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Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně 
Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 
 
 
1) Historie Spolku přírodovědců 
 
Již v roce 1990 vznikla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (dále PřF MU) nezisková 
organizace pod názvem „Studentský parlament Přírodovědecké fakulty MU Brno“. Registrace 
této organizace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 7. března 1991 a 27. března 1991 jí bylo 
přiděleno identifikační číslo organizace (IČO) 15547612, které je platné dodnes. Během existence 
Studentského parlamentu došlo jednou ke změně stanov (na MV ČR vzato na vědomí 3. prosince 
1993); dvakrát byl zřízen bankovní účet, nejprve jako součást soukromého účtu u Komerční banky 
založeného již 27. března 1990, a od ledna 1995 pak oficiální účet vedený u Moravia banky. 
Jedinou aktivitou Studentského parlamentu bylo každoroční pořádání reprezentačního plesu PřF 
MU. V říjnu roku 2001 se sešli členové Studentské komory Akademického senátu PřF MU, kteří 
byli zároveň i členy Studentského parlamentu, aby projednali soudobou existenci a aktivity 
sdružení. Na setkání iniciovali změnu názvu sdružení, změnu stanov sdružení, získání finančního 
obnosu zpět do vlastnictví ze zkrachovalé Moravia Banky a aktivity sdružení pro rok 2002. 
 
Nový název sdružení „Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně“ (dále Spolek 
přírodovědců) a nové stanovy sdružení byly potvrzeny Ministerstvem vnitra 7. prosince 2001, což 
je datum, které lze považovat za oficiální datum vzniku Spolku přírodovědců. 22. ledna 2001 byl 
zřízen i nový účet sdružení u Komerční banky. Ke změně účtu došlo ještě 11. listopadu 2002, od té 
doby má Spolek přírodovědců svůj účet číslo 984840001/2400 u e-Banky. Od roku 2002 používá i 
vlastní logo, které vyhrálo v soutěži 18 návrhů. 
 
První aktivitou Spolku přírodovědců byl koncert Ivo Cicvárka a brněnské skupiny OKO 7. ledna 
2002 v aule PřF MU. Od ledna 2002 vyvíjí Spolek přírodovědců bohatou a rozmanitou činnost pro 
studenty a zaměstnance PřF MU, Masarykovy univerzity, ale i pro širokou veřejnost a všechny 
příznivce přírodních věd. Od roku 2002 organizuje Spolek přírodovědců opět reprezentační plesy 
PřF MU, koncerty (Ivo Cicvárek a OKO, DUFFY, Hudecká úderka, Vankúšik, cimbálová muzika 
Spolek odvážných), výlety (Moravský kras, Josefské údolí, Tišnovsko), popularizační přednášky o 
vědě („Věda a management“, „Osobnosti české vědy“, „Mezinárodní vědecké projekty PřF MU“, 
„Týden vědy a techniky“), cestovatelské přednášky – „Cestovatelské středy“ a cyklus přednášek 
„GENIUS LOCI – O lidech a krajině“. Spolek přírodovědců inicioval na MU také vznik studentské 
ankety o výuce, realizoval sbírku deseti- a dvacetihaléřových mincí ve prospěch konta „Pomozte 
dětem“ a dlouhodobě se věnuje přípravě propagačních materiálů PřF MU pro studenty maturitních 
ročníků a problematice separace a minimalizace odpadů (mezioborový seminář „Brno chrání 
přírodu“). 
 
Za realizaci cyklu přednášek „Osobnosti české vědy“ pod záštitou tehdejší předsedkyně Akademie 
věd ČR prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. a děkana PřF MU doc. RNDr. Milana Gelnara, CSc., 
kdy Brno a MU navštívili přední čeští odborníci – Helena Illnerová, Antonín Holý, Josef Fulka, Jr., 
Jiří Niederle, Jiří Sgall, Jiří Grygar, Libor Grubhoffer, Václav Hořejší, Eva Syková a Karel Štulík – 
ale i za další pestré aktivity, udělil prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. Spolku přírodovědců v červnu 2005 
cenu rektora Masarykovy univerzity.  
 
V pestré činnosti pokračoval Spolek přírodovědců i v roce 2006. Naplňuje tak své poslání, tj.:  
 
„Spolek přírodovědců je sdružením všech příznivců přírodních věd (minulých, současných i 
budoucích studentů, pedagogů, zájemců z řad široké veřejnosti), které vytváří mnohé příležitosti 
pro setkávání, poznávání a obohacování. Snaží se tak maximálně rozvíjet kulturní, společenský i 
vědecký život na Přírodovědecké fakultě, Masarykově univerzitě, v městě Brně i v jejím okolí.“  


Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně


Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

1) Historie Spolku přírodovědců


Již v roce 1990 vznikla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (dále PřF MU) nezisková organizace pod názvem „Studentský parlament Přírodovědecké fakulty MU Brno“. Registrace této organizace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 7. března 1991 a 27. března 1991 jí bylo přiděleno identifikační číslo organizace (IČO) 15547612, které je platné dodnes. Během existence Studentského parlamentu došlo jednou ke změně stanov (na MV ČR vzato na vědomí 3. prosince 1993); dvakrát byl zřízen bankovní účet, nejprve jako součást soukromého účtu u Komerční banky založeného již 27. března 1990, a od ledna 1995 pak oficiální účet vedený u Moravia banky. Jedinou aktivitou Studentského parlamentu bylo každoroční pořádání reprezentačního plesu PřF MU. V říjnu roku 2001 se sešli členové Studentské komory Akademického senátu PřF MU, kteří byli zároveň i členy Studentského parlamentu, aby projednali soudobou existenci a aktivity sdružení. Na setkání iniciovali změnu názvu sdružení, změnu stanov sdružení, získání finančního obnosu zpět do vlastnictví ze zkrachovalé Moravia Banky a aktivity sdružení pro rok 2002.


Nový název sdružení „Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně“ (dále Spolek přírodovědců) a nové stanovy sdružení byly potvrzeny Ministerstvem vnitra 7. prosince 2001, což je datum, které lze považovat za oficiální datum vzniku Spolku přírodovědců. 22. ledna 2001 byl zřízen i nový účet sdružení u Komerční banky. Ke změně účtu došlo ještě 11. listopadu 2002, od té doby má Spolek přírodovědců svůj účet číslo 984840001/2400 u e-Banky. Od roku 2002 používá i vlastní logo, které vyhrálo v soutěži 18 návrhů.


První aktivitou Spolku přírodovědců byl koncert Ivo Cicvárka a brněnské skupiny OKO 7. ledna 2002 v aule PřF MU. Od ledna 2002 vyvíjí Spolek přírodovědců bohatou a rozmanitou činnost pro studenty a zaměstnance PřF MU, Masarykovy univerzity, ale i pro širokou veřejnost a všechny příznivce přírodních věd. Od roku 2002 organizuje Spolek přírodovědců opět reprezentační plesy PřF MU, koncerty (Ivo Cicvárek a OKO, DUFFY, Hudecká úderka, Vankúšik, cimbálová muzika Spolek odvážných), výlety (Moravský kras, Josefské údolí, Tišnovsko), popularizační přednášky o vědě („Věda a management“, „Osobnosti české vědy“, „Mezinárodní vědecké projekty PřF MU“, „Týden vědy a techniky“), cestovatelské přednášky – „Cestovatelské středy“ a cyklus přednášek „GENIUS LOCI – O lidech a krajině“. Spolek přírodovědců inicioval na MU také vznik studentské ankety o výuce, realizoval sbírku deseti- a dvacetihaléřových mincí ve prospěch konta „Pomozte dětem“ a dlouhodobě se věnuje přípravě propagačních materiálů PřF MU pro studenty maturitních ročníků a problematice separace a minimalizace odpadů (mezioborový seminář „Brno chrání přírodu“).


Za realizaci cyklu přednášek „Osobnosti české vědy“ pod záštitou tehdejší předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. a děkana PřF MU doc. RNDr. Milana Gelnara, CSc., kdy Brno a MU navštívili přední čeští odborníci – Helena Illnerová, Antonín Holý, Josef Fulka, Jr., Jiří Niederle, Jiří Sgall, Jiří Grygar, Libor Grubhoffer, Václav Hořejší, Eva Syková a Karel Štulík – ale i za další pestré aktivity, udělil prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. Spolku přírodovědců v červnu 2005 cenu rektora Masarykovy univerzity. 


V pestré činnosti pokračoval Spolek přírodovědců i v roce 2006. Naplňuje tak své poslání, tj.: 


„Spolek přírodovědců je sdružením všech příznivců přírodních věd (minulých, současných i budoucích studentů, pedagogů, zájemců z řad široké veřejnosti), které vytváří mnohé příležitosti pro setkávání, poznávání a obohacování. Snaží se tak maximálně rozvíjet kulturní, společenský i vědecký život na Přírodovědecké fakultě, Masarykově univerzitě, v městě Brně i v jejím okolí.“ 











TM�
zprava02.doc�



2) Kontaktní údaje Spolku přírodovědců 
 
Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně 
Kotlářská 2 
611 37 Brno 
 
IČO: 15547612 
Bankovní spojení: 984840001/2400 
 
http://spolek.sci.muni.cz
spolek@sci.muni.cz
Tomáš Mozga: tomasmozga@chemi.muni.cz
Eva Janouškovcová: janouskovcova@rect.muni.cz
 
 
 
Vedení Spolku přírodovědců 
6. prosince 2005 - 12. prosince 2006 
 
Předseda: 

Bc. Zdeněk Ručka 
 
Místopředsedové: 

Mgr. Tomáš Mozga 
Bc. Lydie Navrátilová 
Mgr. Ondřej Přibyla 

 
Hospodář:  

Mgr. Tomáš Mozga 
 
Dozorčí rada:  

Mgr. Zdeňka Dohnálková 
Mgr. Adam Dubroka 
Mgr. Michal Bulant, Ph.D. 

 

Vedení Spolku přírodovědců 
12. prosince 2006 - dosud 
 
Předseda: 

Mgr. Tomáš Mozga 
 
Místopředsedové: 

Bc. Zdeněk Ručka 
Miloš Kroulík 
Tomáš Novotný 

 
Hospodář:  

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D. 
 
Dozorčí rada:  

Mgr. Zdeňka Dohnálková 
RNDr. Michal Bittner, Ph.D. 
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

 
Členský příspěvek na rok 2006 činil 50 Kč. 
 
 
 
 
3) Realizované akce Spolku přírodovědců v roce 2006 
 

- Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty MU (4. března 2006) 
- Propagační CD Přírodovědecké fakulty pro studenty středních škol (jaro 2006) 
- Cyklus přednášek „GENIUS LOCI – O lidech a krajině“ (po celý rok 2006) 
- „Týden vědy a techniky 2006“ – „Věda v Brně“ (6.-10. listopadu 2006) 
- „Požehnaný stav manželský“ – koncert cimbálové muziky Spolek odvážných (21. listopadu 2006) 
- Mezioborový seminář „Brno chrání přírodu – ODPADY“ (2. prosince 2006) 
- Valná hromada Spolku přírodovědců (12. prosince 2006) 
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3.1. Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty MU (4. března 2006) 
Odpovědná osoba: Eva Janouškovcová 
 
Spolek přírodovědců opět pořádal pro skalní příznivce i všechny další zájemce tradiční Reprezen-
tační ples PřF. Ples se uskutečnil v pátek 4. března 2006 v prostorách atria IBC, Příkop 6, Brno. 
Součástí pestrého programu bylo kromě navození plesové atmosféry „Tanec v proměnách století“  
v podání Komorní dechové harmonie Brno např. předtančení (skupina historických tanců Aliquan-
do), dance show latinsko-amerických tanců (Vladimír Kopřiva & Lenka Stixová, TK TŠ Starlet 
Brno) nebo velkolepé půlnoční překvapení (Jarda Hypochondr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K dobré pohodě, poslechu, a především k tanci hráli Taneční orchestr Relax band a Dixieland ZUŠ 
Krnov, celým večerem provázel Tomáš Mozga.  


3.1. Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty MU (4. března 2006)


Odpovědná osoba: Eva Janouškovcová


Spolek přírodovědců opět pořádal pro skalní příznivce i všechny další zájemce tradiční Reprezentační ples PřF. Ples se uskutečnil v pátek 4. března 2006 v prostorách atria IBC, Příkop 6, Brno. Součástí pestrého programu bylo kromě navození plesové atmosféry „Tanec v proměnách století“  v podání Komorní dechové harmonie Brno např. předtančení (skupina historických tanců Aliquando), dance show latinsko-amerických tanců (Vladimír Kopřiva & Lenka Stixová, TK TŠ Starlet Brno) nebo velkolepé půlnoční překvapení (Jarda Hypochondr).




K dobré pohodě, poslechu, a především k tanci hráli Taneční orchestr Relax band a Dixieland ZUŠ Krnov, celým večerem provázel Tomáš Mozga.
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3.2. Propagační CD Přírodovědecké fakulty pro studenty středních škol (jaro 2006) 
Odpovědná osoba: Zdeněk Ručka 
 
Spolek přírodovědců ve spolupráci s filmovou společností Lumini Digital připravil pro studenty 
prvních ročníků a pro nerozhodnuté středoškoláky film, který by zajímavou formou propagoval 
studium na PřF MU. Kromě důvodů, proč jít studovat na PřF MU, se diváci mohou seznámit 
s kouzlem studentského života v Brně, významnými vědeckými laboratořemi MU a „na pravou mí-
ru“ je uvedeno několik známých vědeckých objevů týkajících se Johanna Gregora Mendela, Archi-
méda či Isaaca Newtona. Cílem filmu je především zaujmout a pobavit a přesvědčit studenty střed-
ních škol, aby šli studovat právě na PřF MU. 
 
Režisérem filmu je Michal Hrabí. Na scénáři a realizaci projektu se za Spolek přírodovědců podílel 
Zdeněk Ručka. Film je k dispozici na adrese http://spolek.sci.muni.cz/propagace, a včetně studijní-
ho katalogu byl součástí propagačního CD PřF MU, které se zaslalo v červnu 2006 všem úspěšným 
uchazečům o studium. Další náklad propagačního CD PřF MU se distribuoval na 13. evropském 
veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus ve dnech 31. října – 3. listopadu 
2006 na brněnském výstavišti. 
 
 

 
 
 
 
Realizaci projektu v celkové výši 58,000 Kč financovala PřF MU. Přestože studenti středních škol 
vnímají vytvořené propagační CD PřF MU jako aktivitu fakulty, kolegium děkana PřF MU se od 
propagačního CD distancovalo a považuje ho pouze za aktivitu Spolku přírodovědců. Pro realizáto-
ry projektu je tento přístup PřF MU velkým zklamáním a nedoporučují vedení Spolku přírodovědců 
do podobného projektu investovat další úsilí a potenciál studentů PřF MU.  
 
Propagační CD není oficiálním propagačním materiálem PřF MU. 
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Realizaci projektu v celkové výši 58,000 Kč financovala PřF MU. Přestože studenti středních škol vnímají vytvořené propagační CD PřF MU jako aktivitu fakulty, kolegium děkana PřF MU se od propagačního CD distancovalo a považuje ho pouze za aktivitu Spolku přírodovědců. Pro realizátory projektu je tento přístup PřF MU velkým zklamáním a nedoporučují vedení Spolku přírodovědců do podobného projektu investovat další úsilí a potenciál studentů PřF MU. 


Propagační CD není oficiálním propagačním materiálem PřF MU.
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3.3. Cyklus přednášek „GENIUS LOCI – O lidech a krajině“ (po celý rok 2006) 
Odpovědná osoba: Tomáš Mozga 
 
Na podzim 2004 vznikla v Brně díky iniciativě studentů PřF MU nová tradice nevšedních setkání 
nazvaných „GENIUS LOCI - O lidech a krajině“. Smyslem těchto setkání je upozornit především 
mladou generaci na existenci fenoménu „genius loci - atmosféra místa - duch místa“, na citlivý 
vztah člověka ke krajině, na výrazné tvůrčí osobnosti rozmanitých regionů, kterým není lhostejné 
prostředí, ve kterém žijí, ale naopak svými četnými aktivitami, kvalitní prací a zapálením pro věc 
jsou skvělou inspirací. Setkávání by měla nabídnout inspiraci, podněty k zamyšlení a uvědomění si 
tradic a hodnot, které jsme zdědili po svých předcích, ale také chuť tyto hodnoty tvořit a dále 
rozvíjet. Setkání se uskutečňují vždy jedno pondělí v měsíci 17:00-19:00 hod. v prostorách Literární 
kavárny knihkupectví Academia na náměstí Svobody 13 v Brně. 
 
Harmonogram setkání v roce 2006: 
 
setkání třinácté - 9. ledna 2006 
Moravské krajiny Miloše Spurného - doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc. a přátelé 
 
setkání čtrnácté - 6. února 2006 
Krajinný ráz - doc. Ing. Arch. Jiří Löw, Brno
 
setkání patnácté - 6. března 2006 
Dudy a dudácká muzika na Veselsko-soběslavských blatech  
- doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.; Etnologický ústav AV ČR, Praha 
 
setkání šestnácté - 10. dubna 2006 
VILLA NOVA – okno do minulosti - Mgr. Bohumír Dragoun, Villa Nova, Uhřínov pod Deštnou 
 
setkání sedmnácté - 15. května 2006 
Hornické tradice na Příbramsku - Bc. Martin Knížek, Spolek PROKOP Příbram 
 
setkání osmnácté - 5. června 2006 
I města mají duši - Genius loci očima brněnské spisovatelky a cestovatelky Mileny Holcové 
 
setkání devatenácté - 9. října 2006 
Vinohradnické stavby - PhDr. Věra Kovářů, Brno 
 
setkání dvacáté - 13. listopadu 2006 
Klenoty tradiční české kuchyně - Kamila Skopová, Oldřetice u Hlinska 
 
setkání dvacáté první - 4. prosince 2006 
Kdo se vejde na housle - mistři houslaři Tomáš Skála a Emil Lupač, Luby u Chebu 
 

 

 
„Z vrcholů hor, údolí řek, rybníků, zahrad, cest, pěšin, vesnic, ulic, 
domů … k nám promlouvá jedinečná atmosféra místa - duch místa - 
genius loci. Záleží jen na nás, jak budeme ochotni naslouchat. Vydejte 
se s námi na dobrodružné výpravy za přírodními krásami a kulturním 
bohatstvím, za strhující viditelnou i neviditelnou atmosférou rozmani-
tých koutů naší země.“ 


3.3. Cyklus přednášek „GENIUS LOCI – O lidech a krajině“ (po celý rok 2006)


Odpovědná osoba: Tomáš Mozga


Na podzim 2004 vznikla v Brně díky iniciativě studentů PřF MU nová tradice nevšedních setkání nazvaných „GENIUS LOCI - O lidech a krajině“. Smyslem těchto setkání je upozornit především mladou generaci na existenci fenoménu „genius loci - atmosféra místa - duch místa“, na citlivý vztah člověka ke krajině, na výrazné tvůrčí osobnosti rozmanitých regionů, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí, ale naopak svými četnými aktivitami, kvalitní prací a zapálením pro věc jsou skvělou inspirací. Setkávání by měla nabídnout inspiraci, podněty k zamyšlení a uvědomění si tradic a hodnot, které jsme zdědili po svých předcích, ale také chuť tyto hodnoty tvořit a dále rozvíjet. Setkání se uskutečňují vždy jedno pondělí v měsíci 17:00-19:00 hod. v prostorách Literární kavárny knihkupectví Academia na náměstí Svobody 13 v Brně.


Harmonogram setkání v roce 2006:


setkání třinácté - 9. ledna 2006


Moravské krajiny Miloše Spurného - doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc. a přátelé


setkání čtrnácté - 6. února 2006


Krajinný ráz - doc. Ing. Arch. Jiří Löw, Brno

setkání patnácté - 6. března 2006


Dudy a dudácká muzika na Veselsko-soběslavských blatech 


- doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.; Etnologický ústav AV ČR, Praha


setkání šestnácté - 10. dubna 2006


VILLA NOVA – okno do minulosti - Mgr. Bohumír Dragoun, Villa Nova, Uhřínov pod Deštnou

setkání sedmnácté - 15. května 2006


Hornické tradice na Příbramsku - Bc. Martin Knížek, Spolek PROKOP Příbram


setkání osmnácté - 5. června 2006


I města mají duši - Genius loci očima brněnské spisovatelky a cestovatelky Mileny Holcové


setkání devatenácté - 9. října 2006


Vinohradnické stavby - PhDr. Věra Kovářů, Brno


setkání dvacáté - 13. listopadu 2006


Klenoty tradiční české kuchyně - Kamila Skopová, Oldřetice u Hlinska


setkání dvacáté první - 4. prosince 2006


Kdo se vejde na housle - mistři houslaři Tomáš Skála a Emil Lupač, Luby u Chebu




„Z vrcholů hor, údolí řek, rybníků, zahrad, cest, pěšin, vesnic, ulic, domů … k nám promlouvá jedinečná atmosféra místa - duch místa - genius loci. Záleží jen na nás, jak budeme ochotni naslouchat. Vydejte se s námi na dobrodružné výpravy za přírodními krásami a kulturním bohatstvím, za strhující viditelnou i neviditelnou atmosférou rozmanitých koutů naší země.“
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3.4. „Týden vědy a techniky 2006“ – „Věda v Brně“ (6.-10. listopadu 2006) 
Odpovědná osoba: Tomáš Mozga 
 
Týden vědy a techniky pořádala v listopadu 2006 v České republice Akademie věd ČR již osmým 
rokem v rámci evropského Týdne vědy a techniky. Cílem bylo popularizovat vědeckou práci a její 
výsledky široké laické veřejnosti a studentům středních škol. Hlavními tématy letošního roku byly 
biotechnologie, nanotechnologie a evropské kulturní dědictví, tedy témata, ve kterých je silná 
také Masarykova univerzita. MU chce být jedním z významných center evropského výzkumu a 
prestižní vzdělávací institucí, chce svůj obrovský tvůrčí potenciál (osobnosti, zázemí, know-how, 
patenty…) představit studentům SŠ, partnerům, firmám, široké veřejnosti. Novou formu 
popularizace vědy MU podpořil i Spolek přírodovědců, který se tak vedle dalších institucí jako 
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka 
v Brně, či Britská rada stal spolupořadatelem celé akce. Součástí programu MU byla vědecká 
kavárna (osm popularizačních přednášek odborníků MU v Literární kavárně knihkupectví 
Academia) a den otevřených dveří Fakulty sociálních studií, Přírodovědecké fakulty a 
Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích (UKB). 

emi a fotografiemi. 

 
Spolek přírodovědců pomohl především s propagací akce - studenti PřF MU distribuovali několik 
tisíc programů brněnské veřejnosti v centru města. Spolek přírodovědců se dále významně zapojil 
do organizace dne otevřených dveří na PřF MU a v UKB pro studenty partnerských středních škol a 
v UKB i pro veřejnost v pátek 10. listopadu 2006. Opět studenti PřF MU pomohli s koordinací 
několika set studentů a sedmi desítek zájemců z řad veřejnosti a provedli je výzkumnými 
laboratořemi MU. Spolek přírodovědců se podílel také na vytvoření interaktivního DVD s 
upravenými videozáznamy, prezentac
 
Vědu v Brně propagovala MU na letácích a programech ve výrazném osobitém grafickém vizuálu, 
který měl oslovit především mladou generaci studentů a laickou veřejnost. MU zajistila výlep 
letáků, umístění letáků do MHD, rozdávání programů studenty, tiskovou konferenci, propagaci na 
veletrhu Gaudeamus, na webových stránkách MU, v univerzitních novinách MUNI.CZ, rozeslání 
osobních pozvánek partnerským středním školám, členům Spolku absolventů a přátel MU a členům 
Spolku přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně, celostránkovou inzerci v kulturním měsíčníku 
„Kam v Brně“. MU vydala tři tiskové zprávy (31.10., 9.11., 10.11.).  
 
 

 
 
 

 
Informace se objevily v následujících médiích: Au-
toma 18.10.2006 (Týden vědy a techniky), MF 
DNES 1.11.2006 (Příští týden v Brně přednášejí 
špičkoví vědci), 6.11.2006 ČRo1 Radiožurnál (Tý-
den vědy a techniky), 6.11. Rovnost (Vědci otevřou 
dveře laikům, Akademie věd poučí laiky), Lidové 
noviny 6.11.2006 (Brněnští vědci chtějí ukázat, co 
dělají, Týden vědy a techniky), 7.11.2006 Technic-
ký týdeník (Týden vědy a techniky 2006), Brněnský 
deník 7.11.2006 (Týden plný vzdělávání: také o 
sinicích), 8.11.2006 Český rozhlas (Masarykova 
univerzita otevřela nové prostory), Lidové noviny 
9.11.2006 (Kampus otevřel nové laboratoře), Brněn-
ský deník 10.11.2006 (Kampus otevře dveře pro 
brňany), Právo 10.11.2006 (Nové laboratoře kampu-
su),ČT1 10.11.2006 (Brněnské univerzitní městečko 
je v polovině výstavby), Rovnost 11.11.2006 (Uni-
verzitní čtvrť otevřela), Brněnský deník 11.11.2006 
(Kampus se poprvé otevřel lidem). 


3.4. „Týden vědy a techniky 2006“ – „Věda v Brně“ (6.-10. listopadu 2006)


Odpovědná osoba: Tomáš Mozga


Týden vědy a techniky pořádala v listopadu 2006 v České republice Akademie věd ČR již osmým rokem v rámci evropského Týdne vědy a techniky. Cílem bylo popularizovat vědeckou práci a její výsledky široké laické veřejnosti a studentům středních škol. Hlavními tématy letošního roku byly biotechnologie, nanotechnologie a evropské kulturní dědictví, tedy témata, ve kterých je silná také Masarykova univerzita. MU chce být jedním z významných center evropského výzkumu a prestižní vzdělávací institucí, chce svůj obrovský tvůrčí potenciál (osobnosti, zázemí, know-how, patenty…) představit studentům SŠ, partnerům, firmám, široké veřejnosti. Novou formu popularizace vědy MU podpořil i Spolek přírodovědců, který se tak vedle dalších institucí jako Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, či Britská rada stal spolupořadatelem celé akce. Součástí programu MU byla vědecká kavárna (osm popularizačních přednášek odborníků MU v Literární kavárně knihkupectví Academia) a den otevřených dveří Fakulty sociálních studií, Přírodovědecké fakulty a Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích (UKB).

Spolek přírodovědců pomohl především s propagací akce - studenti PřF MU distribuovali několik tisíc programů brněnské veřejnosti v centru města. Spolek přírodovědců se dále významně zapojil do organizace dne otevřených dveří na PřF MU a v UKB pro studenty partnerských středních škol a v UKB i pro veřejnost v pátek 10. listopadu 2006. Opět studenti PřF MU pomohli s koordinací několika set studentů a sedmi desítek zájemců z řad veřejnosti a provedli je výzkumnými laboratořemi MU. Spolek přírodovědců se podílel také na vytvoření interaktivního DVD s upravenými videozáznamy, prezentacemi a fotografiemi.


Vědu v Brně propagovala MU na letácích a programech ve výrazném osobitém grafickém vizuálu, který měl oslovit především mladou generaci studentů a laickou veřejnost. MU zajistila výlep letáků, umístění letáků do MHD, rozdávání programů studenty, tiskovou konferenci, propagaci na veletrhu Gaudeamus, na webových stránkách MU, v univerzitních novinách MUNI.CZ, rozeslání osobních pozvánek partnerským středním školám, členům Spolku absolventů a přátel MU a členům Spolku přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně, celostránkovou inzerci v kulturním měsíčníku „Kam v Brně“. MU vydala tři tiskové zprávy (31.10., 9.11., 10.11.). 




Informace se objevily v následujících médiích: Automa 18.10.2006 (Týden vědy a techniky), MF DNES 1.11.2006 (Příští týden v Brně přednášejí špičkoví vědci), 6.11.2006 ČRo1 Radiožurnál (Týden vědy a techniky), 6.11. Rovnost (Vědci otevřou dveře laikům, Akademie věd poučí laiky), Lidové noviny 6.11.2006 (Brněnští vědci chtějí ukázat, co dělají, Týden vědy a techniky), 7.11.2006 Technický týdeník (Týden vědy a techniky 2006), Brněnský deník 7.11.2006 (Týden plný vzdělávání: také o sinicích), 8.11.2006 Český rozhlas (Masarykova univerzita otevřela nové prostory), Lidové noviny 9.11.2006 (Kampus otevřel nové laboratoře), Brněnský deník 10.11.2006 (Kampus otevře dveře pro brňany), Právo 10.11.2006 (Nové laboratoře kampusu),ČT1 10.11.2006 (Brněnské univerzitní městečko je v polovině výstavby), Rovnost 11.11.2006 (Univerzitní čtvrť otevřela), Brněnský deník 11.11.2006 (Kampus se poprvé otevřel lidem).
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3.5. „Požehnaný stav manželský“ – koncert CM Spolek odvážných (21. listopadu 2006) 
Odpovědná osoba: Tomáš Mozga 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Néni lepší jako dobrá žena, 
ráno dá huběnku, na poledně dá dvě, 
a když přinde večer, lehne si vedle mě.“ 
 

 
 
Osobitou grafikou, jejímž autorem je Luděk Eyer, zval Spolek přírodovědců studenty a veřejnost 
na koncert cimbálové muziky Spolek odvážných. Netradiční hudební zastavení se uskutečnilo 
v úterý 21. listopadu 2006 od 18:30 hod. na schodech děkanátu PřF MU, Kotlářská 2. Moravské 
lidové písně tematicky věnované stavu manželskému přilákaly necelé tři desítky posluchačů. Muzi-
círování jim zpestřil lidový vypravěč Antonín Skála z Milovic a na památku si mohli odnést pro-
gram s texty všech písní, které ten večer zazněly. Cimbálová muzika Spolek odvážných působí 
v univerzitním kampusu Bohunice a členy této mladé muziky je i několik studentů MU. 
 

 


3.5. „Požehnaný stav manželský“ – koncert CM Spolek odvážných (21. listopadu 2006)


Odpovědná osoba: Tomáš Mozga




„Néni lepší jako dobrá žena,


ráno dá huběnku, na poledně dá dvě,


a když přinde večer, lehne si vedle mě.“


Osobitou grafikou, jejímž autorem je Luděk Eyer, zval Spolek přírodovědců studenty a veřejnost na koncert cimbálové muziky Spolek odvážných. Netradiční hudební zastavení se uskutečnilo v úterý 21. listopadu 2006 od 18:30 hod. na schodech děkanátu PřF MU, Kotlářská 2. Moravské lidové písně tematicky věnované stavu manželskému přilákaly necelé tři desítky posluchačů. Muzicírování jim zpestřil lidový vypravěč Antonín Skála z Milovic a na památku si mohli odnést program s texty všech písní, které ten večer zazněly. Cimbálová muzika Spolek odvážných působí v univerzitním kampusu Bohunice a členy této mladé muziky je i několik studentů MU.
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3.6. Mezioborový seminář „Brno chrání přírodu – ODPADY“ (2. prosince 2006) 
Odpovědná osoba: Tomáš Mozga 
 
Na podzim 2005 podal Spolek přírodovědců na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna 
dva projekty zaměřené na ekologickou výchovu občanů města Brna. Projekt „Brno chrání přírodu“ 
byl zamýšlen jako mezioborový seminář o ochraně přírody a krajiny určený vědeckým pracovní-
kům, studentům středních a vysokých škol, široké veřejnosti, zástupcům veřejné správy, nezisko-
vých organizací a firem. Druhý projekt nazvaný „Příroda pozítří (vize a realizace)“ byl pojat jako 
výzva studentům základních, středních a vysokých škol graficky či slovním komentářem upozornit 
na jejich zkušenosti a postřehy s ochranou životního prostředí v městě Brně. Všechny zúčastněné 
studentské příspěvky - fotografie, kresby, komentáře – měly být prezentovány veřejnosti. Rozhod-
nutím Rady města Brna na její R4/135 schůzi (bod č. 116, příloha č. 42a zápisu) ze dne 16. února 
2006 byla přidělena dotace projektu „Brno chrání přírodu“ ve výši 15,000 Kč. Smlouva č. 
51069006 s Magistrátem města Brna byla podepsána 14. dubna 2006. 
 
První mezioborový seminář tematicky zaměřený na problematiku odpadů (environmentální, legisla-
tivní, ekonomické a sociální aspekty) organizoval Spolek přírodovědců v sobotu 2. prosince 2006 
9:30-17:00 hod. v Aule PřF MU pod záštitou rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petra Fia-
ly, Ph.D., primátora města Brna PhDr. Richarda Svobody a hejtmana Jihomoravského kraje Ing. 
Stanislava Juránka. Odbornou garanci nad seminářem převzal prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. 
Realizaci semináře finančně podpořil Magistrát města Brna. Cílem semináře bylo vytvořit prostor 
pro širokou mezioborovou diskuzi, výměnu informací a kontaktů. Akce byla propagovaná v podobě 
postavičky „Recykláčka“, tj. krabice polepené odpadky, která putovala celý týden v centru města. 
 
Na semináři vystoupili: 
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX, MU 

Společnost a odpady, Rizikové chemikálie v životním prostředí 
Ing. Martin Vaněček, Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna 

Odpadové hospodářství v Brně 
RNDr. Jana Suzová, SAKO, a.s. 

Svoz a likvidace odpadu v Brně 
Ing. Věra Sojková, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Odpadní voda v Brně 
Mgr. Ondřej Liška, poslanec PČR 

Politika České republiky v problematice odpadů 
Ing. Jana Drápalová, starostka městské části Brno - Nový Lískovec 

Politika města Brna v problematice odpadů 
JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Právnická fakulta MU 

Legislativa Evropské unie týkající se nakládání s odpady 
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ZO ČSOP Veronica 

Aktivity neziskových organizací 
 
Pracovního semináře o odpadech se zúčastnilo přes osm desítek účastníků - vědeckých pracovníků, 
studentů středních a vysokých škol, široké veřejnosti, zástupců veřejné správy, zastupitelů, nezisko-
vých organizací a firem v soukromém sektoru. Účastníci měli možnost vyslechnout názory, postřehy 
a komentáře odborníků z různých oblastí a udělat si tak komplexní představu o odpadovém hospodář-
ství města Brna. Na závěr setkání byli pořadatelé ze Spolku přírodovědců vyzváni účastníky 
k realizaci dalších mezioborových setkání, které všichni vnímají jako velice potřebné.  
Produkce a likvidace odpadů bude i v nejbližší době významným společenským problémem, o kte-
rém je potřeba přemýšlet a je nezbytné jej řešit. Seminář nabídl prostor pro vzájemnou výměnu zku-
šeností a kontaktů a inicioval větší spolupráci mezi zastupiteli, odborníky z akademického prostředí, 
zástupci veřejné správy, neziskových organizací a firem, která jistě pomůže rychle a smysluplně 
nabídnout Brnu potřebná zlepšení a změny. Informace, příspěvky a fotografie jsou doloženy na CD. 


3.6. Mezioborový seminář „Brno chrání přírodu – ODPADY“ (2. prosince 2006)


Odpovědná osoba: Tomáš Mozga


Na podzim 2005 podal Spolek přírodovědců na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna dva projekty zaměřené na ekologickou výchovu občanů města Brna. Projekt „Brno chrání přírodu“ byl zamýšlen jako mezioborový seminář o ochraně přírody a krajiny určený vědeckým pracovníkům, studentům středních a vysokých škol, široké veřejnosti, zástupcům veřejné správy, neziskových organizací a firem. Druhý projekt nazvaný „Příroda pozítří (vize a realizace)“ byl pojat jako výzva studentům základních, středních a vysokých škol graficky či slovním komentářem upozornit na jejich zkušenosti a postřehy s ochranou životního prostředí v městě Brně. Všechny zúčastněné studentské příspěvky - fotografie, kresby, komentáře – měly být prezentovány veřejnosti. Rozhodnutím Rady města Brna na její R4/135 schůzi (bod č. 116, příloha č. 42a zápisu) ze dne 16. února 2006 byla přidělena dotace projektu „Brno chrání přírodu“ ve výši 15,000 Kč. Smlouva č. 51069006 s Magistrátem města Brna byla podepsána 14. dubna 2006.


První mezioborový seminář tematicky zaměřený na problematiku odpadů (environmentální, legislativní, ekonomické a sociální aspekty) organizoval Spolek přírodovědců v sobotu 2. prosince 2006 9:30-17:00 hod. v Aule PřF MU pod záštitou rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., primátora města Brna PhDr. Richarda Svobody a hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka. Odbornou garanci nad seminářem převzal prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Realizaci semináře finančně podpořil Magistrát města Brna. Cílem semináře bylo vytvořit prostor pro širokou mezioborovou diskuzi, výměnu informací a kontaktů. Akce byla propagovaná v podobě postavičky „Recykláčka“, tj. krabice polepené odpadky, která putovala celý týden v centru města.


Na semináři vystoupili:


prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX, MU


Společnost a odpady, Rizikové chemikálie v životním prostředí


Ing. Martin Vaněček, Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna


Odpadové hospodářství v Brně


RNDr. Jana Suzová, SAKO, a.s.


Svoz a likvidace odpadu v Brně


Ing. Věra Sojková, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.


Odpadní voda v Brně


Mgr. Ondřej Liška, poslanec PČR


Politika České republiky v problematice odpadů


Ing. Jana Drápalová, starostka městské části Brno - Nový Lískovec


Politika města Brna v problematice odpadů


JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Právnická fakulta MU


Legislativa Evropské unie týkající se nakládání s odpady


RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ZO ČSOP Veronica


Aktivity neziskových organizací


Pracovního semináře o odpadech se zúčastnilo přes osm desítek účastníků - vědeckých pracovníků, studentů středních a vysokých škol, široké veřejnosti, zástupců veřejné správy, zastupitelů, neziskových organizací a firem v soukromém sektoru. Účastníci měli možnost vyslechnout názory, postřehy a komentáře odborníků z různých oblastí a udělat si tak komplexní představu o odpadovém hospodářství města Brna. Na závěr setkání byli pořadatelé ze Spolku přírodovědců vyzváni účastníky k realizaci dalších mezioborových setkání, které všichni vnímají jako velice potřebné. 


Produkce a likvidace odpadů bude i v nejbližší době významným společenským problémem, o kterém je potřeba přemýšlet a je nezbytné jej řešit. Seminář nabídl prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a kontaktů a inicioval větší spolupráci mezi zastupiteli, odborníky z akademického prostředí, zástupci veřejné správy, neziskových organizací a firem, která jistě pomůže rychle a smysluplně nabídnout Brnu potřebná zlepšení a změny. Informace, příspěvky a fotografie jsou doloženy na CD.
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3.7. Valná hromada Spolku přírodovědců (12. prosince 2006) 
 
Eva Janouškovcová přiblížila členům vznik Spolku přírodovědců na podzim 2001 ze Studentského 
parlamentu a nejstarší aktivity Spolku přírodovědců počínající koncertem Ivo Cicvárka a OKA 
7. ledna 2002 v Aule PřF MU. Předseda Zdeněk Ručka shrnul činnost Spolku přírodovědců za rok 
2006, hospodaření za rok 2006 zrekapituloval Tomáš Mozga.  
 
Na Valné hromadě došlo k volbě nové Rady Spolku přírodovědců, Hospodáře a Dozorčí rady. 
Předsedou byl zvolen Mgr. Tomáš Mozga, dalšími členy Rady se stali Bc. Zdeněk Ručka, Miloš 
Kroulík a Tomáš Novotný. Do funkce hospodáře byla zvolena RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D. 
V nepřítomnosti byla zvolena Dozorčí rada Spolku přírodovědců ve složení RNDr. Michal Bittner, 
Ph.D. a Mgr. Zdeňka Dohnálková, oba se členstvím souhlasili. Třetí člen Dozorčí rady Mgr. Michal 
Bulant, Ph.D. byl jmenován podle stanov děkanem PřF MU. Program Valné hromady uzavřela 
široká diskuze nad prioritami a cíly Spolku přírodovědců na rok 2007. 
 
 
 
4) Hospodaření Spolku přírodovědců v roce 2006 
 
K 1. lednu 2006 měl Spolek přírodovědců na kontě číslo 984840001/2400 u e-Banky částku ve výši 
36,889.77 Kč; v hotovosti na pokladně pak 1,154.50 Kč. Na počátku roku 2006 začal tedy Spolek 
přírodovědců hospodařit s celkovou částkou ve výši 38,044.27 Kč. Následující tabulky shrnují 
celkové příjmy a celkové výdaje za rok 2006. 
 
 

Příjmy Spolku přírodovědců za rok 2006 
  

položka  částka  
členské příspěvky 2006: 36 x 50 Kč       1,800.00 Kč 
trička PřF MU 2006 8x          364.00 Kč 
sponzorské dary 2006     19,500.00 Kč 
Reprezentační ples PřF MU 4.3.2006   105,277.70 Kč 
Propagační CD PřF MU     20,000.00 Kč 
Slunovrat NCBR 27.6.2006       7,300.00 Kč 
Brno chrání přírodu - ODPADY     20,346.00 Kč 
kladný úrok e-Banka            33.79 Kč 
celkem   174,621.49 Kč 

 
 

Výdaje Spolku přírodovědců za rok 2006 
  

položka  částka  
Reprezentační ples PřF MU 4.3.2006   102,875.70 Kč 
Propagační CD PřF MU     18,855.00 Kč 
Genius loci - O lidech a krajině 2006     11,942.50 Kč 
Koncert Požehnaný stav manželský 21.11.2006       3,594.50 Kč 
Brno chrání přírodu - ODPADY 2.12.2006     26,324.00 Kč 
Slunovrat NCBR 27.6.2006       7,300.00 Kč 
majetek      18,482.50 Kč 
provozní náklady        1,674.00 Kč 
honoráře       7,500.00 Kč 
vedení bankovního účtu          706.40 Kč 
celkem   199,254.60 Kč 
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Na Valné hromadě došlo k volbě nové Rady Spolku přírodovědců, Hospodáře a Dozorčí rady. Předsedou byl zvolen Mgr. Tomáš Mozga, dalšími členy Rady se stali Bc. Zdeněk Ručka, Miloš Kroulík a Tomáš Novotný. Do funkce hospodáře byla zvolena RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D. V nepřítomnosti byla zvolena Dozorčí rada Spolku přírodovědců ve složení RNDr. Michal Bittner, Ph.D. a Mgr. Zdeňka Dohnálková, oba se členstvím souhlasili. Třetí člen Dozorčí rady Mgr. Michal Bulant, Ph.D. byl jmenován podle stanov děkanem PřF MU. Program Valné hromady uzavřela široká diskuze nad prioritami a cíly Spolku přírodovědců na rok 2007.


4) Hospodaření Spolku přírodovědců v roce 2006
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Rozdíl celkových výdajů a celkových příjmů za rok 2006 činí –24,633.11 Kč. Tento výsledek je 
dán plným financováním cyklu setkávání „GENIUS LOCI – O lidech a krajině“ částkou 
11,942.50 Kč a velkými náklady na realizace semináře „Brno chrání přírodu“ 11,324.00 Kč. V roce 
2006 Spolek přírodovědců významně zainvestoval 18,482.50 Kč do pořízení nového majetku – 
24 ks euroclipů, sady deskových her, 2 stolní fotbaly, prezentační poster a další. Provozní náklady 
Spolku přírodovědců s ohledem na množství a význam organizovaných akcí byly téměř minimální. 
 
 

Majetek Spolku přírodovědců pořízený v roce 2006 
    

datum   předmět částka 
4.1.2006 V002 euroclipy 1ks 60x80, 1ks 70x100 650.00 Kč 
5.1.2006 V004 euroclipy 10ks 60x80, 10ks 70x100, 1ks 50x70 6,655.00 Kč 

10.1.2006 V009 euroclip 1ks 50x70 155.00 Kč 
22.3.2006 V019 deskové hry 2,330.00 Kč 
22.3.2006 V020 deskové hry 1,339.00 Kč 
22.3.2006 V021 obal na karty 200.00 Kč 
13.5.2006 V032 8 ks hrnek Unicolor 119.00 Kč 
15.5.2006 V036 stolní fotbal 2,499.00 Kč 
17.5.2006 V037 stolní fotbal 2,499.00 Kč 
10.8.2006 V049 razítko Spolek přírodovědců 719.00 Kč 
6.11.2006 V055 kazeta MDV DVM-60P 6ks 425.00 Kč 

14.12.2006 V074 poster Spolek přírodovědců 892.50 Kč 
    celková částka 18,482.50 Kč 

 
 
Rok 2006 skončil pro Spolek přírodovědců celkovým zůstatkem 11,717.16 Kč na kontě u e-Banky 
a 1,694.00  Kč v hotovosti v pokladně, tj. dohromady částkou 13,411.16 Kč (k 5. 1. 2007). 
 
 
 
 
5) Partneři Spolku přírodovědců v roce 2006 
 
Hlavním partnerem Spolku přírodovědců v roce 2006 bylo 
Centrum pro transfer technologií MU. 
 
Knihkupectví Academia na náměstí Svobody v Brně poskytlo po celý rok 2006 svou literární 
kavárnu pro pořádání cyklu setkání „GENIUS LOCI – O lidech a krajině“ bez nároku na nájemné. 
 
Magistrát města Brna poskytl částku 15,000 Kč na realizaci mezioborového semináře „Brno 
chrání přírodu“, který se uskutečnil v sobotu 2. prosince 2006. 
 
Nejvíce sponzorů podpořilo realizaci tradičního Reprezentačního plesu PřF MU, který se konal 
v sobotu 4. března 2006. Ples PřF MU významně podpořili Železniční stavitelství Brno, a.s.; 
Centrum pro transfer technologií MU a Přírodovědecká fakulta MU. Ceny do tomboly 
věnovaly firmy: GTS international, Euromedia, Linde technoplyn, MAC studio, Olza Trading 
(Pepino) a Květiny Fantazie. 
 
Masarykova univerzita, Akademie věd ČR, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka 
v Brně, Spolek absolventů a přátel MU, Britská rada byly pořadateli a spolupořadateli „Týdne 
vědy a techniky 2006“. 
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6) Prezentace Spolku přírodovědců v roce 2006 
 
V univerzitních novinách MUNI.CZ se Spolek přírodovědců prezentoval v roce 2006 celkem 8x: 

- Věda a management na MU 
- Životní jubileum děkana PřF MU (leden 2006) 
- Reprezentační ples PřF MU (únor 2006) 
- Pohádkový univerzitní kampus (duben 2006) 
- Spolek přírodovědců láká nové členy (květen 2006) 
- Studentský film láká na Přírodovědeckou fakultu (červen 2006) 
- Vědci se prezentovali Brňanům na Týdnu vědy a techniky (listopad 2006) 
- Brno chrání přírodu – odpady (prosinec 2006). 

 
Spolek přírodovědců se stabilně prezentuje v Literární kavárně knihkupectví Academia. Do pově-
domí akademické obci MU se nejvíce zapisuje pořádáním Reprezentačního plesu PřF MU. O aktivi-
tách a existenci Spolku přírodovědců se dozvídají i studenti středních škol z propagačního CD PřF 
MU, které bylo zasláno v červnu 2006 všem přijatým studentům PřF MU. Spolek přírodovědců se 
nejvíc zviditelnil mimo MU při rozsáhlé propagaci „Týdne vědy a techniky 2006“ v listopadu 2006. 
 
Všechny akce Spolku přírodovědců se avizují pomocí plakátů či letáků, na vývěsce v IS MU, na 
vlastních webových stránkách: http://spolek.sci.muni.cz, na portálu http://www.student.muni.cz, 
rozesíláním elektronických pozvánek všem členům Spolku přírodovědců. Webové stránky Spolku 
přírodovědců spravoval v roce 2006 Mgr. Jan Janík, Ph.D. 
 
Svou pestrou činnost prezentoval Spolek přírodovědců v podobě graficky působivého posteru na 

) Vize Spolku přírodovědců pro rok 2007 

lavními vizemi Spolku přírodovědců dle ujednání na Valné hromadě 12. 12.  2006 je organizace: 

 Reprezentačního plesu Přírodovědecké fakulty MU 
“ 

007“ 
 chrání přírodu“ 

 
Největší prioritou Spolku přírodovědců pro rok 2007 je oslovit aktivní studenty PřF MU i ostatních 

 roce 2007 se chystá Spolek přírodovědců spolupracovat s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše 

máš Mozga, Brno, květen 2007  

tradiční celostátní studentské konferenci „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 
2006“ s podtitulem „Důležité momenty na študákově cestě“, kterou pořádalo Akademické centrum 
studentských aktivit ve dnech 14. a 15. prosince 2006 v Brně. 
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H
 

 cyklu setkávání „GENIUS LOCI – O lidech a krajině
 „Cestovatelských střed“ 
 „Týdne vědy a techniky 2
 mezioborového semináře „Brno
 „Fyzikálního cirkusu 2007“ 
 několika výletů a koncertů 

fakult MU s nabídkou zázemí a zkušeností pro realizaci rozmanitých aktivit a nápadů. Snahou je tak 
rozšířit členskou základnu o co nejvíce nových aktivních a tvůrčích členů. 
 
V
Koperníka v Brně na uspořádání nultého ročníku soutěže středoškolských týmů v experimentální 
fyzice „Fyzikální cirkus 2007 - Raketou do vesmíru“, podpoří projekt Akademického centra stu-
dentských aktivit „Zelená univerzita“ a jeho realizaci na MU, naváže spolupráci s Klubem českých 
turistů a bude jednat o výhodách pro aktivní turisty MU. V roce 2007 by měly nový design získat i 
webové stránky Spolku přírodovědců. 
  
To
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Spolek přírodovědců se stabilně prezentuje v Literární kavárně knihkupectví Academia. Do povědomí akademické obci MU se nejvíce zapisuje pořádáním Reprezentačního plesu PřF MU. O aktivitách a existenci Spolku přírodovědců se dozvídají i studenti středních škol z propagačního CD PřF MU, které bylo zasláno v červnu 2006 všem přijatým studentům PřF MU. Spolek přírodovědců se nejvíc zviditelnil mimo MU při rozsáhlé propagaci „Týdne vědy a techniky 2006“ v listopadu 2006.


Všechny akce Spolku přírodovědců se avizují pomocí plakátů či letáků, na vývěsce v IS MU, na vlastních webových stránkách: http://spolek.sci.muni.cz, na portálu http://www.student.muni.cz, rozesíláním elektronických pozvánek všem členům Spolku přírodovědců. Webové stránky Spolku přírodovědců spravoval v roce 2006 Mgr. Jan Janík, Ph.D.


Svou pestrou činnost prezentoval Spolek přírodovědců v podobě graficky působivého posteru na tradiční celostátní studentské konferenci „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2006“ s podtitulem „Důležité momenty na študákově cestě“, kterou pořádalo Akademické centrum studentských aktivit ve dnech 14. a 15. prosince 2006 v Brně.


7) Vize Spolku přírodovědců pro rok 2007


Hlavními vizemi Spolku přírodovědců dle ujednání na Valné hromadě 12. 12.  2006 je organizace:


· Reprezentačního plesu Přírodovědecké fakulty MU


· cyklu setkávání „GENIUS LOCI – O lidech a krajině“


· „Cestovatelských střed“


· „Týdne vědy a techniky 2007“


· mezioborového semináře „Brno chrání přírodu“


· „Fyzikálního cirkusu 2007“


· několika výletů a koncertů


Největší prioritou Spolku přírodovědců pro rok 2007 je oslovit aktivní studenty PřF MU i ostatních fakult MU s nabídkou zázemí a zkušeností pro realizaci rozmanitých aktivit a nápadů. Snahou je tak rozšířit členskou základnu o co nejvíce nových aktivních a tvůrčích členů.


V roce 2007 se chystá Spolek přírodovědců spolupracovat s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše Koperníka v Brně na uspořádání nultého ročníku soutěže středoškolských týmů v experimentální fyzice „Fyzikální cirkus 2007 - Raketou do vesmíru“, podpoří projekt Akademického centra studentských aktivit „Zelená univerzita“ a jeho realizaci na MU, naváže spolupráci s Klubem českých turistů a bude jednat o výhodách pro aktivní turisty MU. V roce 2007 by měly nový design získat i webové stránky Spolku přírodovědců.


Tomáš Mozga, Brno, květen 2007 
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