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Z Indíe do Brna za uýzkumem leukemie. (Archana Mishrouá)

Konec nudy v Brně
}ak jc nao*n* př!}ákat d* freska xa}tramicní v*ď**

''._] tuclE xlvnnovÁ / FoTo t'ltteru JnnoŠ

Sen prorektora Masarykovy univerzity
v Brně Petra Dvořáka se konečně začíná
plnit' Pětinu jeho týmu v Bíoiogíckém
ústavu tvoří cizínci'

Je to malá revoluce - ještě před třemi
roky tady pracoval pouze jedíný ko}ega
zB zahtaníčí, zatímco teď se to tu hemŽí
:,osty ze seznamu ,,top 10" světových

uníverzít' A za rck jich bude ještě více.
,,Tohle snad konečně probudí v těch na_
šich shnílých lidech nějaké ambíce,'říká
s úsměvnou nadsázkou prorektor Dvořák
a okamŽítě navazuje oslavnou řeČí na
program SoMoPro, díky němuŽ si dnes
můŽe dovolit platít vědce z Londýna nebo
New Yorku.

Vydělaií všichni
SoMoPro {South Moravían Programme for
Distinguished ResearchersJ je první gran_
tový model, který v České repubiice pod-
poruje příliv mozků ze zahraniČí.Yzble-
dem k tomu, kolik toho uŽbylo napsáno
o progresivním přÍstupu |íhomoravského
kraje k rozvojí vědy a výzkumu, nepře-
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;, kvapí, Že SoMoPro vznÍklo právé zde. Pro_
g1am vycházÍ z jednoduehého předpo_
k]adu: renomovaná jména 

" 
nouó ob;evy

přitáhnou investory a všem v kraji se tó
d]ouhodobě vyplatí. V Brně navíó právě
vzníkají tři nové vědecké instÍtuce;IcRC
{MezinárodnÍ centrum klinlckého vý-
zkumu se zaměřením na neurologii a kar_
diologíiJ, cEITEc (Středoevropský tech-
nologický institut, kde se bude bádat
v oblasti věd a Žívé pt:rradé a pracovat na-
příklad na vývoji nanotechnologií) a RE'

let jiný systém, díky němuž bychom byli
s9!opni špičkové vědce sponzorovat,,, říié
Chiádková. ZásadnÍ bylo, Že krajští politíci
slíbilj, že pokud centrum evropský grant
zÍská, podpoří ho z 60 procent t<rajst? po_
k]adna. To se také stalo a centrum vle-
tech 2009-2015 rozdělÍ celkem 8'5 miiíonu
eur. V praxi to znamená, Že zahraníčním
vědcům, kteri by zde jinak dosáhlí na zá_
k]adní tabulkový plat zhruba 25-30 tÍsÍc
korun, mohou zdejší veřejné instituce na-
bídnout měsíční příjem od g0 tisíc vÝše.

|iná intenzita
V současnosti tak v Brně _ na Masarvkově
univerzitě, Akademii věd ČR, Wt a uen_
delově univerzitě - hostuje sedmadvacet
vědců z celého světa (šest z nich tvoří
právě čeští reintegrovanÍ specialisté). Ve
druhé fázi programu' která začÍná příští
rok, jích má přijít dalších šestadvacet.
Všjchni mají minimálně Ph.D. nebo čtyři
roky praxe v oboru. ,,Nesmíme ale podie_
hat představě, Že do Brna přijdou světové
špičky' Na to jsme máIo atraktivní a nikdy
bychom je nezaplatili," mírní nadšení pró_
rektor Petr Dvořák. ,,Mnozí a1e pochize1í
z vynikajících univerzit, jako jsou Kingis
College London nebo Kolumbíjská unívár-
zita,kde potkávají drŽitele Nobeloiry ceny.
}sou ambÍciózní az,,ryklÍ na r,yšší intenzitu
práce. To naše lidÍ motivuje,', Ťíká DvoŤák.
,,okamŽitě se nám zvýšil objem práce.,,

}edním z akademiků, kteř{ obohatÍIi u:
u erzítní tým, ie Albano Meli. JednatřicetÍ e
Fbancouz získď Ph.s' ve Erancii, do Bma;
přišel po čtyř]etém působení na prestjŽ
newyorské l{olumbijské univerzÍtB. V Bc
je tepťVe tři týdny, v příštích dvou letech
vŠak chce vybudovat pětičlenný $im, kte
bude zjednodušeně řečeno zÉoúmat, 1:dochází k poškozování kmenovrich buni
v jehož důsledku vznikají poruchy srdce. K
lumbijská uníverzita je podle Áezinárc
ních Žebříčků osmou až desátou nejlepŠí:

CETOX (Centrum pto výzkum toxických
látek v prostředíJ' J/ědci ze zahraníčí éem
přinesou know_how, které předají to těch
rcvých centeť. Doufáme, že se zdeněkteří
usadí,- vysvětluje strategií jedna z mana-
Žerck pt ajektu Libuše Chládková.

Program vznikl již v race 2007 v |iho-
moravském centru pro mezinárodní mobi"
litu, které zaloŽily místnÍ unÍverzity spolu
s krajem (jehoŽ poiitici přijali pěrspek_
tÍvu rozvoje za svou)' 

"Vědělí 
jsme, Že vět-

Šina špiČkových výzkumníků, včetně Če_
chů, působí v zahraničí. ot"ázka byia, jak
je dostat do Brna," vzpomíná Chládková.
]edním ze zpťtsobijsou tzv. reintegrační
granty Evropské komíse. V mezinárodní
konkurencí nejprestižnějších univerzit
v nich ale Češi jen zřídka obstojí [domů
se s podporou vracejí spíše Němci nebo
Britové). 

'Rozhodli 
jsme se proto vymys_

světě {Masarykova univerzita a VLI| obs.
zqí55a. až 6aa. místoJ, takŽe pan Me}i n;
měl po stáŽÍ v New Yorku o nabídky nouz'
"Můj americký kolega zna| prácipiofesol,
DvoŤáka a jeho ústav mi doporueil, svoji rc_
hrál i program SoMoPro, kteý mi tu zaji:
ťuje pohodlný Život. Především je ale mo.,
Žena původem ČeŠka a chce se s"m na n"
jakou dobu wátit," vysvětluje volbu v zatí:
lezaÍizené kance]áří biolog. Pokud se jeh
qizkum v Brně vydaři, mohly by se Bíoli
gickému ústaw Francouzor,y v aiby vypLat"
i finančně: ,,Pokračuji ve spolupraci á mÝ::
americkým ško]ite]em Andrewem Mar,'
sem, majitelem farmaceutícké firmy Armg :

speciďizované na kardiovasku] árrtt Iéky. ž-,
tím je předčasné něco slibovat, ale o naŠ.
ýsledky by mohlmít záiem,,' tfl<á.

SoMoPro do Brna přilákalo Í indickc..
vědkyní Archanu Mishrovou specializuií,:.

Stnice, sinice, řekni., zdatipak jsi karcinogenní? (Pauet Babíca)
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se na wzkum leukemie' Drobná sedmatři-
cetiletá Žena působí na Přírodovědecké fa-
kultě MU neceié třÍ měsíce, nejde však o její
pnmí zkušenost s prací v Česku. Iftátce po
dokončení Ph'D. studia v Indíi hostovala
tři semestry na jíhočeské univerzitě. Čtyři
roky potom zkoumala cukrovku a poruchy
spánku na Tchaj-wanu a poté se vrátila do
Česka' ,,Zami]ovala jsem si českou kuituru,"
ř{ká neurčÍtě vědkyně v brněnské kanceláři
Ústar'ir experimentďnÍ bio]ogie. Dnes hledá
pod vedením Vítězslava Bryji nové indiká-

chemik Kamil Paruch, jenŽ má na svém
kontě desítky patentů z lýzkumu iéčby ra-
koviny. Do Brna přišel po čtrnácti letech
strávených v USA. Podobně jako ostatní
české vědce ho zpět do Česka na]ákaiy ro-
dinné důvody spolu s přijatelnou finanční
perspektivou.

Návrat mozků
A stejně tomu byio u manŽelťt Ivy Sovadí-
nové a Pavla Babicy, ,NžnastáŽÍ v Lipsku
během Ph.D. jsem pochopila, Že pokud se

roku na univerzitáchv Michiganu. 'oprotiČesku mají v USA stabilnější gtanty,lakŽe
vědec může lépe plánovat' Vybavení labo-
ratoří bylo srovnatelné s naším, tamější
tým byl aie mezinárodnějšÍ," říká Sovadi-
nová' ,,Kníhovny byly otevŤené nonstop,
nemusel jsem trávit to1ik času byrokracíí
a měl jsem k dispozici širší ýběr chemiká_
}1í," vyjmenovává další výhody dvaatŤice_
tíletý botanÍk. Po necelých čtyřech letech
jim americké granty vyprŠely' ,,ZvaŽovalí
jsme moŽnost zůstat v zahraničí, pomalu
nám ale stárnou rodiče a samí jsme chtěl1
za]oŽít rodinu. I díky moŽnosti získat grant
SoMoPro jsme se vloní nakonec pŤestěho-
vali zpět," říká příjemná bruneta'

Babíca nyní v BotanÍckém ústal'u Aka-
demÍe věd, kde většinu místností zdobÍ
zkumavky s barermými nálevy či bublající
akvária, zkoumá, zda sínice v pitné vodě
nemohou způsobovat rakovinu' Sovadi-
nová v Brně testuje vliv ovzduší na buňky,
jeŽ podporují plodnost spermií. ,PrctoŽe
mě neplatÍ unÍverzÍta, mám volnost ve
volbě metod í samotné náplně v1izkumu.
Jsem prostě mnohem nezávislejší," po-
chvaluje si. Jihomoravský kraj bude mít
dÍky jejich práci navíc jasnějšÍ obrázek
o kvalitě zdejší pitné vody i ovzduší. oba
manŽelé mají grant na dva roky, z Brna
se ovšem jen tak pryč nechystají' ,,AŽ So_
MoPro vyprší' pravděpodobně budeme
hledat jiné granty' které by nám pmoŽ-
nily zde ještě alespoň pár let ztstal' Če-
káme dítě a bude to tak nejjednodušší,"
řÍká Babica'

Chodícím důkazem smyslu reíntegrač_
ních programů je nynější nadŤízený paní
sovadinové docent Luděk Bláha. ,,Já jsem
byl na MÍchiganské univerzitě dva roky
azcelazásadně to změnilo nejen mé zna-
losti, ale i celkoqÍ přístup k vědě'' Ťíká ve
své kanceiáři v Recetexu, jejíŽ dveře ne-
chává symbolÍcky pořád otevřené. ,,Než
jsem odjel' byl jsem ambicíÓzní člověk
z Česka. Zpátky jsem přijel jako zkušený
vědec bohatŠí nejen o odborné znalosti,
ale i o jasnou představu, jak vést lidi,"
říká Bláha' kteý tu vzápětt začal budovat
tým, s nÍmŽ spolupracuje i Sovadinová.
Program SoMoPro samozřejmě chválí,
má však obavy, co bude, aŽ za čtyří roky
skončí. ,'Aby to vše bylo skutečně efek-
tivní, je nutné ho ďržet dáI. Jínak se kole_
gové ocitnou ve ve]ké finanční nejístotě
a zase odejdou. V Česku zatím neex1stuje
Žádná dlouhodobá strategie na podporu
kontaktů s cízinou. Pokud chceme drŽet
krok se zahraniČím, je na ni nejvyšší čas,"
říká Bláha.

SoMoPro je zřejmě první vlaštovkou,
kterou uŽ následují dalšÍ. Ministerstvo
školství čerstvě vyhlásilo nový grant
Návrat na reintegrací českých vědců -
v příštích osmi ietech se díky němu roz-
dělí půlmÍlíardy korun, 'lx

tory leukemie, které by moh1y usnadnit od-
hďování této nemoci. ,,Dík1'' Archaně se za-
čalo na našich chodbách mluvit anglicky,
v anglÍčtině vedeme i všechn'v* porady. To
je obrovský pŤinos' Ve spolupráci s Archa-
nou jsme navíc čerstvě objevili 5en, kteý
by motrl urychlit diagnostiku leukemie," shr-
nuje ýsledky spolupráce vědec Bryja a ta-
jemně naznaČuje,Že o qýsledkyuŽ projevila
zájem,,jistá tarmaceutická fi rmď'.

Kromě Meliho a Mishrové se do Brna
díky SoMoPro podaříIo nalákat napřÍklad
i izraelského bioioga Edwarda Triťonova
z Haifské univerzity, bioložku Yuh-Man
Sun z londýnské King's College nebo Ser-
giye Kyrylenka z Východofinské univer-
zity v Kuopiu, odborníka na metabolismus
kmenoql'ch buněk.

Mezi elítními krajany, kteří se v rámci
programu vrátílí do Brna, vyniká zejména

Do Brna přiveze
své know-how
53 zahraničních
vědců.

chcí zapojit do globálnÍ vědy' musím ještě
odjet do zahranlčí," vzpomíná dnes So-
vadinová v moderní kaneeláři v brněn-
ském Centru pro ýzkum toxických látek
v prostředí' Podobně to viděl i Pavel Ba-
bica, a tak spolu měsíc po získálí dokto-
rátu odjeli do USA. Tam působili tři a půl

lak zachranit spermie? (Iua Souadtnoul)
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