemědělský svaz České republiky. Zástupci devíti českých zemědělských

Ministr zemědělství Marian Jurečka
Od roku 2009, kdy se v Brně konala poprvé, zájem chovatelů o prezentaci stále
roste, aktivně se účastní všechny chovatelské svazy a letos se představilo rekordních 800 hospodářských zvířat. Zájem

odborné veřejnosti o přehlídky a šampionáty je již tak velký, že je obtížné vše časově skloubit a třeba přehlídky masných
plemen proto musely být rozděleny do
dvou dnů. Kvalitu českého chovatelství

Na výstavišti vyrostly stáje pro 800 hospodářských zvířat
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podniků, členů svazu, převzali ocenění
z rukou ministra zemědělství Mariana
Jurečky, ředitele Veletrhů Brno Jiřího
Kuliše, předsedy Zemědělského svazu
ČR Martina Pýchy. Absolutním vítězem
soutěže za rok 2014 se stala společnost
ZERAS a.s. z Radostína nad Oslavou.
U příležitosti zahájení Národní výstavy myslivosti byla slavnostně předána ocenění Regionální potravina
Jihomoravského kraje a Zlatá chuť jižní
Moravy. Všechny oceněné zemědělské
a potravinářské výrobky mohli návštěvníci výstavy ochutnat nebo si přímo
zakoupit. Soutěže o nejlepší krajské
potraviny již mají dlouhou tradici a spo-

mářských trzích či přímo u výrobců.
V Brně ocenění udělovala prorektorka
Veterinární a farmaceutické univerzity Radka Opatřilová, ministr zemědělství Marian Jurečka, ředitel SZIF Martin
Šebestyán a rektor Mendelovy univerzity
Ladislav Havel.
Velké předvadiště pavilonu P dnes patřilo hlavně dojnému skotu. Návštěvníci
se tak mohli detailně seznámit se zástupci Holštýnského skotu, který v Brně představuje hned 20 podniků, ale i s Českým
strakatým skotem a v neposlední řadě
i Brown Swiss (nebo chcete-li Švýcarským
hnědým) skotem. Koz a ovcí si veletržní
návštěvníci užili především o víkendu, kdy

mědělskou techniku, která je v běžném
životě k vidění spíše v muzeích než na
polích, aby je po chvíli vystřídala krásná dívka v černém, která na svém starokladrubském hřebci předvádí drezúru.
Miniponíci, Welši, Shetlandi, ale i oslíci
a mnozí další, ti všichni dokázali potěšit
dospělé i děti.
V sobotu odpoledne byly v pavilonu
F brněnského výstaviště vyhlášeny výsledky internetové ankety Nejkrásnější
kůň ČR. Do soutěže, jejímž cílem je propagace a podpora chovu koní v Česku,
bylo letos přihlášeno 32 hřebců a klisen. Vítězem se stal Starokladrubský
kůň Solo Farola XXX (Falco). Závěrečný

potlesk při sobotním slavnostním defilé patřil jak Falcovi, tak dalším šesti koním, kteří se probojovali do finále soutěže. Po závěrečném vyhlášení
výsledků se předvedli v klusu a s návštěvníky se rozloučili čestným kolem.
Nejkrásnější kůň České republiky 2015
Falco je impozantní hřebec, narozený
v roce 2007, který má učenlivou povahu
a dobrý charakter. Nyní se věnuje drezurnímu ježdění a od roku 2013 působí
v plemenitbě. Jeho chovatelem a majitelem je MANEO, s.r.o., Ing. Gabriela
Ošťádalová z Brna.
V sobotu byly na Brněnském výstavišti
vyhlášeny také výsledky návštěvnické an-

kety o nejsympatičtější krávu „Miss sympatie“. Soutěže, kterou pořádá vydavatelství
odborných časopisů Profi Press, se zúčastnily všechny krávy a jalovice dojných
i masných plemen, které byly na Národní
výstavě přítomny, a to s podmínkou, že
kráva musela být plemenice. Vítězkou ankety se stala Raketa z Drouhavče z chovu
Jiřího Zeleného, představitelka masného
plemene Hereford.
Vystavovatelé agrární techniky a služeb
pro zemědělce přijeli z 8 zemí a jejich expozice obsadily plochu přes 4.800 metrů čtverečných. Jejich produkty soutěžily o Zlaté
medaile, jimiž hodnotitelská komise ocenila dva nejlepší exponáty. Výzkumný ústav

Součástí akce byly také ukázky dovedností koní a jezdců
třebitelé vědí, že jim zaručují kvalitu, místní jedinečnost i domácí původ. Značku
Regionální potravina uděluje ministerstvo zemědělství vítězům krajských soutěží, kterých je v každém regionu již několik
desítek. Cílem značky Regionální potravina i ocenění Zlatá chuť jižní Moravy je
podpořit domácí producenty lokálních
potravin a motivovat zákazníky k jejich
vyhledávání na pultech obchodů, far-

na malém předvadišti v pavilonu P viděli
klasifikaci beranů, přehlídku a hodnocení
plemen ovcí a koz a v neděli pak oceněné
kolekce plemen ovcí a koz.
Milovníci koní nesměli minout dění
v pavilonu F. Ten se z velké části proměnil v jezdeckou arénu, ve které se během
Národní výstavy hospodářských zvířat
proměňují rozmanité situace – chvilku
halingové táhnou žebřiňák a tradiční ze-

Odborná porota hodnotila hospodářská zvířata v různých kategoriích
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Národní výstava myslivosti představila mnoho různých trofejí
pícninářský byl oceněn za exponát Český
čmelák – „bio“ hnízdo čmeláka zemního
odchované ekologickým způsobem v laboratorním chovu. Společnost Softmatic získala Zlatou medaili za produkt Magnifeed
Industry - optimalizační program pro tvorbu receptur krmných dávek s legislativní
kontrolou. Ocenění Zemědělského týdeníku si z Brna odvezla společnost CIME,
a to za teleskopický manipulátor Merlo
Turbofarmer II TF 38.7-120. Zvýrazněným
tématem ročníku byl obor Biomasa s dvoudenním cyklem přednášek.
Novinkou ročníku byla Národní výstava myslivosti, která v pavilonu G1 nabídla
unikátní sbírku zajímavostí zahrnující trofeje, potřeby pro chovatele zvěře a myslivce, tematické výstavy i gastronomické
speciality. Myslivci představili přírodně vyzdobený, lesem provoněný pavilón s prodejními expozicemi mysliveckých potřeb
a výstavou trofejí z celého světa. K vidění byla čtyřmetrová žirafa, medvědi a lvi,
hyeny a mnoho kusů evropské i cizokrajné
zvěře. O netradiční podívanou se posta-

rali trubači, vábiči, sokolníci a lovečtí psi.
Návštěvníci dokonce dostali možnost vyzkoušet si své dovednosti na moderní laserové střelnici nebo vyzkoušet si střelbu
s lukem a šípy. Pro děti si pořadatelé připravili lesní pedagogiku.
O víkendu se na brněnském výstavišti
otevřela ještě výstava chovatelských potřeb Propet doprovázená Mezinárodní
výstavou psů všech plemen Intercanis
a Mezinárodní výstavou koček Interfelis.
Kromě vystavovaných hospodářských
zvířat, zemědělské techniky, myslivecké
nabídky na návštěvníky výstaviště čekal
westernový ranč, přednáškový cyklus na
téma biomasa, soutěž mladých farmářů, vystoupení sokolníků, dřevorubecká show, mezinárodní soutěž v králičím
HOPu a mnoho dalšího.
Návštěvníci mohli také navštívit stánek Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Této možnosti využili jak
mladí milovníci zvířat, kteří plánují studium na vysoké škole, tak zájemci o kurzy celoživotního vzdělávání. Kromě VFU

Stánek Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Brno měla své stanoviště na výstavišti
Mendelova univerzita v Brně či Česká zemědělská univerzita v Praze. Nechyběla
Státní veterinární správa či Ministerstvo
zemědělství ČR.
Pro české chovatele hospodářských
zvířat je brněnská Národní výstava vrcho-

lem dvouletého úsilí. Počtem hospodářských zvířat šlo o přehlídku srovnatelnou
s největšími evropskými výstavami svého
druhu. Národní výstava potvrdila dobré
jméno a vysokou kvalitu české živočišné
výroby, stejně jako kvalitu naší zemědělské
techniky a technologií pro chov. Navštívila

ji řada zahraničních odborníků včetně
delegací obchodníků ze zemí východní
Evropy, kteří přijeli za nákupem živých
zvířat a plemenného materiálu.

text: Petr Chmelař
foto: Petr Chmelař, Mirko Treu, BVV
4 l 2015

29

UDÁLOSTI

Soutěž „Regionální potravina 2015“
a „Zlatá Chuť jižní Moravy 2015“

Hodnotitelská komise při posuzování kategorie Pekařské výrobky
V Ústavu technologie potravin MENDELU
Brno se uskutečnil v termínu 26. 5. 2015
v pořadí již 6. ročník potravinářské soutěže Regionální potravina Jihomoravského
kraje 2015 a souběžně 10. ročník potravinářské soutěže Zlatá Chuť jižní Moravy
2015.
Za VFU jako spolupořadatele a partnera soutěže se zúčastnili doc. MVDr.
Vladimír Pažout, CSc., MVDr. Hana
Štegnerová a Věra Temelová.
Definice ve smyslu příslušné Metodiky
označuje jako regionální potravinu produkt, (potravinářský nebo zemědělský
výrobek), určený ke konzumaci konečné-

mu spotřebiteli, který je vyroben v daném
regionu a pochází zejména z regionálních
surovin. Regionem se rozumí územní celek vymezený pomocí administrativních
hranic kraje jako vyšší územně samosprávný celek.
P ra v i d l a p ro u d ě l o v á n í z n a č k y
„Regionální potravina“ jsou rozdělena na
tři části: obecná, specifická a regionální.
Obecná a specifická pravidla jsou stejná
pro všechny regiony (kraje), regionální
pravidla si stanovuje každý kraj (region)
samostatně. Regionální pravidla nesmí
být v rozporu s obecnými a specifickými pravidly.

Značku „Regionální potravina“ uděluje
formou certifikátu ministr zemědělství na
základě výsledků hodnocení hodnotitelské
komise v příslušném kraji. Udělení certifikátu vyžaduje pro svou platnost podpis
ministra zemědělství. Certifikát lze doplnit
o podpis hejtmana kraje.
O značku Regionální potravina, která je
zárukou místního regionálního původu, se
letos ucházelo 129 produktů od 38 výrobců. O logo se soutěžilo v devíti kategoriích s nejsilnějším zastoupením v kategorii
Pekařských výrobků včetně těstovin (35).
Výrobky hodnotily dvě osmičlenné komise, složené ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Krajského úřadu JMK, Státního
zemědělského intervenčního fondu, Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, Státní
veterinární správy ČR, Agrární komory ČR
a Potravinářské komory ČR.
Pro hodnocení jednotlivých přihlášených výrobků byla nastavena tato hodnoticí kritéria:
1. Inovativnost – originalita, původ,
regionalita, inovativnost ve zpracování,
tradice výroby
2. Senzorické posouzení – chuť,
vzhled, barva, vůně, konzistence
3. Použité materiály, suroviny a způsob výroby – technologická hlediska
a způsob zpracování, využití místních
surovin
4. Specifické a pomocné posouzení –
vliv výrobku na zdraví zákazníka, dostupnost na trhu, bioprodukt a jiné nadstandardní charakteristiky
5. Design výrobku – obalová technika
včetně označení, vzhled, ochrana před
poškozením, znehodnocením

K udělení značky Regionální potravina
Jihomoravského kraje 2015 navrhla hodnotitelská komise 9 výrobků v následujících kategoriích:
Kategorie

logem „Regionální potravina“ nejpozději
do 6 měsíců od jeho udělení.
V současné době je držitelem této
značky 475 produktů ze 13 regionů Čech
a Moravy. Administraci značky provádí
Státní zemědělský intervenční fond.
Oceněný přihlašovatel je povinen na
výzvu vyhlašovatele zajistit prezentaci, ochutnávky a prodej nejen vítězného výrobku nebo předat požadované
množství výrobku k prezentačním akcím
v Jihomoravském kraji v termínech dle
harmonogramu.
Oceněný výrobek a výrobce

1.

Masné výrobky tepelně
opracované včetně uzených mas

Uzená paštika
Jan Bubla

2.

Masné výrobky trvanlivé

Královská klobása
Janíček & Čupa, výroba speciálních
uzenin s.r.o.

3.

Sýry včetně tvarohu

Čerstvý sýr přírodní
Lenka Klíčová

4.

Mléčné výrobky ostatní

Syrové kravské mléko
ZEPO Bořitov, družstvo

5.

Pekařské výrobky
včetně těstovin

Koláč velký
ZEMSPOL a.s. Sloup

6.

Cukrářské výrobky
včetně cukrovinek

Karamelový větrník
Lenka Svobodová

7.

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Jablečný mošt 5 litrů Jonagored
ZEAS Lysice, a.s.

8.

Ovoce a zelenina
v čerstvé nebo zpracované formě

Meruňkový kompot
Horňácká farma s.r.o.

9.

Ostatní (med, lahůdkářské výrobky,
skořápkové plody apod.)

Pstruh duhový
S.M.K., a.s.

Soutěž Regionální potravina je projektem ministerstva zemědělství, určeným na
podporu malých a středních zemědělců
a producentů potravin (subjekty s počtem
zaměstnanců maximálně 250) v jednotlivých krajích ČR. Oceněný výrobek získá
právo zdarma užívat značku Regionální
potravina po dobu 4 let na obalu svého
výrobku. Držitel značky „Regionální potravina“ je povinen označit oceněný výrobek

Jedna z těchto plánovaných prezentací
je zajištěna v rámci oslav 25. výročí vzniku FVHE VFU a 40. výročí výuky oboru
hygiena potravin v termínu 14. 10. 2015
v prostorách Studijního a informačního
centra VFU Brno.
Podle slov regionálního koordinátora, Ing. Jaromíra Musila, Ph.D.,
ředitele Regionální agrární komory
Jihomoravského kraje: „…je potěšitelné,
4 l 2015
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STŘÍPKY

Hodnotitelská komise v kategorii Masné výrobky a Ostatní
že v celé historii soutěže patří počet soutěžících firem a počet soutěžících vzorků
v Jihomoravském kraji k jedněm z nejvyšších v ČR. Stejně potěšitelné je zjištění, že
jsou firmy, které se zúčastnily všech ročníků soutěže a svoji účast v ní hodnotí
pozitivně i z hlediska propagace firmy.“
Výrobky dodané do soutěže o značku
„Regionální potravina“ jsou automaticky
vyhodnoceny i podle zásad soutěže s oceněním „Zlatá Chuť jižní Moravy 2015“
a „Chuť jižní Moravy 2015“.
V každé kategorii je vyhodnocen
pouze jeden výrobek – s největším počtem bodů. Vítězové v kategoriích obdrží certifikát „Potravinářský výrobek
Jihomoravského kraje 2015“ s právem užívat toto označení u oceněného výrobku formou ochranné známky
ZLATÁ Chuť jižní Moravy a certifikát
„Potravinářský výrobce Jihomoravského
kraje 2015“ s právem užívat toto označení u názvu firmy.
Toto ocenění udělují na návrh hodnotitelské komise hejtman Jihomoravského
kraje, rektor MENDELU Brno, rektor VFU
Brno a předseda představenstva RAK
JMK. Přiznané ocenění platí po dobu vý-

roby oceněného výrobku za předpokladu
dodržení příslušných zásad.
10. ročníku soutěže „Zlatá Chuť jižní
Moravy 2015“ se zúčastnilo 40 výrobců
se 132 výrobky.
Pro ocenění „Potravinářský výrobek
Jihomoravského kraje 2015“ a „Potra
vinářský výrobce“ Jihomoravského kraje 2015“ s právem označovat příslušné
výrobky logem (ochrannou známkou)
„Zlatá Chuť jižní Moravy“ navrhla odborná komise následující výrobky v příslušných kategoriích:
1. Pekařské výrobky
Koláč velký ZEMSPOL a.s. Sloup
2. Cukrářské výrobky
Karamelový větrník – Lenka Svobodová
3. Mléko a mléčné výrobky
Čerstvý sýr přírodní – Lenka Klíčová
4. Maso a masné výrobky tepelně opracované
Uzená paštika – Jan Bubla
5. Maso a masné výrobky trvanlivé
Židlochovický pršut z kotlety – Janíček &
Čupa, výroba speciálních uzenin
6. Ryby a rybí výrobky
Pstruh duhový – S.M.K., a.s.

7. Zpracované a nezpracované ovoce
a zelenina
Meruňkový kompot – Horňácká farma
s.r.o.
8. Mražené výrobky
MISS-KA se zmrzlinou a ovocem – Ing.
Václav Labský
9. Hotové výrobky ostatní
Bramborové knedlíky plněné uzeným
masem 330 g – Lef spol. s r. o.
10. Ostatní potravinářské výrobky
Medvědí pesto BIO – Horňácká farma
s.r.o.
11. Nealkoholické nápoje
Jablečný mošt 5 litrů Jonagored – ZEAS
Lysice, a.s.
12. Alkoholické nápoje (kromě vína)
Slavkovská dvanáctka – Slavkovský pivovar, s.r.o.
Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků výše uvedených soutěží se uskutečnilo
dne 25. 6. 2015 při příležitosti slavnostního
zahájení Národní výstavy hospodářských
zvířat a zemědělské techniky v areálu BVV.

text: Hana Štegnerová
foto: archiv RAK Brno

Pod záštitou Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky a za odborné organizační a odborné garance Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach se v první polovině května konala již tradiční konference
HYGIENA ALIMENTORUM. Letošní,
již 36. ročník měl podtitul „BEZPEČNÉ
A KVALITNÉ PRODUKTY HYDINY,
RÝB, VOĽNE ŽIJÚCEJ A FARMOVEJ
ZVERI“.
Konference se již tradičně konala v překrásném prostředí Vysokých
Tater. Tak, jak již je tradicí u našich slovenských kolegů, perfektní organizace a přátelské prostředí bylo zárukou
úspěchu této mezinárodní akce. Akce
byla podpořena řadou sponzorů a taktéž mediálním partnerem – odborným
časopisem Maso.
První jednací den otevřela rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jana
Mojžišová, Ph.D., čímž byl konferenci
vštěpen punc mimořádnosti v akcích
konaných v rámci veterinárního a hygienického stavu.
Jednání, na kterém bylo prezentováno ve formě přednášek a posterů celkem 89 sdělení, bylo zahájeno přednáškou „ORGANIZÁCIA ÚRADNÝCH
KONTROL POTRAVÍN V SEKTORE
HYDINY, ZVERINY A RÝB“ prezentovanou ředitelem ŠVPS prof. MVDr.
Bírešem, Ph.D. Odborné i prezentační
atributy přednášejícího, již dobře známé odborné veřejnosti, včetně aktuálnosti problematiky nezklamaly jediného posluchače v plénu. Z přednášky
vyplynulo, že nejvyšší procento nevyhovujících vzorků potravin živočišného
původu bylo zjištěnou u vajec (24,0 %)
a medu (10,38 %). V závěru bylo konstatováno, že z výsledků kontrol vyplývá,
že principy ochrany konzumenta před
závadnými a falšovanými potravinami
je naplňována.

V řadě dalších příspěvků odezněla
problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti drůbeže, drůbežích výrobků,
vajec, zvěře a zvěřiny, ryb a rybích výrobků. Jedna přednáška a dva postery
se taktéž zabývaly problematikou jakosti
a falšování medu. Své příspěvky taktéž
prezentovali hosté z vídeňské, wroclavské a záhřebské veterinární univerzity.
Zazněl i příspěvek zástupce jednoho ze
spoluorganizátorů, kterým byl Národný
kontaktný bod pre vedecku a technickú
spoluprácu s EFSA.
Perfektně zorganizovaný společenský
večer poskytl prostor účastníkům k výměně informací a utužení přátelských
vztahů. V neposlední řadě i krásné počasí dopřálo všem po celodenním sezení
procházku v neopakovatelné atmosféře
Štrbského plesa a okolí. Dík patří všem,
kteří se na organizaci konference podíleli a zejména odbornému a organizačnímu garantovi prof. MVDr. Josefu
Nagy, Ph. D.

Velké farmaceutické společnosti by
měly poskytnout peníze do nového
globálního fondu, který by pomáhal financovat vývoj nových antibiotik. Podle
zpravodajského serveru BBC to stojí ve
zprávě, kterou vypracoval tým expertů
pověřených britskou vládou. Ve světě
se teď vyvíjí velmi málo nových antibiotik a podle zprávy hrozí, že současné
léky by kvůli šířícím se odolným kmenům bakterií mohly být časem neúčinné.
Navrhovaný celosvětový fond by měl
sloužit na financování výzkumu zaměřeného na léky a diagnostiku. Za pět let
by měl mít k dispozici dvě miliardy dolarů (skoro 50 miliard Kč) a peníze do
něj by měly poskytnout velké farmaceutické společnosti. Většina prostředků
z fondu by pak směřovala univerzitám
a malým biotechnologickým společnostem, které se zabývají vývojem nových
antibiotik.
4 l 2014
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Veřejná schůze České komise pro nakládání
s GMO a genetickými produkty
V květnu Veterinární a farmaceutická univerzita Brno hostila veřejnou schůzi České
komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (ČK GMO). Akce se uskutečnila 19.
května 2015 od 13:00 hodin v posluchárně nového Pavilonu farmacie II.
Problematiku GMO probírali odborníci z řad ministerstva životního prostředí, univerzit i soukromého sektoru.
Návštěvníci veřejné schůze uslyšeli referáty na téma nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy, živočichy
i rostlinami. Zazněla zpráva o činnosti
komise i informace z ministerstva životního prostředí o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými

Auditorium posluchárny v Pavilonu farmacie II

produkty. Návštěvníci vyslechli informace z klinických studií léčiv založených na
GMO nebo zhodnocení aktuální situace
použití geneticky modifikovaných plodin
v Evropské unii.
Celou akci zahájil jako zástupce hostující VFU Brno docent Milan Bartoš z Ústavu
molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie. Profesor Jaroslav Petr, předseda ČK GMO, pak představil činnost
komise, jejímž úkolem není politika, ale
výhradně odborná stránka problematiky
GMO. Po úvodu začaly dva tematické bloky. První se se věnoval geneticky modifikované mikroorganismy a geneticky modifikované živočichy, druhý se zaměřil na
geneticky modifikované rostliny.

První blok obsahoval informace o několika projektech, a to například z oblasti
snižování administrativní zátěže spojené
s nakládáním s GMO a jeho výstupy (navrhované změny v příslušné vyhlášce, seznam biologických činitelů a jejich zařazení do kategorií rizika, nové metodiky pro
hodnocení rizik), tak z oblasti klinických
studií léčiv využívající geneticky modifikované organismy.
Velkou pozornost získal referát doktora
Štefana Juháse o transgenních miniprasatech. Ta mají sloužit k testování postupů
pro léčbu Huntingtonovy choroby u lidí,
což je vzácné dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku charakteristické
nekoordinovanými trhavými pohyby těla
a snížením mentálních schopností postihující jedince obojího pohlaví.
Využití transgenních ptáků, kterému se
věnovala následující přednáška, otevírá
nové možnosti při získávání terapeutických proteinů. Doktor Jiří Kalina vysvětlil, za jakých podmínek a proč je výhodnější upřednostňovat transgenní ptáky
před savci.
Druhý blok se zaměřil na geneticky
modifikované rostliny, které mají velký
vliv v oblasti zemědělství. Přednášející
hovořili o toxinogenních plísních v souvislosti s ochranou veřejného zdraví před
globálním oteplováním. V tomto kontextu docent Vladimír Ostrý představil výhody Bt-kukuřice, která si vyrábí toxin
proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia
nubilalis), a proto ji není potřeba chránit před škůdci pomocí jedovatých pesticidů. Její zrno je navíc pro konzumenty
zdravější, protože tím, jak není ožíráno

Referát o transgenních miniprasatech
larvami zavíječe, nedochází k napadání
úrody plísněmi a výsledný produkt neobsahuje tolik aflatoxinů – látek vyvolávajících rakovinu.
Publikum také slyšelo přednášku
o Detekci GMO a mezinárodním projekt
PreSto GMO ERA net, který reprezentuje evropskou spolupráci na výzkumu
zdravotních, environmentálních a ekonomických vlivů geneticky modifikovaných organismů. Závěrečný referát se věnoval aktuální situaci použití GM plodin
v Evropské unii.
Na konci jednotlivých bodů byl prostor
pro diskusi a dotazy. Schůze ČK GMO byla

veřejná a pozvaný byl každý, koho problematika GMO zajímá.
Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty funguje jako poradní orgán
ministerstva životního prostředí. Komise
navazuje na činnost České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a zabývá se odbornými
otázkami o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty obsahujícími geneticky modifikované organismy.

text: Petr Chmelař
foto: autor
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Křest knihy Místa zkropená krví
Kaunicovy studentské koleje v Brně
v letech nacistické okupace
1940–1945
Dne 15. června byla pokřtěna v prostorách Dietrichsteinského paláce v Brně,
za účasti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, představitelů
Archivu města Brna, Moravského zemského muzea Brno a rektora Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno prof.
MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc., kniha
Místa zkropená krví. Publikace autorů
Františka Vaška, Vladimíra Černého a Jana
Břečky přibližuje historii Kaunicových
kolejí v Brně v letech nacistické okupace
1940–1945. Kniha pojednává o historii
Kaunicových kolejí, které od r. 1925 sloužily jako domov studentů s čilým společenským, kulturním a sportovním ruchem
až do osudného 17. listopadu 1939, kdy
příslušníci německé tajné státní policie
přepadli koleje v souvislosti s drastickými
opatřeními proti českým vysokým školám. Počátkem ledna 1940 se Kaunicovy
studentské koleje změnily v neblaze proslulou policejní věznici a popraviště, kde
historie uvádí, že do r. 1945 jí prošlo více
jak 30 000 vězňů.
Po skončení druhé světové války se původně uvažovalo o přeměně
Kaunicových kolejí na památník odboje,
posléze však převážil názor na vrácení
budovy jejímu původnímu účelu, tedy
k ubytování studentů. Neblahý úsek
dějin budovy připomíná tamní historická expozice. Roku 1978 byly Kaunicovy
studentské koleje prohlášeny za národní
kulturní památku.

text: Eva Straková
foto: archiv města Brna

Křest knihy Místa zkropená krví – autor knihy Jan Břečka, rektor VFU Brno prof.
Suchý, prof. Straková

Křest knihy Místa zkropená krví
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Univerzita předala diplomy
526 absolventům
„Co budeš dělat po škole?“
„Já na život po škole nevěřím.“

Nástup absolventů FVL k promoci

Absolventi Fakulty veterinárního lékařství

Slavnostní promoce, každoroční rituál,
který univerzita soustředí do jednoho týdne v měsíci červnu, tzv. týdne promocí.
Úspěšné zakončení několikaletého intenzivního úsilí často vykoupené probdělými
nocemi strávenými šprtáním a strachem
ze zkoušek se ovšem bez takového rituálu neobejde. Je to tečka za lety strávenými studiem. Vzít na sebe talár, nastoupit
pod Arda ke společné fotce, seřadit se,
nastoupit před zaplněnou aulu a převzít
potvrzení, že mnohaleté snaha se opravdu vyplatila. Může se to zdát jako otrava,
ale jen na první pohled. Úsměvy a šťastný
výrazy ve tvářích rodičů a přátel jasně vysvětlují, proč podobný rituál podstupovat.
Týden promocí odstartoval 22. června.
Každý den až do pátku představitelé jednotlivých fakult předávali diplomy svým
absolventům. Těch bylo přesně 526. Tak
vysoké číslo zahrnuje graduanty všech
studijních oborů všech fakult Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno včetně absolventů anglických studijních programů,
doktorských studijních programů i kombinovaného studia. V rámci každého dne
byli studenti rozděleni do několika skupin,
jinak by se do sálu spolu se svými rodinami nevešli. Program promocí a dodržení
časového harmonogramu obstarávali studijní referentky jednotlivých fakult. A tak
se graduanti najednou ocitli v aule a slavnostní obřad byl v plném proudu. Každý
den v čele auly usedali zástupci univerzity a fakult. Jména studentů pak už zněla
jedno za druhým, slavnostní slib, podá-

Skupinové foto absolventek Fakulty veterinární hygieny a ekologie
ní rukou, gratulace a blesky fotoaparátů
nakonec splynuly v jeden blažený proud,
ve kterém se mísila radost, spokojenost,
smích a úleva.
A jak vypadala konkrétní čísla? Pondělí
patřilo graduantům doktorského studia
a absolventům veterinárního lékařství
Fakulty veterinárního lékařství. V úterý
odpromovali absolventi Farmaceutické
fakulty. Ve středu přišla na řadu Fakulta
veterinárního lékařství. Ve čtvrtek a v pá-

FVL

FaF

FVHE

tek své studium slavnostně zakončovali
absolventi FVHE.
Ačkoliv si diplom převzalo 526 lidí, skutečný počet absolventů je o něco nižší.
Promocí se totiž zúčastnili loňští graduanti, kteří si ovšem v loňském roce diplom
nestihli převzít. Přesné počty absolventů
ukazuje tabulka.

text: Petr Chmelař
foto: autor

České magisterské
studium

Magisterské studium
v anglickém jazyce

Doktorský studijní
program

107

11

11

České magisterské
studium

Magisterské studium
v anglickém jazyce

PharmDr.

117

10

11

Bezpečnost
a kvalita
potravin Bc.

Ochrana
zvířat
a welfare Bc.

Veterinární
hygiena
a ekologie

Bezpečnost
a kvalita
potravin Mgr.

Doktorský
studijní
program

61

32

34

48
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Seznam absolventů

ABSOLVENTI FVL VFU BRNO
Promoce 24. 6. 2015
MVDr. Michaela Andrlíková
MVDr. Petra Baťová
MVDr. Vendula Beránková
MVDr. Gabriela Bláhová
MVDr. Jana Boháčková
MVDr. Lenka Boudová
MVDr. Markéta Brabcová
MVDr. Daniela Brázdová
MVDr. Aleš Brychta
MVDr. Bc. Klaudia Bugyiová
MVDr. Andrea Burkotová
MVDr. Anna Caldová
MVDr. Bc. Veronika Čaklošová
MVDr. Kateřina Černá
MVDr. Martina Červená
MVDr. Jarmila Česlarová
MVDr. Marie Derflerová
MVDr. Lenka Dostálová
MVDr. Petra Dufková
MVDr. Anna Duhárová
MVDr. Barbora Dvořáková
MVDr. Ivana Dvořáková
MVDr. Martina Fajmanová

MVDr. Hector Sebastian Franco Ibarrola
MVDr. Veronika Gesierichová
MVDr. Eva Gospošová
MVDr. Markéta Hajnalová
MVDr. Hana Hlávková
MVDr. Magdaléna Hnídková
MVDr. Barbora Hollá
MVDr. Barbora Honková
MVDr. Anna Horáková
MVDr. Barbora Hřibová
MVDr. Jiří Hůlka
MVDr. Lucie Jančová
MVDr. Iveta Jandlová
MVDr. Martina Janečková
MVDr. Marie Jarošová
MVDr. Dana Jindrová
MVDr. Tereza Kafková
MVDr. Aneta Kasanová
MVDr. Zdenka Kazatelová
MVDr. Alexandra Kociánová
MVDr. Michaela Koňáková
MVDr. Eva Konopásková
MVDr. Alena Kopecká
MVDr. Markéta Korálová
MVDr. Natália Korytárová

MVDr. Alena Kosová
MVDr. Katarína Krásna
MVDr. Petra Kubínková,
roz. Hvizdošová
MVDr. Klára Kunčická
MVDr. Lucia Kysucká
MVDr. Veronika Lesiuková
MVDr. Bc. Alena Lišková
MVDr. Martina Lužná
MVDr. Barbora Machálková
MVDr. Jitka Macháňová
MVDr. Tomáš Machník
MVDr. Martina Malíková
MVDr. Štěpánka Malypetrová
MVDr. Martina Margetínová
MVDr. Tereza Matušková
MVDr. Katarína Matúšková
MVDr. Ladislava Mečířová
MVDr. Renata Mertová
MVDr. Jaroslav Mikeš
MVDr. Melanie Mošťková
MVDr. Lenka Němečková
MVDr. Alexandra Netrvalová
MVDr. Petra Novotná
MVDr. Veronika Onušková
MVDr. Zuzana Pavelková
MVDr. Eva Pechačová
MVDr. Petra Pelcová
MVDr. Ema Pešicová
MVDr. Markéta Peterková
MVDr. Martina Piechová
MVDr. Adéla Prokopová
MVDr. Michaela Prostredná
MVDr. Klára Repčíková
MVDr. Marie Rybová
MVDr. Pavla Salášková
MVDr. Dora Satinská
MVDr. Bc. Lenka Sedláková
MVDr. Bc. Agáta Sívková
MVDr. Pavlína Solařová
MVDr. Mária Stachová
MVDr. Jitka Sychrová
MVDr. Peter Szalay
MVDr. Tereza Šedá
MVDr. Kamila Šedová
MVDr. Ivana Šimková
MVDr. Tereza Šimonovská
MVDr. Marta Šroubková

MVDr. Lenka Štěpánková
MVDr. Lucie Štohanzlová
MVDr. Zuzana Tehlárová
MVDr. Daniel Tomala
MVDr. Pavla Tomanová
MVDr. Soňa Tomešková
MVDr. Solomiia Tsvietkova
MVDr. Ludmila Tůmová
MVDr. Zuzana Vašková, roz. Škarková
MVDr. Martina Vichrová
MVDr. Lenka Voštová
MVDr. Jana Zapletalová

Absolventi konec roku 2014
Mgr. Monika Dušková, Ph.d.
MVDr. Zdena Dvořáková
MVDr. Marc Ghosh
MVDr. Barbora Holasová
MVDr. Michaela Hučková
MVDr. Magda Kunertová
MVDr. Zuzana Malimánková
MVDr. Barbora Masopustová
MVDr. Daniela Pisančíková
MVDr. Tereza Riegerová
MVDr. Hana Zvarová

Absolventi studijního programu
v anglickém jazyce
MVDr. (DVM) Emma Carlsson Dahlberg,
Rosvik, the Kingdom of Sweden
MVDr. (DVM) Marianne Austad Guld
haug, Porsgrunn, the Kingdom of Norway
MVDr. (DVM) Line Hovland, Stavanger,
the Kingdom of Norway
MVDr. (DVM) Victoriya Indzhova, Stara
Zagora, the Republic of Bulgaria
MVDr. (DVM) Merete Mellegaard, Berg
I Ostfold, the Kingdom of Norway
MVDr. (DVM) Hanne Rasmussen Nordbo,
Porsgrunn, the Kingdom of Norway
MVDr. (DVM) Noga Peleg, Haifa, the State
of Israel
MVDr. (DVM) Veronica Persen Kraknes,
Hammerfest, the Kingdom of Norway
MVDr. (DVM) Edwige Roux, Ruanne, the
French Republic
MVDr. (DVM) Camilla B. Sletbakk, Bad
Nauheim, the Federal Republic of Germany

MVDr. (DVM) Andri Theodoulou, Nicosia,
the Republic of Cyprus

ABSOLVENTI FVHE VFU BRNO
Seznam absolventů
bakalářského studijního
programu – kombinovaná
forma studia
26. 6. 2015
Bc. Bělohlávková Martina
Bc. Droščák Tomáš
Bc. Kramářová Pavla
Bc. Kylišová Barbora
Bc. Poturnayová Jaroslava
Bc. Prokopová Lenka
Bc. Šmídová Lada
Bc. Táborská Jitka
Bc. Zerzánková Petra

Seznam absolventů bakalářského
studijního programu – prezenční
forma studia
Bc. Brutovská Miroslava
Bc. Černý Tomáš
Bc. Dedková Aneta
Bc. Dubská Veronika
Bc. Eichlerová Kristýna
Bc. Flašarová Klára
Bc. Gála Tomáš
Bc. Gavlasová Lucie
Bc. Hádělová Daniela
Bc. Halašová Leona
Bc. Havlíčková Kateřina
Bc. Honsová Ivona
Bc. Horáková Simona
Bc. Hrobařová Blanka
Bc. Hucek Josef
Bc. Chlumský Ondřej
Bc. Chudová Diana
Bc. Iwanuszková Jana
Bc. Janská Tereza
Bc. Karlík Ondřej
Bc. Konopáčová Klára
Bc. Kořínková Michaela
Bc. Kozáčková Dana
Bc. Kubíková Tereza
Bc. Kukáková Hana
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Bc. Kurciníková Mária
Bc. Lněničková Zuzana
Bc. Lochman Jakub
Bc. Mahdalová Pavlína
Bc. Mandáková Erika
Bc. Mandincová Diana
Bc. Mikšlová Kristýna
Bc. Nosková Monika
Bc. Petríková Dominika
Bc. Pleva Boris
Bc. Portová Kamila
Bc. Pospíšilová Lucie
Bc. Račická Denisa
Bc. Rojíčková Kristýna
Bc. Říhová Dagmar
Bc. Říhová Ivona
Bc. Slámová Aneta
Bc. Sušovský Boris
Bc. Svobodová Nikol
Bc. Široký Michal
Bc. Škutová Pavla
Bc. Šotová Eva
Bc. Štusáková Lenka
Bc. Tkáč Matej
Bc. Volný Adam
Bc. Vybíralová Aneta
Bc. Žáková Jana

Absolventi bakalářského
programu – Ochrana zvířat
a welfare
Bc. Ambrozová Kristýna
Bc. Beranová Lucie
Bc. Bušová Monika
Bc. Čečivová Denisa
Bc. Čermáková Zuzana
Bc. Doležalová Karolína
Bc. Fulnečková Karolína
Bc. Grabinská Lucie
Bc. Haráková Denisa
Bc. Horáčková Stanislava
Bc. Horáková Veronika
Bc. Chytilová Zuzana
Bc. Kotlánová Ludmila
Bc. Křištofová Anna
Bc. Likavčanová Anna
Bc. Lněničková Veronika
Bc. Matyášová Kateřina

Bc. Mazálková Eliška
Bc. Motyčková Veronika
Bc. Múdrá Michaela
Bc. Ošlejšková Lucie
Bc. Pazderková Andrea
Bc. Peterová Hana
Bc. Plšková Dagmar
Bc. Podmolová Renáta
Bc. Rašková Sabina
Bc. Šimková Adéla
Bc. Švarcová Lucie
Bc. Trmač Jan
Bc. Tyšerová Nicola
Bc. Vilčová Jana
Bc. Zelinková Ivana

Absolventi magisterského
programu FVHE		
MVDr. Běhalová Hana
MVDr. Beranová Kateřina
MVDr. Eimová Alice
MVDr. Gávelová Andrea
MVDr. Geciová Alexandra
MVDr. Halíčková Renáta
MVDr. Hubáčková Vendula
MVDr. Hudáčková Ivana
MVDr. Hunkesová Michaela
MVDr. Chalupová Hana
MVDr. Chromá Martina
MVDr. Kalinová Tereza
MVDr. Kouřilová Marie
MVDr. Králová Magdaléna
MVDr. Kuklová Monika
MVDr. Lukášková Veronika
MVDr. Macková Zuzana
MVDr. Marečková Kateřina
MVDr. Marošiová Kristýna
MVDr. Mikulenková Iva
MVDr. Morgensternová Ivana
MVDr. Nevrklová Renata
MVDr. Odložílíková Veronika
MVDr. Piaček Vladimír
MVDr. Přibyl Marek
MVDr. Ščepková Lucia
MVDr. Štěrbová Marie
MVDr. Uherková Simona
MVDr. Václavíková Lucie
MVDr. Vávrová Eva

MVDr. Vildová Marie
MVDr. Vodičková Kateřina
MVDr. Vojtěchová Tereza
MVDr. Zimová Anna

Absolventi navazujícího
magisterského studijního
programu v oboru Bezpečnost
a kvalita potravin
25. 6. 2015
Mgr. Bernatíková Lenka
Mgr. Burešová Soňa
Mgr. Ciklová Petra
Mgr. Čiháčková Eva
Mgr. Effenbergerová Květoslava
Mgr. Havlíková Gabriela
Mgr. Hellingerová Kateřina
Mgr. Hromadová Alena
Mgr. Hubíková Michaela
Mgr. Husáková Vendula
Mgr. Jakubcová Anna
Mgr. Jánská Gabriela
Mgr. Jelínková Eva
Mgr. Jelínková Michela
Mgr. Julínková Pavla
Mgr. Junek Filip
Mgr. Kladnická Iva
Mgr. Knichalová Markéta
Mgr. Kobylková Lucie
Mgr. Kocfeldová Ivana
Mgr. Kovaříková Žaneta
Mgr. Kunčíková Tereza
Mgr. Kutilová Iva
Mgr. Luňáková Ludmila
Mgr. Melkesová Eva
Mgr. Mikócziová Veronika
Mgr. Mojžyšková Markéta
Mgr. Nývltová Petra
Mgr. Otipková Martina
Mgr. Pavlíková Hana
Mgr. Píšková Klára
Mgr. Pláteníková Markéta
Mgr. Pončíková Jana
Mgr. Pospíchalová Jana
Mgr. Procházka Jakub
Mgr. Prokopová Lenka
Mgr. Roubalová Sabina
Mgr. Rydrychová Tereza

Mgr. Sedláček Marek
Mgr. Sojová Kateřina
Mgr. Studénková Kateřina
Mgr. Šnytová Jana
Mgr. Tvarůžek Jakub
Mgr. Valsová Šárka
Mgr. Vlčková Zdeňka
Mgr. Vojtěch Jiří
Mgr. Vránová Nikola
Mgr. Závadská Kateřina

ABSOLVENTI FaF VFU BRNO
23. 6. 2015
Mgr. Bačkorová Monika
Mgr. Bartáková Veronika
Mgr. Bartalová Veronika
Mgr. Bláhová Jana
Mgr. Brunclíková Jana
Mgr. Bujdáková Veronika
Mgr. Caklová Ivana
Mgr. Černá Lucie
Mgr. Češlová Veronika
Mgr. Ing. Danková Zuzana
Mgr. Dědeček Roman
Mgr. Dostálová Adéla
Mgr. Drápelová Markéta
Mgr. Drápelová Monika
Mgr. Ďuričová Michaela
Mgr. Ďurovcová Veronika
Mgr. Dvořáková Eva
Mgr. Elbl Jan
Mgr. Fabičovicová Lucie
Mgr. Faltýnková Aneta
Mgr. Fileková Monika
Mgr. Fojtů Jana
Mgr. Frýdmanová Alena
Mgr. Haasová Radka
Mgr. Halodová Šárka
Mgr. Hanáková Petra
Mgr. Hlaváčková Tereza
Mgr. Holaňová Lucie
Mgr. Hrubá Michaela
Mgr. Hrubý Adam
Mgr. Hudcová Anna
Mgr. Jakubec Stanislav
Mgr. Janatová Daniela
Mgr. Janečková Vendula

Mgr. Jemelíková Veronika
Mgr. Joudalová Martina
Mgr. Kaděrová Hana
Mgr. Kalinová Anna
Mgr. Kalužová Lucie
Mgr. Kašparová Dorota
Mgr. Kelnarová Klára
Mgr. Kislingerová Hana
Mgr. Kocichová Karla
Mgr. Kolaříková Blanka
Mgr. Kopecká Pavlína
Mgr. Kozlovská Martina
Mgr. Křivinková Šárka
Mgr. Křížová Marta
Mgr. Křížová Vlasta
Mgr. Kučerová Jaroslava
Mgr. Kučerová Renata
Mgr. Kudrnová Kateřina
Mgr. Limonová Lada
Mgr. Lindaurová Adriana
Mgr. Lipinská Kateřina
Mgr. Lososová Alena
Mgr. Luková Veronika
Mgr. Madarászová Petra
Mgr. Magdolen Martin
Mgr. Macháňová Jana
Mgr. Majerčíková Daniela
Mgr. Majerová Michaela
Mgr. Makatura Jiří
Mgr. Malaník Milan
Mgr. Maňáková Veronika
Mgr. Melounová Eliška
Mgr. Midrlová Alžběta
Mgr. Mlýnková Veronika
Mgr. Mráčková Šárka
Mgr. Mrkvicová Eva
Mgr. Nohavicová Gabriela
Mgr. Obšivačová Petra
Mgr. Ovesná Irma
Mgr. Pacvoňová Kristýna
Mgr. Pančevová Pavla
Mgr. Pažitná Ingrida
Mgr. Petrenčáková Martina
Mgr. Petříková Vendula
Mgr. Polášková Lucie
Mgr. Pospíšilová Šárka
Mgr. Procházková Klára
Mgr. Přikrylová Adéla
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Mgr. Púdelková Valéria
Mgr. Smičková Barbora
Mgr. Sochorová Karolína
Mgr. Sojková Hana
Mgr. Stará Ivana
Mgr. Svoboda David
Mgr. Šaumanová Lucie
Mgr. Šedová Adéla
Mgr. Šimičková Martina
Mgr. Šprtková Michaela
Mgr. Šrámek David
Mgr. Šťastná Vendula
Mgr. Štěrbová Petra
Mgr. Bc. Švirlochová Jana
Mgr. Tkadlečková Veronika
Mgr. Trojanová Jana
Mgr. Třetinová Soňa
Mgr. Ulčáková Eva
Mgr. Valášková Jana
Mgr. Valešová Miroslava
Mgr. Valešová Petra
Mgr. Valová Veronika
Mgr. Vašková Dominika
Mgr. Vávrová Eva
Mgr. Večeřová Eva
Mgr. Veselá Veronika
Mgr. Vroblová Veronika
Mgr. Waloszková Lucie
Mgr. Zajacová Kateřina
Mgr. Zajasová Eva
Mgr. Zajícová Jaroslava
Mgr. Zbudil Vojtěch
Mgr. Zeman Jiří
Mgr. Zimmermannová Aneta
Mgr. Zimová Nina

22. 6. 2015
PharmDr. Baffiová Markéta
PharmDr. Ballová Ľudmila
PharmDr. Bartošová Kateřina
PharmDr. Ciencialová Kristýna
PharmDr. Černíková Aneta
PharmDr. Drapáčová Lenka
PharmDr. Dvořáčková Dana
PharmDr. Filipová Darja
PharmDr. Fujdalová Dominika
PharmDr. Füri István
PharmDr. Gazdová Markéta

ZAJÍMAVOST Z HISTORIE

PharmDr. Hájková Dominika
PharmDr. Hocmanová Hyacinta
PharmDr. Chodúrová Marianna
PharmDr. Chytrá Irena
PharmDr. Jenčíková Katarína
PharmDr. Jiroušková Silvie
PharmDr. Juhás Milan
PharmDr. Kacetlová Iva
PharmDr. Kauerová Tereza
PharmDr. Ing. Keltošová Stanislava
PharmDr. Klhůfek Josef
PharmDr. Kopecká Marie
PharmDr. Korabová Tereza
PharmDr. Kouřil Jan
PharmDr. Kouřilová Eliška
PharmDr. Koziolová Eva
PharmDr. Krupičková Marie
PharmDr. Kubánková Romana
PharmDr. Kurhajec Slavomír
PharmDr. Lukášová Ivana
PharmDr. Macků Irena
PharmDr. Marvanová Pavlína
PharmDr. Miklánek Matej
PharmDr. Mikulová Jana
PharmDr. Bc. Novotná Miroslava
PharmDr. Obert Jaroslav
PharmDr. Padrtová Tereza
PharmDr. Pavlacká Lenka
PharmDr. Pavlatová Olga
PharmDr. Pavlišová Jana
PharmDr. Poch Branislav
PharmDr. Rýdl Jan
PharmDr. Soóšová Mária
PharmDr. Šesták Juraj
PharmDr. Šimonová Pavla
PharmDr. Škorvánková Lucia
PharmDr. Špaková Michaela
PharmDr. Štolbová Silvie
PharmDr. Štýbnarová Martina
PharmDr. Šutová Romana
PharmDr. Terifajová Veronika
PharmDr. Tomášová Veronika
PharmDr. Trnová Pavlína
PharmDr. Tůmová Jana
PharmDr. Uheláková Kristína
PharmDr. Urbanová Bernadeta
PharmDr. Vraníková Barbora
PharmDr. Zimová Jana

Anglický studijní program
Promoce 6/2015
(resp. SZZ 12/2014 + 6/2015)
Aletras Alexandros
Bellos Vasileios
Brokalakis Iosif
Chalkidou Evropi
Cheliotis Konstantinos
Daskalakis Charalampos
El Zeinová Diana Suha
Fafoutis-Iliopoulos Charalampos
Alexandros
Filippou Elli
Georgiou Georgia
Glykos Ilias
Gyftonikolos Athanasios
Nikakis Alexandros
Peristeraki Tereza
Pipinou Eleni
Polychroniadi Eva
Rigoudis Christodoulos
Stournari Anastasia
Vlachou Ioanna

Náhoda Jan, MVDr.
Neufus Karel, MVDr.
Pantůček Antonín, MVDr.
Pelikán Jiří, MVDr.
Petřík Miroslav, MVDr.
Rídl Jan, MVDr.
Schenk Jiří, MVDr.
Skalka Petr, MVDr.
Skalková-Hájková Jindřiška, MVDr.
Slanec Eduard, MVDr.
Slimáček František, MVDr.
Smutná-Urdihová Miriam, prof. MVDr. CSc.
Sochor Leo, MVDr.
Soukal František, MVDr. Ing.
Straková-Švarcová Jana, MVDr.
Škorpilová-Vošahlíková Magdalena, MVDr.
Šlahor Ján, MVDr.
Štěpánek Jan, MVDr. CSc.
Veselý František, MVDr.
Vozák Václav, MVDr.
Vrbík Přemysl, MVDr.
Vyoral Ludvík, MVDr.
Walach Jan, MVDr.
Zýbal Václav, MVDr.

ZLATÉ DIPLOMY
22. 6. 2015 (osobní účast)

(diplom zaslaný poštou)

Andrýs Pavel, MVDr.
Bednář František, MVDr.
Běleš Gustav, MVDr.
Bradnová-Trdlicová Alexandra, MVDr.
Bršlicová-Žáková Ivana, MVDr.
Dobrovolný Miroslav, MVDr.
Dyková Iva, prof. MVDr. DrSc.
Fóthy János, MVDr.
Gebauer Jiří, MVDr.
Hanousek Jan, MVDr.
Hasík Zdeněk, MVDr.
Hlobil Ivan, MVDr. (Dr. med. vet-FVH-Ch)
Hojdysz Jan, MVDr.
Jirková-Dřímalová Miroslava, MVDr.
Klecker Jan, MVDr.
Kolner Václav, MVDr.
Košťál František, MVDr.
Krušinová-Vorlová Miroslava, MVDr.
Kubíček Eduard, MVDr.
Kunc Drahomír, MVDr.
Lidinský Jiří, MVDr.
Medunová-Doupovcová Jana, MVDr.

Čihák Josef, MVDr.
Derda Jaroslav, MVDr.
Domkář Pavel, MVDr.
Drozd Zdeněk, MVDr.
Fornůsek František, MVDr.
Ganzar Jan, MVDr.
Hrdý Petr, MVDr.
Chvojková-Böhmová Silvie, MVDr.
Jiskra Přemysl, MVDr. (DVM-USA)
Kellner Vilém, MVDr.
Klimešová-Hebelková Marie, MVDr.
Knesl Karel, MVDr.
Kohout Václav, MVDr.
Malinovský Jiří, MVDr
Mičan Petr, MVDr.
Mráz Jiří, MVDr.
Pokorný Slavoj, MVDr.
Procházka Karel, MVDr.
Rozkošný Václav, MVDr. CSc.
Slanina Přemysl, prof. MVDr. Ph.D.
Švec Josef, MVDr.
Vyšatová-Badalíková Marta, MVDr.

Čestný doktorát pro Ramóna Castra
Rúze
Dne 22. 1. 1986 obdržel na Vysoké
škole veterinární v Brně čestný doktorát z veterinární medicíny Ramón
Castro Rúz. Jedná se o staršího bratra
Fidela Castra (ročník 1924), absolvent
Univerzity Havana. O tomto slavnostním aktu svědčí nejen četné fotografie,
ale i zápis v Kronice VŠV Brno. Doktorát
předal tehdejší rektor VŠV prof. MVDr.
Jaroslav Dražan. V 80. letech 20. století vystudovalo v rámci vědecké výchovy (CSc.) několik vědeckých aspirantů
z Kubánské republiky.
Eva Zatloukalová

Udělení medaile

Prof. Dražan a Ramón Castro
44ll2015
2015
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SOUTĚŽ

Fotografická soutěž
„Jízdárna VFU Brno objektivem“

časopis Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno

4 l 2015
VIII. ročník
(archiv všech vydání v pdf zde)

Podmínky fotografické soutěže:
Obecné:
MM Vyhlašovatelem soutěže je Klinika chorob koní VFU Brno. Zúčastnit se může
každý student VFU Brno.
MM Soutěž bude zahájena 1. června 2015
a potrvá do 1. září 2015.
MM Každý z účastníků se může zúčastnit 1
až 3 fotografiemi, barevnými i černobílými, v obvyklém formátu jpg., tif.,
ve velikosti 2 580 x 1 932 px a odvozené větší. Fotografie musí být opatřeny
popiskem, jménem a příjmením autora a kontaktem na osobu autora (telefon, e-mail).
MM Složení hodnotící poroty stanoví vyhlašovatel. Porota vybere vítězné fotografie na 1.–3. místě. Vítězové soutěže budou ohodnoceni poukazem
na jednosemestrální kurz jezdectví.
Rozhodnutí poroty bude veřejně vyhlášeno do 15. září 2015.

Klinika chorob koní vyhlašuje fotografickou soutěž „Jízdárna VFU Brno objektivem“. Cílem soutěže je zachytit zajímavosti, zvláštnosti i obyčejné dění
v jezdecké hale VFU Brno, dokumentovat široké pole aktivit nejen z oblasti pedagogické, tvůrčí, vědecké a výzkumné
činnosti, ale i z oblasti sportovních a dalších zájmových aktivit, které se v jezdecké
hale a jejím okolí provozují. Může jít tedy
o fotografie z výuky, jezdeckých kurzů,
sportovních dnů, vozatajských závodů,
akcí pro děti či akcí probíhajících v rám-

ci Majáles. Akcí v hale proběhl nespočet
a pořadatelé se těší na velké množství
snímků.
Zúčastnit se mohou všichni studenti
VFU Brno. Vítězové, kterými budou tři
autoři nejúspěšnějších fotografií, vyhrají
jednosemestrální kurz jezdectví zdarma.
O vítězích rozhodne porota složená ze zástupců Kliniky chorob koní a zástupců univerzity. Fotografie se stanou součástí fotokroniky Ortopedického centra a jízdárny
pro koně VFU Brno a stanou se součástí
její výzdoby.

Ostatní:
MM Fotografie mohou být předávány prostřednictvím serveru www.uschovna.cz
zasláním fotografií na adresu vfu@vfu.cz,
nebo předáním fotografií na nosiči na
Oddělení vnějších vztahů. Nosiče se
účastníkovi nevracejí.
MM Zasláním fotografie do soutěže vyjadřuje účastník vůči vyhlašovateli tu
skutečnost, že je oprávněn s fotografií
nakládat, zejména, že je jediným autorem fotografie; v případě spoluautorství je nutno doložit souhlas všech
autorů fotografie. Zasláním fotografie

MM

MM

do soutěže uděluje účastník vyhlašovateli oprávnění k použití fotografie
nejen v rámci soutěže, ale i v rámci
dalších aktivit spojených především
s propagací univerzity. Toto oprávnění se poskytuje jako bezúplatné,
nevýhradní, teritoriálně a časově neomezené; vyhlašovatel soutěže není
povinen jej využít.
Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných
zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti.
Zasláním fotografie do soutěže dává
účastník vůči vyhlašovateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky
tohoto odstavce a že souhlasí s tím,
že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
Vyhlašovatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků
v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Předáním osobních údajů pro potřeby soutěže souhlasí účastník s tím,
že vyhlašovatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení účastníků ve fotosoutěži. Vyhlašovatel je oprávněn
zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníkem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky
soutěže.
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