
ČSOB Leasing, a. s., 

nabízí zemědělcům následující produkty:

  Financování nových i použitých strojů.

  Různé formy financování (zákaznický úvěr, finanční leasing, 

operativní leasing).

  Uzavření a schválení financování bez poplatku.

  Nevyžadujeme vedení a zřízení účtu.

  Délka splácení až 84 měsíců s možností úpravy sezónních 

splátek podle vašich potřeb.

  Výhodné strojní a havarijní pojištění od ČSOB Pojišťovny, a. s.

  Vyřízení žádosti o dotaci na úroky v programu Zemědělec 

v rámci PGRLF.

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Partner ankety je ČSOB
a ČSOB Leasing

  N OV Ě  N A

Domníváte se, že stát dostatečně motivuje
zemědělské podniky, aby svojí činností
přispívaly k zadržení vody v krajině?

hlasujte, diskutujte na 
www.zemedelec.cz/ankety/rijen

Anketní otázka
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Výzkumné ústavy na Noci vědců
Patnáct výzkumných ústavů z resortu zemědělství a Národní zemědělské muzeum se letos představily v objektu tohoto muzea v Praze v rámci Noci 
vědců, která má popularizovat vědu široké veřejnosti. K této akci, jež se konala 6. října, se instituce z resortu zemědělství připojily vůbec poprvé. „Věda 
neodmyslitelně patří k muzeu a připojili jsme se proto, že bychom chtěli usilovně spolupracovat s řadou výzkumných ústavů z oblasti zemědělství, a to 
se může realizovat právě při Noci vědců,“ řekl ředitel pražské pobočky Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

V rámci Noci vědců se v muzeu 
prezentovaly výzkumné ústavy, 
zabývající se zemědělskou pro-
blematikou, jejichž zřizovatelem 
je Ministerstvo zemědělství. Ini-
ciátorem účasti byl hlavně odbor 
vědy a výzkumu Ministerstva ze-
mědělství, jeho ředitelka Pavlína 
Adam společně s  náměstkem 
ministra zemědělství Pavlem Se-
káčem. „My jsme to přivítali,“ 
řekl Houdek. 

Národní zemědělské muzeum 
v  Praze (NZM) podle ředitele 
pražské pobočky absolvovalo v po-
sledních měsících, možná i letech, 
celou řadu změn. „Národní země-
dělské muzeum bylo vedle Národ-
ního technického muzea vždy tro-
chu popelkou. Nyní se nám daří 
odhalovat možnosti, které dává 
zemědělský obor,“ řekl. Vzhledem 
k tomu, že měli možnost investo-
vat, podařilo se rekonstruovat 
vnitřní prostory muzea bez toho, 
aby bylo zavřené. „Takže za přihlí-
žení návštěvníků se nám podařilo 
udělat tyto stavební úpravy spolu 
s  nádhernou vyhlídkou na střeše 
budovy, což je velký tahák,“ míní 
ředitel Houdek. V současnosti ve-
dení muzea připravuje nové inter-
aktivní expozice vedle již vybudo-
vaných expozic Rybářství, Mysli-
vosti, Vody v  krajině, Laboratoře 
ticha. V  závěru roku by tak měla 
být otevřena TOP výstava, a tou je 
výstava zemědělství jako takové-
ho. 

Ředitelka odboru vědy, výzkumu 
a vzdělávání Ministerstva země-
dělství Pavlína Adam uvedla, že 
úřad Noc vědců vřele podporuje. 

Je to evropská iniciativa, která 
působí v  řadě států, vždy jeden 
den v roce se otvírají prostory ne-
jen laboratoří, ale i muzeí a jiných 
vědeckých prostor. „Velice přízni-
vě vnímáme možnost přiblížit vě-
du veřejnosti. Ukázat, že dnes to 
není jen míchání něčeho ve zku-
mavkách, ale je třeba velkého ro-
bustního vybavení, celé řady pří-
strojů, které jsou používány pro 
vědu a výzkum,“ řekla. Velice po-
zitivně hodnotí přiblížení vědy 
i jejích výsledků široké veřejnosti. 

V  muzeu se představilo celé 
portfolio výzkumných organiza-
cí, které jsou financovány z pro-
středků na vědu a výzkum, ať už 

se to týká rostlinné nebo živočiš-
né výroby, či potravinářů. „Port-
folio je opravdu velké, takže hra-
vou a  nezávislou formou může 
ukázat vědu nejen dospělým, ale 
i dětem,“ dodala.   

Ministerstvo zemědělství podle 
ní poskytuje prostředky na insti-
tucionální podporu výzkumným 
organizacím. „Česká republika 
má však i národní agenturu pro 
zemědělský výzkum, kde se for-
mou projektů snažíme vytyčit 
různá témata a aktivity, které by 
měly být řešeny,“ informovala 
s tím, že podporují i mladé vědec-
ké pracovníky. „Vyhlašujeme 
i  soutěže, jako je Cena ministra 
pro mladé vědecké pracovníky, 
jejíž výsledky vyhodnocujeme 
jednou za rok. To je pro nás velmi 
důležité. Podporujeme i  střední 
školy a  studenty na univerzi-
tách,“ shrnula. 

Letos se k  Noci vědců poprvé 
připojila také Česká akademie 
zemědělských věd. Jak uvedl její 
předseda Jan Nedělník, účast by-
la motivována právě potřebou 
více představovat laické veřej-

nosti výsledky výzkumu. „Do-
mnívám se, že náš výzkum dělá 
dobrou práci, lidé mohou vidět 
nové odrůdy i některé výsledky 
badatelského charakteru. Veřej-
nost ne všechny tyto výsledky 
zná,“ vysvětlil Nedělník s tím, že 
hlavní účel této akce je populari-
zace výsledků výzkumu. „Jsme 
rádi, že máme tuto možnost a vě-
říme, že se stane tradiční akcí 
a  příští rok se s  větší předchozí 
propagací budeme setkávat 
s Pražany,“ míní. Specifikum té-
to noci je, že návštěvníci vidí 
práci všech ústavů na jednom 
místě. „Každý pořádá svoje kon-
ference, workshopy, polní dny 

a podobně a prezentuje se po své 
linii. Krásné na dnešku je, že se 
tady všichni potkáváme pohro-
madě. To je ta přidaná hodnota 
této akce,“ podotkl Nedělník.  

Jednou z  prezentujících se or-
ganizací byl i  Výzkumný ústav 
pícninářský. „Řekli jsme si, že 
veřejnosti ukážeme tři okruhy 
naší činnosti. Tou první je trochu 
tradiční a mediálně už propíraná 
oblast chovu českého čmeláka. 
Druhou oblastí je, proč nejíst 
plesnivé potraviny, protože tam 
jsou látky nazývané mykotoxiny 
a  jsou velice škodlivé, je to tedy 
jakési varování před konzumací 
těchto potravin. Třetí oblastí je 
zadržování vody v půdě a kolegy-
ně na demonstračním pokusu 
ukazuje, že pokud je na půdě ur-
čitý pokryv, zadržuje více vody 
než půda, kde není nic. Tady je 
možné si to interaktivně vyzkou-
šet,“ popsal Nedělník expozici 
ústavu, v jehož čele stojí.                      

Noc vědců, která trvala od 18 
do 24 hodin, nadchla především 
zvídavé, hloubavé a  poznání 
chtivé návštěvníky. Nabídla řadu 
přednášek, filmů, debat s  reno-
movanými vědci, ale i  ukázek 
molekulární kuchyně a ochutná-
vek. Ústředním motivem letošní-
ho ročníku byla mobilita, takže 
kdo byl zvědavý na to, jak pohyb 
na zeměkouli ovlivňuje veškeré 
zemědělské činnosti, jak změny 
klimatu dopadají na život rostlin 
a  jaké potraviny budeme jíst 
v  budoucnu, určitě nezapomněl 
muzeum navštívit.   

Noc vědců nebyla ale jedinou 
akcí, která se v Národním země-
dělském muzeu konala. Na ma-

lé i velké návštěvníky čekala na-
tolik pestrá nabídka programů, 
že by jí mohly stěží konkurovat 
i ty nejbohatší dožínky. Už v pá-
tek odpoledne startovalo puto-
vání Za tajemstvím potravin 
aneb Víš, co jíš? Ministerstvo 
zemědělství ji ve spolupráci 
s  Národním zemědělským mu-
zeem pořádalo už potřetí. Šlo 
o  zábavné soutěžní klání, které 
je primárně určeno rodinám 
s dětmi. „Cílem je přiblížit všem 
účastníkům svět potravin i  je-
jich přípravy a výroby, naučit se 
rozeznávat kvalitu a také správ-
ně s potravinami i jídlem zachá-
zet,“ popsal Houdek. Protože se 
jedná nejen o hru, ale i o soutěž, 
má také své vítěze. V  cíli děti 
dostaly na základě vyplněné 
hrací karty diplom a ve hře byly 
věcné ceny.  

Kdo byl unaven putováním po 
světě potravin, mohl občerstvit 
svou mysl vizuálními podněty na 
výstavě fotografií. Nese název 
Krása stáří a autor snímků Vítěz-
slav Vaňkát na nich zachytil mi-
zející tradici moravského venko-
va a zároveň krásu lidových krojů 
i moudrost a zkušenost starších 
lidí. Výstava, kterou NZM při-

pravilo ve spolupráci s  Klubem 
přátel historie Kobylí a Muzeem 
obce Kobylí, je doplněna fotogra-
fiemi z rodinných archivů a díly 
výtvarníka Vladimíra Otáhala. 
A protože Kobylí je známá vinař-
ská obec, nemůže na snímcích 
samozřejmě chybět ani víno, že-
ny a zpěv. 

Maraton akcí pokračoval 
v  Národním zemědělském mu-
zeu i v sobotu. Zcela poprvé se 
v  jeho letenském sídle uskuteč-
nil Biojarmark – velké setkání 
milovníků zdravého životního 
stylu, producentů biopotravin 
a ekozemědělců. Každý, kdo jej 
navštívil, mohl nejen ochutná-
vat, ale i nakupovat. Připravena 
byla bohatá nabídka produktů 
v  biokvalitě, k  mání bylo ovoce 
a  zelenina čerstvá i  zpracovaná 
do podoby nejrůznějších dže-
mů, chutney či omáček; vyzrálé 
hovězí maso; mléčné výrobky 
z kravského i kozího mléka včet-
ně dlouho zrajících sýrů; sušené 
bylinky a čaje; Ghíčko i Ghítela 
či biodynamická vína. Na Bio-
jarmarku bylo možné potěšit 
nejen tělo, ale i duši, protože po 
celý den se konal doprovodný 
program.  

Zuzana Fialová  
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Předseda České akademie 
zemědělských věd Jan 
Nedělník  Foto Vlastimil Uhlíř

Ředitel pražské pobočky 
muzea NZM Jiří Houdek

 Foto Vlastimil Uhlíř

Expozice Výzkumného ústavu bramborářského zaujala i děti 
Foto Zuzana Fialová   

Ředitelka odboru vědy, 
výzkumu a vzdělávání 
Ministerstva zemědělství 
Pavlína Adam

 Foto Vlastimil Uhlíř

Dne 11. září t. r. otevřena byla  
slavnostním způsobem nová budo-
va pro zemědělská učeliště v Podě-
bradech. V rozsáhlé novostavbě 
umístěna jest vyšší hospodářská 
škola, odborná škola hospodářská, 
škola drůbežnická s příslušnými 
pracovnami a státní výzkumná 
stanie zemědělská. Kolem budovy 
zakládá se velká zahrada ovocnic-
ká a zelinářská a před budovou 
bude ozdobný park. Těsně vedle 
zahrad jsou pokusná pole, velká 
drůbežnická farma, za budovou 
školní počíná se s výstavbou nové-
ho školního statku. Velebnými zvu-
ky Smetanovy ouvertury k opeře 

Libuše počala slavnost konaná  
v monumentální hale za velké 
účasti nejširších kruhů zeměděl-
ských i městských. Jménem minis-
terstva zemědělství promluvil sekč-
ní šéf Dr. A. Gerstenkorn, jenž na-
stínil význam nové školy, za země-
dělskou radu Dr. Musil, který vy-
zvedl význam odborného vzdělání 
pro zemědělce. Účastníci slavnosti 
sešli se pak ku společnému obědu 
v lázeňském hotelu, kde srdečnou 
zdravici nové škole pronesl minis-
terský rada Dr. Reich.

(Z rubriky Zemědělské školství, 
Československý Zemědělec č. 42, 
14. října 1927, ročník IX.)

 Co jsme psali před 90 lety

Nová budova poděbradské školy


