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Na Vysočině vznikne

genetická banka
Akademie věd chce na
svém detašovaném pracovišti ve Studenci zřídit za pomoci norských
peněz národní genetickou banku
živočichů.
Pavel Bajer
Region
Význam Vysočiny jako regionu se stále zvyšuje. Má na tom
také podíl Akademie věd, která
má v kraji dvě pracoviště. Jedním z nich je detašované pracoviště Ústavu biologie obratlovců ve Studenci na Třebíčsku.
To se rozhodlo vytvořit národní genetickou banku živočichů.
V praxi to znamená kolekci
vzorků obratlovců pro genetické analýzy.
Jednalo by se o první genetickou banku v ČR. Ta vědcům
bude sloužit, aby pochopili současný stav populací živočichů,
jejich ohrožení i vliv na jejich
stavy, související se zásahy člověka do přírody.
Banka bude sloužit vědcům,
ochráncům přírody i ochraně

Sloupek

Banka

Na Vysočině má vzniknout
genetická banka živočichů.
Běžný člověk z Mrákotína z ní
nic mít nebude. Ale...
Genetická banka je úžasným
vědeckým pracovištěm, kde se
má soustředit genetický materiál živočichů.
Z hodin biologie si pamatujete, že zakladatelem genetiky je Johann Gregor Mendel
(1822 - 1884), mnich z brněnského kláštera. Dědičná informace o tom, jak budeme vypadat, je pak ukryta v genech.
Geny se nalézají ve dvoušroubovici DNA, jejíž strukturu
odhalili v roce 1953 tři vědci,
kteří pak obdrželi Nobelovu
cenu.
Genetická banka bude
mimo jiné zachovávat genetický materiál živočichů pro
budoucnost. Z pohledu lidstva
je tedy mnohem důležitější
bankou, než tou, kam si chodíte pro peníze. Petr Klukan

lidského zdraví před nebezpečnými nemocemi. Tkáně živočichů budou uloženy v mrazácích
a vytvoří soubor všech genů
jedinců dané populace.
Celkové náklady projektu BIOM, jehož vrcholem je
vytvoření genetické banky obratlovců, činí bezmála 10 milionů korun, z nichž
80 % částky má pokrýt dotace
z Norských fondů.
„Financování z Norských fondů již schválilo Ministerstvo
životního prostředí, a do čtrnácti dnů se dozvíme, jestli to schválilo také ministerstvo inancí,“
vysvětlil vedoucí detašovaného pracoviště ve Studenci Josef
Bryja. Jak dále sdělil, zdroje
dalších financí hledají. O dotaci
požádali i kraj.
„Dvacet procent musí do inancovat ze svých prostředků. Takže
nás požádali o 1.320 tisíc korun,“
uvedl náměstek hejtmana pro
ekonomii Vladimír Novotný
(ČSSD) s poukazem, že návrh
bude předložen ke schválení
krajskému zastupitelstvu.
„Základ genetické banky bude
hotový přibližně během roku,“
přiblížil vedoucí detašované-

ho pracoviště Bryja. Jak dále
informoval, bude se jednat o
část vzorků, mrazáky i napojení genetické banky na mezinárodní síť.
Podle Bryji zde mají být ukládány vzorky obratlovců, od
obojživelníků až po v přírodě
volně žijící savce. Primárním
zdrojem vzorků mají být výzkumy na území ČR, i například
útulky pro zraněná zvířata.
Na projektu má s ústavem
spolupracovat Národní muzeum přírodních věd v Oslu a Přírodovědecká fakulta Univerzity
Karlovy.
„Budeme se podílet na sběru vzorků a na tvorbě koncepce
národní genetické banky a jejím začlenění do mezinárodních
sítí,“ vyjádřil se Ivan Čepička
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Výzkum pracoviště Studenec se v praxi odehrává na
terénní stanici Mohelský mlýn,
která navazuje na středoevropský unikát, Mohelskou hadcovou step. Stanice byla během
posledních tří let zrekonstruována za přibližnou částku pěti
milionů korun.

Kraj se připravil na zásilky s jedem
REGION (pab) - Podezřelé zásilky s bílým práškem
straší republiku již od konce
září. Byly doručené na Hrad a
do televize Prima. Navíc dvě
ampule s kyanidem byly zaslané ministrovi vnitra Milanu
Chovancovi a smrtelnou dávku
jedu doručili také ministrovi
financí Andreji Babišovi.
Minulé úterý se rozhodl přijmout opatření proti zásilkám s jedem také Krajský úřad
v Jihlavě. „Ještě dnes vydám příkaz ředitele Krajského úřadu,
jímž se budou upravovat různé
organizační záležitosti, které
se budou týkat příjmu zásilek,“
informoval před týdnem ředitel Krajského úřadu Zdeněk
Kadlec.
Ministerstvo vnitra na zásilky s jedem reagovalo vydáním
metodického pokynu úřadům.
V něm radí, jak toto nebezpečí
co nejvíce eliminovat.
„Souvisí s tím ještě jedno
zásadní opatření. To je abso-

lutní zákaz doručování soukromých zásilek na Krajský úřad,“
vysvětlil Kadlec. Jak specifikoval, jedná se především o balíkové zásilky, které si zaměstnanci objednávali pomocí
internetu.
Jak dále uvedl, úřad si pořídil
speciální barel pro podatelnu,
do kterého by se umisťovaly
podezřelé zásilky. Zaměstnankyně podatelny mají být navíc
vybaveny ochrannými pomůckami.
„Jsou to rukavice, brýle, nebo
obličejový štít a hygienická
rouška, pro ochranu dýchacích cest,“ doplnil ředitel Kadlec. Podle jeho slov tato opatření zcela riziko nevyloučí, ale
mohou pomoci v některých
běžných případech. V případě odhalení má být podezřelá
zásilka neprodleně uložena do
speciálního obalu a do barelu,
který se bude nalézat ve speciální místnosti.
(Pokračování na str. 2)

NOVÝ hlavní kouč FC Vysočina Luděk Klusáček působil dříve v exotickém Kataru. Tam ale nevydržel ani
čtvrt roku. Na Vysočině podepsal smlouvu na dobu neurčitou, s aktuálním cílem zachránit žlutomodré
v jejich čtvrté sezoně v nejvyšší fotbalové soutěži Česka.
Foto: David Kratochvíl

Koučem FC Vysočina Klusáček
JIHLAVA (kra) - Novým trenérem fotbalistů Jihlavy se stal
Luděk Klusáček. Na lavičce
jedenáctého celku první ligy
nahradil dočasného hlavního
kouče Romana Kučeru, který
zůstane u týmu jako asistent,
společně s Markem Zúbkem
a Milanem Bokšou. Trenérem brankářů zůstává Jaromír Blažek, dosavadní asistent
Michal Kadlec se vrací zpět k
juniorce.
Sedmačtyřicetiletého
Klusáčka představilo vedení klu-

bu z metropole Vysočiny
v pátek odpoledne na tiskové konferenci s tím, že trenér,
který v lize naposledy trénoval pražské Bohemians 1905,
podepsal smlouvu na dobu
neurčitou.
„První nabídku jsem dostal už
během odvolávání Petra Rady,“
prozradil Klusáček na prvním setkání s novináři ve svém
novém působišti. „V té době
jsem byl ale ještě vázán v Kataru, a Jihlava jen sondovala situaci. Každopádně jsme se dohod-

li, že se případně k jednání
vrátíme po skončení podzimu.“
Žlutomodří mají po 16. odehraných kolech v Synot lize
náskok tří bodů na první
sestupovou pozici. Ve vyrovnané nejvyšší soutěži ale ztrácí také jen čtyři body na pátý
ostravský Baník. Klusáček se
chce však s týmem v odvetné
části sezony soustředit hlavně
na co nejrychlejší odvrácení
sestupových starostí. Klusáček
se k týmu připojí až na startu
zimní přípravy 5. ledna.

Rozhovor

Byl jsem zrádce socialismu,
říká světový Mistr Franta

Díla za zhruba patnáct
milionů věnoval František Mertl své rodné
Třebíči. Zájemci si je
mohou prohlédnout
v prostorách Národního domu na Karlově
náměstí.
Antonín Zvěřina

Jste světoznámým výtvarníkem, známým jako Mistr
Franta. Není to troufalost vás
takto oslovovat?
Na Frantu jsem zvyklý, ve
Francii mi nikdo jinak neřekne. Moje jméno Mertl je zapsané někde v matrice, ale běžní
Francouzi ho neznají.

Byl jsem prohlášený za zrádce
dělnické třídy. Musím přiznat,
že se zčásti jedná o můj nápad,
ale zapojilo se do toho víc osob.

František
Mertl
Co vás vedlo k tomu, že jste
se rozhodl Třebíči věnovat
část svého díla?
Před 84 lety jsem se tady narodil. A Třebíč mi připravila
velice hezkou výstavu v roce
1997, v Malovaném domě. Jednalo se vlastně o můj první kontakt s městem, protože jsem řadu let sem nemohl jezdit. Také
jsem tady nesměl vystavovat.

Uvažovalo se, že vaše stálá výstava bude umístěna v
sýpce bývalého školního statku. Nakonec je ale umístěna
v Národním domě.
Myslím si, že ta nabídka byla
velice sympatická. Jedná se o
dobré a vyhovující rozměry.
Vy jste byl v roce 1997 v Třebíči poprvé?
Po odchodu do zahraničí ano.
Pak jsem tu byl poměrně často,
protože můj bratr bydlel v Brtnici.
(Pokračování na str. 4)

