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Rád se pohybuje mezi mladými lidmi. František Vižďa učí na univerzitě.
BRNO / Už jako malého chlapce ho fascinovala fyzika. Dnes je František Vižďa vysokoškolským
učitelem na brněnské Univerzitě obrany. Splnil si svůj dětský sen – učí fyziku. Mimo to se léta
pohybuje v politice a je kandidátem na primátora Brna za ODS.
Oblibu ve fyzice ve Vižďovi upevnil seriál od Jiřího Grygara – Okna vesmíru dokořán. „Hodně mě
přesvědčilo také studium na Gymnáziu v Koněvově ulici, dnes Vídeňské v Brně, kde jsou skvělí
učitelé a jdou příkladem,“ přiblížil své začátky Vižďa.
Pochvaluje si také, že může učit na vysoké škole. „Jsem také rád mezi mladými, energií
nabitými lidmi a práce se studenty mi to umožňuje. Je to velmi inspirující, nemáte čas polevit,“ říká
vystudovaný fyzik.
Knihy o vědě a technice
Vižďova záliba ve fyzice se projevuje i ve výběru knih, které si vybírá ke čtení. „Preferuji ty, které se
věnují popularizaci vědy a techniky. Takové mohu číst jednu za druhou. Když mám jmenovat jen
jednu knihu, pak je to Stephen Hawking a jeho Stručná historie času. Z filmů pak Challenger, o
vyšetřování tragické havárie raketoplánu Challenger fyzikem Richardem Feynmanem,“ prozradil.
Když má chvíli čas, sportuje. Nejraději s raketou v ruce. „Preferuji badminton a tenis,“ podotkl
Vižďa. Kromě toho chodí také na houby a letošní sezonu si pochvaluje. „Počasí bylo opravdu skvělé,“
hodnotí. Vižďa hodně cestuje, pracovně i soukromě. „I když třeba jen z letiště na univerzitu nebo na
kongres a zpět, takže si velmi dobře uvědomuji, že potřebujeme moderní nádraží a lepší letecké
spoje,“ srovnal Brno s ostatními městy.
Miluje jídla od manželky
Skvělé univerzity a vědecká centra Brno už podle Viždi dávno má. Z navštívených států mu nejvíce
utkvěla v paměti Malta, kde přednášel na místní univerzitě. „Spousta studentů a mladých lidí, rád
bych se tam zase někdy vrátil. Nejšťastnější jsem ale stejně ve chvíli, kdy se vracím do milovaného
Brna, kde se dobře žije, a svědčí o tom i to, že se do něj lidé rádi stěhují a neutíkají z něj,“ myslí si.
Co se týče dění v kuchyni, základní věci prý Vižďa zvládá. Ale že umí vařit, si netroufá tvrdit.
„Mám skvělou manželku, která výborně vaří. Když se do vaření pustím sám, dává na mě pozor,“
uzavřel.
Předvolební seriál S čím jde ODS do voleb? Další rozvoj města s podporou podnikání, vědy a
cestovního ruchu, Brno jako moderní vzdělaná a kulturní evropská metropole a vyřešení parkování ve
městě Brně – snadné zaparkování před svým domem nebo bytem. Už vyšlo: Jana Drápalová (SZ),
Klára Liptáková (KDU-ČSL), Petr Vokřál (ANO), Roman Onderka (ČSSD). Jak jsme pro seriál vybírali
kandidáty? Mezi pětici kandidátů, kteří se představí v týdeníku 5plus2, jsme vybrali zástupce
nejsilnějších parlamentních stran a Strany zelených, která v Brně v současném funkčním období plnila
nejvýrazněji roli opozice. Pořadí kandidátů určil los.
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