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Zajímavosti z odborného tisku a života

Pozvánka na výstavu
Náš kolega, redaktor časopisu Rostlinolékař Pavel Talich se ve volném čase zabývá mimo jiné fotografováním. To řada z nás také. On
však provozuje i výstavní galerii (to už nás tak moc není), kterou
můžete najít při svých cestách do jižních Čech v cukrárně Ve mlejně
v Plané nad Lužnicí. Pavel Talich fotografuje pomocí své DIKOKETY
2005 – dírkové komory, zvané též camera obscura (černá komora).
Jedná se o unikátní a zároveň jednoduché optické zařízení ve tvaru uzavřené skříňky či prostoru, v jehož jedné stěně je malý otvor,
který na protilehlé stěně vytváří obraz vnějšího prostoru na základě
přímočarého šíření světla. Tolik definice základního principu fotografování na velkoformátové fotografické papíry, které jsou negativem. Dozvíte se o ní a mnoho dalších zajímavostí při návštěvě Talichovy výstavy nazvané „Kairos“, která byla zahájena slavnostní
vernisáží 5. dubna 2008 v prostorách galerie státního hradu Veveří
v Brně-Bystrci.
Autor ve svém projektu v průběhu několika let navštívil řadu našich
hradů a zámků a zachytil jejich kouzlo svou dírkovou komorou, čímž
se svým způsobem vrací k počátkům fotografie. Jak sám vykládá
název výstavy Kairos:
„Existuje čas plynoucí, čas, který můžeme změřit, čas který nám
ubíhá všem stejně a ten se označuje jako chronos.

Foto: Pavel Talich: Bon Repos, zrcadlo baroka
Ale pak tu máme ještě další čas. Čas, který si musíme, nebo chceme nebo bychom si rádi udělali nebo měli udělat pro něco, pro někoho nebo si udělali čas na něco či na někoho. Je to čas příležitosti,
čas nazrálý, čas k něčemu. A právě tento druh času se označuje jako
KAIROS.
Výstavu, kterou všem příznivcům výletů po naší krásné vlasti
srdečně doporučujeme navštívit, můžete zhlédnout do 28. října 2008
tohoto roku.
Zpracoval: L. Tvarůžek

Obilnice, kde roste plevel
Zpracovala a přeložila: Ing. Renata Mikolášová, Ph.D.
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Miliony hektarů cenné zemědělské půdy, které by nakrmily
svět nebo přinejmenším jeho velkou část, leží ladem ve východní Evropě a zemích bývalého Sovětského svazu. Ovšem celní
tarify, resp. politika, brzdí tyto oblasti v produkci potravin.
Na té nejvhodnější půdě pro pěstování obilnin s rozlohou 23
milionů hektarů, což je téměř plocha Velké Británie, roste od
pádu komunistického režimu pouze plevel.
Vzhledem k celosvětově se zvyšující ceně pšenice, 118 % za
rok, by se očekávalo, že černozem Ruska a Ukrajiny resp. její
obhospodařování půjde na dračku. Je zde ale problém. Obě tyto
země mají nastaveny vysoké exportní bariéry k ochraně domácí produkce potravin a k zamezení inflace cen. Evropská banka
pro obnovu a rozvoj se v březnu 2008 spojila s FAO a mnoha
zemědělskými společnostmi v požadavcích pro snížení takovéto ochrany a naopak větší možnosti investic.
Tezaurace je novou slabinou zemědělských oblastí. Zatímco
ceny potravin celosvětově rostou, odhadnuto OSN – o více jak
40 % za necelý rok, vlády, které začala trápit potřeba dotovat
své zemědělce a chránit je před levným dovozem, hromadí
potraviny.

Celní bariéry jsou stále vysoké, ovšem namísto toho, aby levné potraviny zůstaly venku, nyní je zkouší udržet uvnitř.
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Ekonomicky je tento stav nesmyslný, význam je pouze politický pro křehké vlády těchto států. A to je i důvod obchodních
jednání v Ženevě ohledně tzv. DOHA dokumentů. Doha Development Agenda (DDA) byla navržena v listopadu 2001 na konferenci Světové obchodní organizace (WTO) konané v Katarském hlavním městě Doha a obsahuje balík opatření, který má
vést ke snížení obchodních bariér ve prospěch chudších zemí
v rámci světového obchodu. Vzhledem k tomu, že většina chudých lidí se živí zemědělstvím, velká část DDA je věnována
tomuto odvětví. Hlavní myšlenkou je snížení celních tarifů na
zemědělský import a podpory vyplácené farmářům v USA, EU
a ostatních bohatých zemích jako je Japonsko, Švýcarsko a Jižní Korea. Zvláště z Bruselu se ozývají vstřícné hlasy k těmto
opatřením.
Šance na uvolnění potravinového obchodu natrvalo a bez velkých pohrom existuje a je úkolem dnešní doby. Odhlédneme-li
od puntičkářství ohledně čísel a speciálních dílů pro chudé, existuje souhrnná smlouva ze Ženevy, obsahující souhrn opatření
pro zemědělce. Co tento program zdržuje je zavedený systém
protislužeb. Amerika a Evropa chtějí svými produkty expandovat na trhy dalších obchodních velmocí – Argentiny, Brazílie,
Číny, Indie a Jižní Afriky, tyto s tím ovšem příliš nesouhlasí.
Nikdo nechce snižování celních tarifů, pokud nevidí nutnost
změn. Proč přinášet oběti, když každý vydělává peníze? Farmáři pěstující obilniny v Americe a Evropě bohatnou, výrobci ve
východní Asii prospívají. Dokonce ekonomiky nejméně rozvinutých zemí se konečně vzchopily a podle OSN v roce 2006
vzrostly o 7 %.
Ovšem nic není bez chyb a náklady na drahé potraviny
dopadly na Africké země dovážející obilí. V některých státech
Západní Afriky v zimě vypukly nepokoje a lze očekávat další,
pokud nebude dostatečně pokryta poptávka po rýži. Je třeba
zajistit stále více jídla, takže řešením jsou investice do farem.
Na prudkém vzestupu cen pšenice velmi prodělali farmáři
v EU zabývající se živočišnou produkcí. Zdvojnásobení nákladů na krmení zvířat dostalo do krize chovatele prasat a drůbeže.
Celosvětově se pěstitelé obilnin obracejí k pěstování geneticky modifikované sóji a kukuřice, každým rokem jsou pěstovány nové odrůdy ve snaze zvýšit výnosy. Ovšem Evropská
komise uplatňuje zdržovací politiku ve schvalování dovozu GM
obilovin, ne z důvodu bezpečnosti a zdraví, ale z důvodů politických a staví se do opozice vůči průmyslu s GM plodinami.
V důsledku toho Evropané čerpají krmení pro zvířata ze stále se
ztenčujících zásob zrní. Rada pro zemědělství v rámci EU protestuje a upozorňuje na možnost exploze cen, ovšem zdravotní komisaři jsou neoblomní.
Politicky vedené obchodní bariéry ve světě se odstraňují. Trh
požaduje více obilí, přesto Ukrajina jako Evropská obilnice
zmeškává možnost zužitkovat svůj potenciál. Infrastruktura
a mechanizace zemědělství ve státech bývalého Sovětského
svazu si vyžaduje obrovské investice k zajištění požadovaných
limitů pro export, ovšem je v tom ještě háček. Kupování půdy
na Ukrajině zakazuje zákon přijatý v roce 2001, a to jak cizincům tak samotným Ukrajincům. Bizardní pokus o ochranu přírodního dědictví, který škodí venkovu této země.
Co je to za hospodářství a zemi provádějící takové pošetilosti? Karl Marx opovrhoval zemědělstvím a v Komunistickém
manifestu odsuzoval „idiocii vesnického života“. Ať už politici
berou inspiraci pro hloupou zemědělskou taktiku kdekoliv a od
kohokoliv, podporují a udržují ji svými zájmy o budování městských sídel, které ovšem nemají delšího trvání než do sklizně.
A to je také spolehlivý recept na hlad v příštích letech.

Tesaurace je termín, jímž se označuje zmenšení celkového
objemu oběhu ve společnosti respektive umělé snížení celkového peněžního oběhu příslušného státu (něbo i jiného územního
celku, jenž úžívá společnou měnu). Jedná se tedy o makroekonomickou operaci, která je obvykle prováděna příslušného (či jiného příslušného územního celku) ve větším měřítku a v relativně
delším časovém úseku. Peníze jsou nahrazovány zlatem, nemovitostmi, starožitnostmi, uměleckými předměty.
Zdroj:http://business.timesonline.co.uk/tol/business/columnists/article3532912.ece
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