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Komiks i pivo připomene 200 let Mendela
Mendelova univerzita v Brně se v příštím roce oslav 200 let od narození slavného genetika zaměří především na
střední školy. Stále totiž platí, že Gregor
Johann Mendel je známější osobností
v zahraničí než v zemi, kde se narodil
a žil. S osvětou má škole pomoci nový
komiks, jehož autorkou je držitelka ceny
Magnesia Litera Lucie Seifertová.
Životem zakladatele genetiky, který se
narodil na statku v obci Vražné na Novojičínsku, autorka provází s vtipem a elegancí. „Je zajímavé číst, jak byla jeho
životní pouť v mnoha směrech strastiplná. Jeho genialitu pak okolí uznalo až
dlouho po jeho smrti,“ uvedla rektorka
Danuše Nerudová s tím, že podobný je
v mnoha směrech svět vědy i dnes. To,
že je Mendel mnohem slavnější v zahraničí, potvrdil i poslední nositel čestného
doktorátu na MENDELU sir Paul Nurse.
„Mendela si málo vážíte, pro mne je to
jeden z největších vědců,“ uvedl směrem k vědecké komunitě před rokem.
Škola, která nese Mendelovo jméno ve
svém názvu, se nedostatečnou osvětu
zejména na středních školách bude

govat budeme samozřejmě i naše vědce,
kteří na Mendela navazují, například
šlechtěním nových odrůd a plodin, které musí zvládnout klimatickou změnu,“
uvedla rektorka Mendelovy univerzity
v Brně Danuše Nerudová.

snažit změnit. „Spustili jsme edukační web www.mendelzije.cz, na kterém
jsou například pracovní listy ke stažení,
chystáme také sérii atraktivních přednášek s našimi vědci. Po městě bude
jezdit tramvaj připomínající Mendela,
v restauracích bude MendelBier. Propa-

Komiks Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů vznikal více než rok.
Lucie Seifertová je autorkou několika
knih, přičemž tou asi nejznámější jsou
Dějiny udatného českého národa. Mendelovu životu věnuje více než 60 stran.
Stejně jako při svých jiných dílech musela hodně vybírat co popsat a co ne. „Od
mých knih se neočekává, že se tam dozvíte úplně všechno. Vybrat nejdůležitější a vyhazovat nepodstatné informace
je asi to nejtěžší. Je to často drsný boj.
Ale kdybych zahltila stránky spoustou
podrobností, nikdo by to nečetl, a to
bych brala jako prohru,“ uvedla.
Sama se musela vyrovnat s řadou rolí,
které Mendel naplňoval. Byl nejen genetikem a vědcem, ale také opatem kláštera, pohyboval se i v hospodářských
kruzích.

„Já s tebou počítám“ zpívá CD kapely Good Work
„Vysoko v horách“ zazní fujara a celá
skladba voní folklórem, je jasné, proč
se toto multižánrové cédéčko tolik líbí.

„Já s tebou počítám,“ chce slyšet každý
člověk. Může. Stačí si poslechnout nové
cédéčko skupiny Good Work, vydané
na začátku října. Skladby jsou stejně
tak různorodé jako možné významy
názvu alba.
„Škála písní, jež se na něm nachází, je
široká. Některé roztančí náměstí nebo
klub, ale jsou zde i skladby, ve kterých
jsme se pustili do docela vážných témat,“ přiznává Jiří Jakubík, zakladatel
a frontman kapely: „Vydání nového CD
nejen pro mne bývá spojené se zakončením určité životní fáze, která obvykle
trvá čtyři až pět let.“ Netají se, že je to
čas dost intenzivní, kdy se člověk hodně odhalí a jde až do nejniternějších
zákoutí své duše.
Své o tom vědí textařky Marie Haisová a Vjerka Šablaturová. „Máme v nich
velký poklad. Pro ně je to doslova zpověď – moře práce, času, slz, radosti,
emocí, které do písní vloží,“ popisuje
Jiří Jakubík.

Nové CD oderské křesťanské kapely Good Work

Z reakcí posluchačů na sociálních sítích lze vyčíst, že rytmická vypalovačka
„Hej, vstávej“ má hudebně vše k tomu,
aby je zvedla ze židle. Navíc text i videoklip pobaví – přece každý člověk ví, jaké
to je najít první vrásku nebo přibrat
pár kil. Naproti tomu skladba „Andělé ti stelú“ jde jiným směrem, dotýká
se umírání a setkání. Když pak v písni
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A protože členové kapely se na zkoušky
a koncerty sjíždějí z celé Moravy i z větší dáli, zvolili obal nového CD hodně
barevný, i když zároveň decentní. „Jsou
na něm srdíčka, což znázorňuje naši
různorodost směřující ke středu našeho
života. Když se potkáme, hodně se na
sebe těšíme. Každý žijeme trošku jiný
život, takže vidíme věci i hudbu jinak,
a proto i naše tvorba kombinuje různé
hudební styly,“ vysvětluje kapelník.
Kapela, která již existuje 25 let, nejdříve
pod názvem Paprsky, nyní Good Work,
je otevřená novým lidem. Přidat se k ní
mohou nejen zpěváci a hudebníci, ale
i třeba zvukaři. A pokud si, než zaťukáte
na dveře skvělé party lidí, chcete poslechnout jejich tvorbu, najdete ji i na stránkách www.goodwork.cz. A z nového CD
Já s tebou počítám se může navíc stát
hezký vánoční dárek.
Jana Praisová

