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Brno/ Rekordní po čet jídel vydalo v roce 2007 brn ěnské Vysoké u čení 
technické svým student ům a zam ěstnanc ům. Poprvé v historii se v jeho 
menzách, restauracích a pizzeriích sn ědlo p řes dva miliony porcí 
nejr ůznějších pokrm ů. V porovnání se všemi ostatními vysokými školami v  
České republice tak drží brn ěnská technika jasný primát. 
 "Už n ěkolik let jsme se k hranici dvou milion ů porcí blížili, ale 
poprvé se nám ji poda řilo p řekonat až práv ě loni," vysv ětlil Antonio 
Milicia 
ze Správy kolejí a menz VUT. Tolik jídel by vysta čilo nap říklad na ob ědy 
pro 
všechny Br ňany po dobu celého pracovního týdne. 
 Tajemství rekordního zájmu o stravování v provozec h brn ěnské 
techniky tkví podle Milicii krom ě moderních provoz ů v menzách hlavn ě v 
r ůznorodosti nabídky. 
 "Krom ě b ěžných menzovních jídel si mohou strávníci vybrat t řeba z 
mexické, ma ďarské nebo italské kuchyn ě. Je to sortiment té nejvyšší možné 
kvality," tvrdí Milicia, podle kterého te ď p řichází řada na v ětší rozvoj 
zdravého stravování. 
Zřejm ě nejoblíben ějším pokrmem na VUT je italská pizza. Že však není nijak 
jednoduché naplnit mladé hladové žaludky, potvrzuje  nap říklad student 
Miroslav Dít ě. "Nej čast ěji si dávám pizzu už proto, že porce jiných jídel 
mi 
někdy p řijdou docela malé. A já mívám velký hlad," prohlási l s úsm ěvem 
mladík. 
 Vedle Vysokého u čení technického si v p ředchozích dnech p řipsala 
rekord i nejv ětší brn ěnská vysoká škola Masarykova univerzita. 
 Její internetový informa ční systém, který používají jak studenti, 
tak u čitelé, totiž zaznamenal jubilejní miliardtý klik my ší a tím pádem 
pohyb po systému. 
 Student, který m ěl miliardtý klik na sv ědomí, dostal od školy 
stejn ě 
jako další dva nejbližší v ěcnou cenu. "V dob ě, kdy se na po čítadle blížila 
miliarda, se po čet klik ů pohyboval kolem dvaceti tisíc za p ět minut," 
přiblížila mluv čí univerzity Tereza Fojtová, jaký byl mezi studenty  o 
ojedin ělou sout ěž zájem. 
 Informa ční systém Masarykovy univerzity umož ňuje student ům 
komunikovat se školou z pohodlí domova. Díky n ěmu nap říklad univerzita již 
před n ěkolika lety zrušila klasické indexy, které jsou stá le na n ěkterých 
dalších vysokých školách b ěžné. 
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