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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je mou milou povinností vás, jako nový rektor VŠTE, 
přivítat u prvního čísla časopisu Návštěvník v roce 
2021. Aktuální vydání je zaměřené především 
na rozhovory s našimi studenty a absolventy. 
Těmi jsou i Tomáš Hones a Andrea Linhartová,  
kterým současná situace pomohla v jejich rozvoji. 
Proč tomu tak je se dozvíte v rozhovorech s nimi.
I v současné situaci chtějí naši studenti vyjíždět 
na zahraniční studijní pobyty a stáže. Není to vždy 
jednoduché, ale že se to zvládnout dá, vám dokáží 
Tomáš Peško a Jitka Důrová. 

Svou premiéru měl na podzim „Základní kurz 3D 
tisku“, který zprostředkovalo Centrum celoživotního 
vzdělávání. Jedním z účastníků byl Pavel Böhm,  
který má firmu vytvářející modely pro muzea či 
filmové rekvizity. Jak celý kurz hodnotí, se dozvíte 
v dalším z rozhovorů. 

V jednom z předchozích čísel jsme vám představili 
naše studenty, kteří sestrojili vlastní trikoptéru.  
v oblasti dronů je u nás živo i nadále. Jan Večerek 
s Patrikem Grossem vám představí nově vznik-
lý kroužek létání s drony, do kterého zvou další 
studenty. 

Věřím, že se vám bude nové číslo časopisu  
Návštěvník líbit a přeji vám příjemné čtení. ¬

S úctou 
Vojtěch Stehel

rektor

ÚVODNÍ
SLOVO

REKTORA
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Aktuality

#dyckyVŠTE

VŠTE 
FIFA CUP 
22. – 23. 2. se konal již 5. ročník  
FIFA turnaje VŠTE. Turnaj se letos 
poprvé musel pořádat formou  
on-line. Na turnaj se přihlásilo  
8 studentů. Turnaj vyhrál suverénně 
Karel Jindrle, který nepoznal  
za celou dobu přemožitele. 2. místo 
patří Martinu Vackovi. O 3. místě 
rozhodlo úplně poslední utkání 
turnaje. V tomto utkání se potkali 
Tomáš Vochozka a Josef Vokáč. 
První jmenovaný nakonec zvítězil  
a bral tak zmiňované 3. místo. ¬

Aplikace VŠTE
s informacemi o studiu na jednom 

místě. Nyní v aplikaci najdete např.: 
rozvrh, docházku, novinky,  

harmonogram atd. Stahovat  
aplikaci můžete pro operační  

systém Android a iOS. ¬

Září: 
SEZNAMOVÁK 

VŠTE 2021
Akce pro nové prváky VŠTE  

s bohatým programem a mořem 
zábavy u Lipna

Studenti VŠTE budou  
pracovat s moderním  
autonomním mobilním  
robotem MiR200
Autonomním mobilním robotem 
MiR200 nově disponuje Vysoká škola 
technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích. Studenti tak dostanou 
možnost se důkladně seznámit s mo-
derní technologií využívanou v interní 
logistice. Nový stroj rozšíří výuku před-
mětu Bezpečnost a spolehlivost procesů 
o praktickou aplikaci. Počítá se také 
s využitím pro studentské projekty  
či závěrečné práce. ¬

ERASMUS+ 
2 kliky kliky  

a jedeš
Studenti VŠTE mají možnost  

celoročně vycestovat do zahraničí. 
Stačí jen kliknout a jet  J  

www.vstecb.cz/2kliky ¬



Mluví  
za nás

Rozhovory se studenty  
a absolventy /
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Vítězství v soutěži 
SVOČ mě potěšilo.  

Má práce může  
komukoliv sloužit 

jako manuál 

Analýza internetového marketingu  
Pensionu Helena Honesová. Tak se jmenuje 
bakalářská práce, která zvítězila v soutěži 
v rámci SVOČ 2020 – Studentské vědecké 

a odborné činnosti (ekonomická sekce) 
na VŠTE. Povídali jsme si s jejím autorem  
Tomášem Honesem, který nyní studuje  

magisterský studijní program  
Podniková ekonomika.

Tomáš
Hones

Co pro vás ocenění v rámci SVOČ 2020 znamená? 
Moc si ho vážím. Vítězství mě potěšilo, mám z něj radost. 
Soutěž mi doporučila paní doktorka Slabá, řekla mi, 
že věří, že by má práce mohla uspět. Líbilo se jí, že  má  
reálné výsledky. Její slova mě motivovala natolik, že jsem  
se přihlásil. 

Můžete vaši práci přiblížit?
Věnoval jsem se analýze internetového marketingu  
Pensionu Helena Honesová. Po zjištěných nedostatcích  
v oblasti webdesignu jsem začal navrhovat nový design 
webu a hledat cesty, jak webovou prezentaci zviditelnit 
na internetu. PPC reklamy mi nepřišly jako efektivní řešení, 
a to kvůli neustálým nákladům. Zaměřil jsem se proto 
na optimalizaci webu pro  vyhledávače. Aplikoval jsem určité 
on-page a off-page SEO techniky, což byl trochu riskantní 
krok, protože jsem neměl jistotu, že se změny nějakým 
způsobem projeví. 
Po několika měsících se však webové stránky ve výsled-
cích vyhledávání začaly posouvat na lepší pozice a na web 
plynula vyšší návštěvnost než obvykle. Hledal jsem tedy 
možnosti, jak návštěvníky webu nejlépe převést na hosty 
pensionu. Na stránky jsem přidal rezervační systém, který 
hostům usnadnil rezervaci pobytu a zároveň ušetřil práci 
majitelce pensionu. Nový design webu, jeho optimalizace 
pro vyhledávače a rezervační systémem pomohly meziročně 
navýšit návštěvnost webu o 200 %. 

Dá se říct, který ze zmíněných kroků měl největší efekt?
Bohužel nedá, těžko se to odhaduje. Předpokládám, že to 
byla kombinace toho všeho…

Vaší snahou tedy bylo navýšit návštěvnost webových 
stránek bez placené reklamy…
Přesně tak. Celé to bylo postavené na tom, co je zdarma, 
alespoň tedy v uvozovkách, protože je za tím samozřejmě 
mnoho práce. Velké podniky by to řešily placenou reklamou, 
ale snahou bylo zkusit cestu, kterou by mohly využívat právě 
malé penziony.



„Ocenění mě určitě 
potěšilo a také mě 
těší, že pro VŠTE 
to nekončí ode-
vzdáním a obhajobou 
BP.Téma finanční plán jsem 
si vybrala, protože je mi 
pracovně blízké a měla jsem 
tedy možnost porovnat reál-
né plánování ve společnosti 
s vědeckými postupy a meto-
dami, které jsem se naučila.  
BP mi byla určitě přínosem, 
i když nebylo lehké skloubit 
psaní práce se zaměstnáním 
a distanční výukou svých 
dětí (starší syn se zároveň 
připravoval na přijímací 
zk.), která právě v obdo-
bí odevzdání práce začínala 
běžet a bylo to pro všechny 
nové a náročné, stejně jako 
další omezení, která v té 
době vznikala.“

 Bc. Radka Tóthová, MBA
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„Myslím, že má 
bakalářská práce 
je obsáhlejší díky 
tomu, že informace 

potřebné k jejímu 
vypracování jsem si začala 
zjišťovat už při školní pra-
xi, kterou jsem absolvovala 
v létě před začátkem 3.  roč-
níku. Tím pádem a také kvůli 
koronavirové situaci jsem 
měla v posledním semestru 
více času se prací zabývat 
a zjištěné informace zpraco-
vávat podrobněji.“

Bc. Monika Hrušková

A vedl nový web i k vyšší  
obsazenosti pokojů?
Meziročně došlo k šestnáctiprocentní-
mu nárůstu. Myslím si, že  v tomto hrál 
největší roli rezervační systém, který 
na původním webu nebyl.  
Dříve penzion fungoval tradiční cestou 
– telefony, maily. Faktem ale je, že se 
doba posunula. Například mladí lidé  
raději používají rezervační systémy, 
nepotřebují napřímo komunikovat 
s majitelem.

S čímž souvisí i obliba rezervačních 
serverů. Doporučil byste je majitelům 
penzionů?
Radím je používat jako dodatečné  
opatření, které může pomoci  
obsadit termíny mimo sezónu. Tyto 
servery zároveň používají cizinci, je 
to pro ně nejsnazší cesta. Považuji je 
za dobrý nástroj, ale zase bych nedo- 
poručoval být závislý jen na nich, aby se 
nestalo, že  když jejich služby přestanu 
využívat, přijdu o veškeré zákazníky. 
Pokud člověk otevírá nový penzion, měl 
by se v první řadě zaměřit spíš na svůj 
web, teprve poté na rezervační servery. 
Dle mého názoru jsou dnes webové 
stránky důležitější  
než kdy dřív. 

Váš web nabízí i přenos z webkamery. 
Má také vliv na návštěvnost?
Dokonce bych řekl, že má velký vliv.  
Lidi zajímá počasí, chtějí se podívat,  
jak to u nás vypadá, takže webkamera 
je opravdu populární. Vzhledem k tomu, 

že  ji sleduje dost lidí, jsem se snažil, 
aby  byl přenos co nejkvalitnější.

Je třeba se starat i o sociální sítě? 
Vnímáte je jako doplněk webových 
stránek?
Ano, i my máme web propojený se 
sociálními sítěmi. Aktivně používáme 
především Facebook a Instagram.

Jsou podnikatelé, kteří předpokláda-
jí, že jim nový web okamžitě přinese 
nové zákazníky?
Někteří lidé mají o webových stránkách 
zkreslené představy. Chtějí hned výsled-
ky, úspěch, mnohdy nemají pochopení 
pro to, že se změna projeví až po nějaké 
době. Někteří chtějí dokonce vědět,  
co přesně jim to přinese. Má bakalářská 
práce každopádně může komukoliv, 
třeba ostatním studentům při startová-
ní podnikání v ubytovacích službách, 
posloužit jako manuál. 

Kdy jste se začal věnovat tvorbě  
webových stránek?
Na střední škole. Na intru jsem se snažil 
najít alternativní způsob, jak si vydělat 
nějaké peníze. V budoucnu, až dostu- 
duji, bych se ale rád věnoval spíše  
nějakému stálému zaměstnání. ¬
 
 Václav Votruba
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Andrea Linhartová: 
Obdivuji práci  
učitelů. Ráda  
bych se částečně  
podílela na výuce 
budoucích  
studentů
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Leckoho může napadnout, že je pro-
gram Konstrukce staveb spíše mužskou 
doménou. Jaký je váš pohled?
Je pravda, že se v tomto odvětví pohybuje 
více mužů než žen. Sama nevím, jak jsem 
přišla na to, že bych se chtěla tomuto 
oboru věnovat, ale byla jsem rozhodnutá 
po skončení šesté třídy základní školy, 
že je to cesta, kterou se chci vydat. Je to 
na pocitu člověka samotného, co ho bude 
naplňovat.

S jakou vizí jste na VŠTE nastupovala?
VŠTE jsem si vybrala hlavně díky přístu-
pu ke studiu. Jsou zde skvělé podmínky 
pro  vycestování v rámci Erasmus+ a výuka 
je zaměřena tak, aby studentům co nejvíce 
přiblížila skutečnost praxe. S nástupem 
do praxe se mi spojily znalosti (nejvíce 
v programech ke zpracování 3D objektů), 
které jsem získala při studiu. Bez nich bych 
se neobešla. Erasmus+ jsem bohužel kvůli 
dalším aktivitám, které mám, nemohla 
využít.

Máte už představu, čemu se budete 
po vystudování věnovat?
Momentálně při škole pracuji v Praze jako 
projektantka pozemních staveb. Do bu-
doucna bych chtěla pokračovat ve studiu 
a rozvíjet své znalosti v oboru. Obdivuji 
práci učitelů. Pokud řádně dostuduji 
i navazující studium, ráda bych se částečně 
podílela na výuce budoucích studentů. 

Má úspěšný účet na Instagramu,  
do toho objevila kouzlo streamování, přesto  

svou budoucnost vidí v úplně jiné oblasti.  
V rozhovoru si představíme Andreu Linhartovou, 
studentku 5. ročníku oboru Konstrukce staveb.

nejtěžší. Nevěděla jsem, jak vyplním čas, 
protože jsem celkem aktivní člověk, chtělo 
to vymyslet něco, čemu se mohu věnovat 
i doma. Byl mi vnuknut nápad začít 
streamovat a musím říct, že to bylo skvělé 
rozhodnutí. Našla jsem něco, v čem mohu 
rozvíjet technické znalosti, komunikaci… 
a zároveň to byla zábava. V roce 2020 jsem 
našla i práci v oboru. Celkově minulý rok 
hodnotím jako úspěšný.

A do roku 2021 jste vstoupila s jakým 
předsevzetím?
Předsevzetí si nedávám, protože kdybych 
nějaké nesplnila, byla bych na sebe 
naštvaná. J Raději se vypořádám s tím,  
co přijde. ¬
 Václav Votruba

Toto je pro mě taková jistota, mám vizi 
tvořit i vlastní obsah, ale teprve uvidím, 
jaké příležitosti přinese budoucnost.

Máte poměrně úspěšný účet na Insta-
gramu. Jaký je recept k získání takřka 
11 tisíc sledujících?
Kéž by to bylo tak jednoduché jako vzít 
recept z kuchařky a uvařit nějaké jídlo. 
Nejprve je důležité zhodnotit, jestli tomu 
chcete obětovat čas a část svého soukro-
mí. Pravidelnost neznamená to, že musíte 
každý den něco sdílet, časem si přijdete 
na své tempo. K tomu patří plánování. 
Samozřejmě nejlepší cestou je si na vše 
přijít sám, tím se nejvíce naučíte.

Jakou hranici sledujících musí člověk 
překonat, aby se mohl stát influence-
rem? Vás by taková práce nelákala?
Influencer zní v poslední době jak sprosté 
slovo. J Někdo by řekl, že bych se už tak 
mohla označovat i já, sama jsem ještě 
nezjistila, jestli mi to vadí, nebo lichotí. 
Osobně to nechci brát jako práci, je to věc, 
která mě baví. Hezkou odměnou je pro 
mě nějaká podpora od sledujících nebo 
spolupráce.

Promýšlíte každý příspěvek, nebo se 
občas jedná vyloženě o spontánní 
rozhodnutí?
Nad story tolik nepřemýšlím, sdílím větši-
nou to, co momentálně dělám. S příspěvky 
je to trochu složitější. Mám aplikaci, která 
simuluje, jak budou vypadat fotky u sebe 
ještě před zveřejněním. Cílem je, aby to 
ladilo jak stylem fotky, tak barvami. 

Rok 2020 byl ve znamení koronavirové 
krize… Jak moc se dotkla vás osobně?
Měla jsem cestovatelské plány, které jsem 
bohužel musela odložit. První měsíc byl asi 



S námi se  
v praxi
neztratíš



Jak dnes vzpomínáte na roky na VŠTE?
Velice v dobrém! Klidně bych se i vrátila. J Původně jsem 
studovala ekonomicky zaměřený obor, ale nakonec jsem 
si uvědomila, že to není úplně směr pro mě. VŠTE nabízela 
navazující obor Logistické technologie, o kterém jsem si 
zjistila všechny možné informace, přičemž jsem usoudila, 
že přesně tohle by mě mohlo bavit. A skutečně… byla jsem 
nadšená! Studium bylo hodně zaměřené na praxi, měla 

jsem pocit, že se neučíme, ale vzděláváme. 
Bylo to dost kreativní, už jen to, že jsme 
museli neustále obhajovat své názory 
a práce, považuji za velký přínos do praxe. 
Samozřejmě všechno má svoje, ale vzpo-
mínky na navazující studium jsou vážně 
dobré. Škola mě připravila dobře.

A jak jste se o VŠTE dozvěděla?
Chodila jsem na obchodní akademii, 
na kterou jsem chtěla navázat. Hledala 
jsem tedy vysoké školy s ekonomickým 
zaměřením. Volba padla na VŠTE.

Pocházíte ze Sušice. Dojížděla jste, 
nebo jste si našla na jihu Čech bydlení?
Na celé inženýrské studium jsem dojížděla 
denně. Bylo to opravdu hodně náročné, 

„Studium na VŠTE? Bylo kreativní, praktické… vzpomínám moc 
ráda,“ říká Hana Čubová, která v roce 2018 dokončila studijní 
program Dopravní technologie a spoje. Obdržela červený diplom 
a ocenění za diplomovou práci a záhy dosáhla další mety, když získala 
vysněné zaměstnání.

Mým snem  
už od dětství  

bylo stát se  
inženýrem

Ing. Hana Čubová
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U Faurecie mě mimo jiné zaujalo, že mi  
volali snad hodinu a půl po pohovoru.  
Celkově tam byla komunikace moc fajn. 
Dnes mohu říct, že mám vysněné za-
městnání. Zároveň si myslím, že odvádím 
dobré výsledky, možnost prezentování 
sebe a svých nápadů pomáhá prosadit se 
v tak velké firmě…

Čím si vysvětlujete, že jste měla hned 
po škole tolik možností?
Nechci, aby to znělo namyšleně, ale věřím, 
že mám dobré vystupování. Opět se vrací-
me k prezentování sebe sama…

Působíte na mě velmi sebevědomě,  
což je jistě u pohovorů výhoda…  
Mám pravdu?
Určitě ano. Ve velkých firmách to tak je, 
vnímají to pozitivně, i když se mi u jedné 
společnosti stalo, že mě odmítli se slovy, 
že  mi chybí pokora. Člověk se ale musí 
umět prosadit, což platí i pro mou práci.

Na jihu Čech vás žádné zaměstnání 
nelákalo?
Koukala jsem na Faurecii v Písku, ale zna-
menalo by to opět dojíždění. Na stěhování 
mě Písek nelákal. Přítel tehdy byl také 
nakloněný spíše Plzni, jsou tam celkově 
jiné možnosti.

Měla jste během studií čas i na koníčky?
Ano, věnovala jsem se jezdectví a kyno-
logii… Dodnes jsou to mé záliby, i když 
závodní jezdectví už jsem pověsila na hře-
bík, přece jen je mi skoro 30 let, mám jiné 
ambice než před deseti lety. J Byla to ale 
obrovská zkušenost do života. Naučíte se 
mluvit, jednat s různými sortami lidí…

Tohle nebyl směr, kterému byste se 
chtěla věnovat profesně?
Mít zaměstnání, kdy jste venku v létě 
v pětatřiceti stupních, v zimě v mínus 
dvaceti… na Štědrý den… vlastně pořád, 
protože zvířata vyžadují neustále péči… 
Ne, tohle nebyl můj směr. Táta dělal 
po škole v JZD a říkal: „Zvířata ne.“ J 
Mimochodem táta byl vždycky můj vzor. 
Moc se mi líbilo, když jsem byla malá, že 
mu lidé říkali: „Dobrý den, pane inženýre.“ 
Usoudila jsem, že přesně tohle chci. Úctu 
lidí a titul… Dnes opravdu mohu říct, že 
jsem si splnila veškeré sny, které jsem kdy 
měla! ¬

 Václav Votruba

a to i po finanční stránce. Měla jsem ale velkou podporu 
táty, který chtěl, abych dostudovala. Jinak v autě jsem 
strávila denně tři hodiny. Když jsem školu dokončila, věděla 
jsem, že už dojíždět nikam nechci.

Jak pokračoval váš příběh po dokončení vysoké školy?
Bylo mi jasné, že na Šumavě práci s největší pravděpodob-
ností neseženu. Byli jsme připraveni se stěhovat. Měla jsem 
jasno, že chci pracovat v automobilovém průmyslu. Volba 
padla na Plzeň, kde jsem nastoupila do společnosti Faure-
cia, ve které působím dodnes.

Měla jste více možností?
Velmi pozitivně jsem vnímala, že mi trvalo delší dobu  
v Plzni sehnat bydlení než práci. J Kamkoliv jsem přišla, 
dostala jsem nabídku. Mohla jsem si tedy vybírat.  

#nejsemjencislo
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I při dálkovém studiu  
jsme si na VŠTE  
vytvořili skvělou partu

Studoval jste dálkově… Vyhovovalo vám to?
Vyhovovalo. Časově jsem si to mohl přizpůsobit k práci, 
rodině, vše se dalo nakombinovat. Ve škole se mi propojilo, 
co jsem znal z praktické stránky. Vlastně jsem měl obrácený 
postup, kdy jsem měl nejdřív praxi. Následně si to ověřil 
v teorii, že to tak opravdu někdo vymyslel. J Mohu každo-
pádně potvrdit, že se znalosti z teorie dají v praxi opravdu 
aplikovat. A abych nezapomněl – moc fajn bylo, že  jsme si 
na škole vytvořili dobrou partu!

Takže i při dálkovém studiu vznikají na škole pevná 
přátelství?
Určitě ano. Jsme spolu v kontaktu dodnes. Sice už ne tak 
intenzivně, ale víme o sobě.

Máte dokončeného bakaláře, nepřemýšlel jste, že byste 
pokračoval?
Přemýšlel. Část zmíněné party do toho šla, ale já už bych to 
bohužel z kapacitních důvodů nezvládal. Problémem je čas. 
Ale znáte to… nikdy neříkej nikdy… vždycky se můžu vrátit.

V průběhu úspěšné kariéry...přesto se ještě rozhodl 
pro vysokoškolské studium. František Jíra dal  
na doporučení svého okolí a přihlásil se na obor  
Ekonomika podniku na VŠTE, který dokončil v roce 
2019. Na studium vzpomíná rád, ostatně dodnes je  
se svými spolužáky v kontaktu.

František 
Jíra



14 — 

Studovat jste začal ve dvaatřiceti letech. 
Leckdo říká, že po třicítce už nemá 
na učení buňky… Proč vy jste se 
pro studium rozhodl?
Řekl jsem si, že do pětatřiceti let chci 
dodělat vejšku, takže to byl takový můj 
osobní cíl. J Byl jsem vnitřně přesvědčen, 
že se mi to rozhodně bude hodit. Kolikrát 
můžete mít skvělé zkušenosti, ale bez 
vysoké školy se neposunete. Praxe zkrátka 
někdy neznamená víc než vzdělání. Jsou 
pozice, kdy se na titulu lpí. A je to tak už 
i u soukromých firem. Rozhodně je dálko-
vé studium zvládnutelné i po třicítce. Má 
smysl, takže pokud někdo přemýšlí, že by 
rád ještě studoval, mohu to jen doporučit. 

Bylo dálkové studium těžké?
Měl jsem za sebou praxi, takže mi řada věcí 
přišla logická. Studium se dalo zvládnout. 
Samozřejmě byly předměty, které vyžado-
valy důkladnou přípravu – třeba matema-
tika nebo statistika.

Co dnes děláte?
Od června loňského roku jsem ředitelem 
pobočky společnosti RENOMIA, a.s.  
Jsme největší pojišťovací makléřská spo-
lečnost v rámci České republiky a střední 
a východní Evropy. Zaměřujeme se přede-
vším na pojistné programy firem, risk  
managementu a benefity pro zaměstnan-
ce. 

Pracoval jste také v Praze. 
Nepřemýšlel jste, že byste v ní zůstal?
Měl jsem tam daný kontrakt na dva roky. 
Po jeho ukončení jsem v Praze zůstat 
nechtěl. Velmi rád jsem se vrátil zpět domů 
do Českých Budějovic, kde mám rodinu 
a pravidelné dojíždění z ČB do Prahy 
popravdě není nic příjemného. 

Jaké máte koníčky? Čemu se rád 
věnujete?
Jednoznačně otužování a zimní plavání. 
Otužuji se zhruba tři roky, každou neděli  
se scházíme na Malši. Celý život jsem to 
obdivoval a vždycky jsem si říkal, že bych 
to mohl zkusit. Začal jsem studenou  
sprchou, to byl ideální start. 

Pomohlo vám otužování zdravotně?
Zcela minimálně vím, co je rýma, kašel, 
nachlazení, takže jednoznačně pomohlo. 
Rozhodně ale nedoporučuji začátečníkům, 
aby do ledové vody vlítli bez přípravy tře-
ba v lednu. Je vhodné s plaváním nekončit 
v létě, prostě pokračovat dál. Najednou je 
zima a vy si uvědomujete, že to zvládáte. 
Jinak mimo otužování mě baví lyžování, 
kolo a chataření. Každý víkend jsem 
na chatě, přes léto mi slouží jako takový 
letní byt. Je to parádní odreagování. ¬

Text a foto: Václav Votruba 

Daniel Veverka 
 – studium - Španělsko 

Se studiem na univerzitě v Granadě jsem 
tak spokojený, že si studium prodlužuji 
o další semestr. Slunce, moře, hory,  
historie…Španělsko je super!

Michal Grivalský 
 – stáž – Slovensko

Môžem len povedať, že pre mňa 
to bola neuveriteľná skúsenosť, 
možnosť vidieť a vyskúšať si všetko 
naživo mi dalo niečo, čo vás v škole 
nikdy nenaučia. Osobne to môžem 
všetkým len odporučiť a dúfam, 
že o rok budem mať možnosť sa 
do firmy vrátiť a podieľať sa opäť 
na výstavbe niečoho nového.

Jana Hrubá, Karolína Křivánková, 
Jan Hejhal, Tomáš Skalický 
stáž – Portugalsko

Jsme rádi, že jsme využili možnost 
absolvovat naší odbornou praxi v rámci 

Erasmu v Portugalsku a můžeme to všem 
jen doporučit! Není se čeho bát a zkušenosti 

 jsou to k nezaplacení.

Alexandra Herasymjuk 
a Ondřej Skála 
– stáž – Island

Při práci v rodinném hotelu jsme se 
setkali při obsluhování i s islandským 
prezidentem a jeho rodinou, což se jen 
tak někomu nepoštěstí. Naučili jsme se 
trochu islandsky a našli si spoustu přátel.

Štěpán Kováč a Michal Kahaj 
 – Rakousko

Možnost vycestovat s Erasmem+ nám  
přinesla nespočet zážitků, ale hlavně  
zkušeností do reálného života, ze kterých 
teď můžeme čerpat. Doporučujeme  

rozhodně každému, aby si tuto příležitost 
na VŠ nenechal ujít. Nebudete litovat.

Věděli jste, že s VŠTE je snadné 
vycestovat do zahraničí? Zkušenosti 
studentů se zahraničními výjezdy si 
můžete přečíst níže - Erasmus+

Více zkušeností s výjezdy VŠTE  
najdete v rozhovorech na stránkách 24 – 27

14 — 
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Jaký je rozdíl v pískání okresní  
a krajské soutěže?
V okresní jste na to sám, z každého týmu 
dostanete pomezního, který se samo-
zřejmě snaží být nápomocný těm svým. 
J V krajské soutěži už jezdíte tří, což je 
zábavnější…

Být aktivním hráčem vás nelákalo?
Fotbal jsem hrál odmala, ale postupně ta 
aktivita uhasla. Pořád mě vábí se na hřiš-
tě vrátit, ale něco vám povím… Nedávno 
jsme šli s rodinou na procházku, přičemž 
ke mně přilétl přes plot míč od jednoho 
kluka. Chtěl jsem mu ho kopnout zpátky, 
ale bylo to těžší, než jsem si myslel. J 
Každopádně fotbal jsem hrál i na jihu 
Čech – za Mokré. Na Vysočině jsem  
hrával za Obrataň a Pacov.

Roky píská fotbal na Vysočině. Nic na tom nezměnil ani fakt, že už nějaký čas bydlí  
v Českých Budějovicích, kde pracuje na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE).  
Role rozhodčího je srdeční záležitostí, které není snadné se vzdát. Povídali jsme si  
s Lukášem Polaneckým.

Lukáš Polanecký: 
Dráha profesionálního rozhodčího  

je lákavá, ale nakonec jsem 
 se rozhodl pro práci

V AKADEMICKÉM  
PROSTŘEDÍ 

Být fotbalovým rozhodčím na kraji 
je časově náročné. Vzhledem k tomu, 
že žijete v Českých Budějovicích, se 
hned na začátek nabízí otázka, jak to 
zvládáte…
Máte pravdu, krajské soutěže jsou nároč-
né. Jezdíte po celém kraji, na místě mu-
síte být hodinu před zápasem, po něm 
následuje zápis a dlouhá cesta domů. 
Dříve jsem dělal rozhodčího poměrně 
často, vzhledem k celkovému vytížení 
mám ale na pískání stále méně a méně 
času. Na druhou stranu… letos se toho 
stejně příliš neděje.

Nepřemýšlel jste, že byste dělal  
rozhodčího na jihu Čech?
O tom jsem uvažoval, ale jak říkám, času 
je stále méně… Takže nyní to pro mě 
není na pořadu dne, ačkoliv nevylučuji, 
že se tak stane v budoucnu. 

— 15— 15



— PP16 — 

A momentálně je vaše pozice jaká?
Začínal jsem jako asistent na Katedře eko-
nomiky a managementu, následně jako 
zástupce vedoucího katedry. Když se pak 
transformovala na Katedru ekonomiky, pů-
sobil jsem jako její vedoucí. Byl jsem také 
ředitelem pro administraci studia a celo-
životního vzdělávání. Aktuálně působím 
na Katedře ekonomiky.

Mluvili jsme o fotbalu, ale určitě se rád 
věnujete i jiným sportům…
To ano, dříve jsem hodně sportoval. 
Florbal, běhání a tak dále… Dokonce jsme 
byli v mateřské obci velmi dobří v požár-
ním sportu. Nyní se ale snažím věnovat 
především rodině. Fotbal je však i nadále 
velkým koníčkem!

Komu fandíte?
Jsem zarytý Sparťan. Ze zahraničních 
klubů pak zmíním Real Madrid.

Na jihu Čech máte oblíbený tým?
Snažím se navštěvovat zápasy Dynama, 
i když ne nějak pravidelně. Každopádně 
mu samozřejmě také fandím.

Je rozdíl mezi fotbalem v Jihočeském 
kraji a na Vysočině?
Když jsem studoval, kolikrát jsem nad tím 
přemýšlel. Řekl bych, že největší rozdíl 
je v zázemí klubů. Kamkoliv přijedete 
na zápas v jižních Čechách, vidíte hřiště, 
sportovní areály na úrovni. Rozdíl je  
také v počtu klubů, na jihu jich je víc.  
Co do fotbalové úrovně bych byl ale opa-
trnější, Vysočina proti jižním Čechám nijak 
nestrádá…

Na závěr bych se zastavil u dobrovol-
ných hasičů. Stále jste jedním z nich?
Pořád jsem členem SDH Obrataň, i když se 
dá říct, že už jen figuruji v evidenci. V mi-
nulosti jsem byl ale poměrně dost aktivní. 
Když jsem byl na základní škole, hodně 
se nám dařilo, pět let jsme byli nejlepší 
na okrese! Jednou nám dokonce unikl 
postup na mistrovství České republiky. ¬

Václav Votruba

Co vás přivedlo do jižních Čech?
Studoval jsem tady. Následně jsem dostal 
práci na VŠTE, takže jsem zůstal. Mimocho-
dem dá se říct, že jsem jihočeský rodák, 
protože okres Pelhřimov kdysi spadal pod 
Jihočeský kraj.

Mohl jste být profesionálním  
rozhodčím, ale nakonec jste tedy skon-
čil ve školství…
Dráha profesionálního rozhodčího samo-
zřejmě byla lákavá, ale když jsem začal 
studovat, uvědomil jsem si, že bych se 
chtěl pohybovat ve školství. Asi ho mám 
trošku v krvi, protože mamka je vychova-
telkou ve školní družině, přičemž občas 
suplovala na základní škole. Když jsem 
viděl, že se bude konat výběrové řízení 
na VŠTE, řekl jsem si, že to zkusím. Přihlásil 
jsem se a ono to vyšlo. Škola mi za tu dobu 
přirostla k srdci. Prošel jsem několika po-
zicemi, takže akademické prostředí znám 
z více pohledů.

#dyckyVŠTE
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Můžete nastínit, co všechno předsedkyně Studentské 
unie VŠTE zajišťuje?
Defacto má na starosti plánování veškerých akcí pro stu-
denty. A že je toho opravdu hodně… V loňském akade-
mickém roce jich bylo až 30. Samozřejmě… některé jsou 
menší, třeba studentské kvízy, ale pak jsou tady akce jako 
třeba sportovní utkání, Grilovačka VŠTE nebo nadační běh. 
Mimochodem nadační běh je moc fajn. Je na podporu 
útulku Pes pro život. Kromě výtěžku ze startovného a pří-
spěvků předáváme i různé pamlsky či hračky, které nám 
lidé na akci nosí.

Dostat Kariérní 
centrum VŠTE 
do povědomí 

studentů je 
pro mě nyní 

prioritou

Dva roky byla předsedkyní 
Studentské unie VŠTE. Nyní svou 
funkci předala nástupkyni. Před 

Nikolou Karasovou totiž stojí další 
velký úkol – znovunastartovat 

Kariérní centrum VŠTE!

Nikola 
Karasová

— 17PP — 



A co se skrývá pod názvem 
Grilovačka VŠTE?
Hudební festival s dobrým jíd-
lem a pitím. J Každý rok se koná 
v květnu, kdy nám v areálu školy 
vyroste velká stage, na které 
se prostřídají kapely a DJs. Je 
to akce zdarma, pro širokou 
veřejnost, byť největší procento 
účastníků tvoří studenti. V minu-
lých letech jsme tu měli i kapelu 
100 zvířat, odhadem přišlo tak 
1300 lidí. Bylo poznat, že je to 
kapela, kterou pamatuje starší 
generace, protože i ta si k nám 
cestu našla. Bylo to fajn.

Takže třeba na Grilovačce VŠTE 
jste zajišťovala všechno?
Ano, s kolegy ze SU jsme museli 
zajistit kapelu, stage, zvukaře, 
občerstvení, propagaci…

Dá se vedle toho vůbec  
studovat?
Dá, když to člověka baví. A mě 
baví oboje! Určitě by Studentské 
unii VŠTE nemohl předsedat člo-
věk, který nemá rád práci s lidmi, 
který se bojí komunikovat 
s veřejností. A pak je tu zodpo-
vědnost… Na začátku, kdy jsem 
se ve funkci rozkoukávala, jsem 
měla hlavu jako balon z toho, 
jak jsem byla před každou akcí 
vystresovaná, jestli je všechno 
v pořádku. Vždycky jsem si po-
řádně oddychla! Druhý rok už je 
člověk přece jen klidnější. 

A jak jste se vlastně dostala 
do této funkce?
Přede mnou Studentskou unii 
VŠTE vedl spolužák ze střední, 
který ovlivnil mé rozhodnutí. 
Díky němu jsem o tom věděla 
všechno. Obecně jsem chtěla 
při  akcích více pomáhat, tak 
jsem to rovnou převzala…

Proč tedy končíte?
Už toho mám hodně, funkcí 
na VŠTE mám totiž daleko víc, 
nejde to skloubit, ačkoliv mám 
individuální studijní plán.  
Také nyní přede mnou stojí  
nová výzva, kdy se budu starat 
o Kariérní centrum. Ale mám 
skvělou nástupkyni!

U Kariérního centra se na chvíli 
zastavme…
Mám naplánované akce na celý 
semestr – přednášky, workshopy 
a tak dále. Prioritou teď pro mě 
je, aby se studenti za mnou ne-
báli přijít a na cokoliv se zeptat. 

Jedná se o Kariérní 
centrum, takže jde 
o praxe, brigády, 
kariérní vzestup… 
Nyní je důležité dát 
všem vědět, že tady 
jsme a že jim pomůže-
me. Kariérní centrum 
se nachází v přízemí 
budovy  C, kde  byla 
relaxační zóna.  
Mimochodem toto je 
práce, které bych se 
následně chtěla věno-
vat na plný úvazek.

Proč jste se před lety rozhodla 
pro studium na VŠTE?
Přesvědčil mě kamarád ze střed-
ní, který už na VŠTE studoval.  
Říkal, že je to super škola! J

A je?
Rozhodně je!

Jaké je navazující studium 
Podnikové ekonomiky?
Náročné… Nečekala jsem 
v některých předmětech, že to 
bude až takový skok. Bude ze mě 
ekonom výroby, tak máme i stro-
jírenské předměty, které jsou pro 
mě těžké. Musím ale říct, že je 
naše katedra strojírenství skvělá, 
máme parádní vyučující. Dá se to 
zvládnout! ¬

Václav Votruba
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Jan Prokop: 
Chtěl bych se věnovat  

manažeřině, proto jsem  
se rozhodl studovat  

Řízení lidských zdrojů

Zajímavé u vás je, že už před 
začátkem akademického roku jste 
se stal členem hokejových Black 
Dogs, které zaštiťuje VŠTE…
Díky svým schopnostem jsem 
na takzvaném výběrovém trénin-
ku zaujal trenéry, kteří mi nabídli 
místo v týmu. Zároveň mi sehnali 
kolej, abych mohl trénovat už před 
začátkem akademického roku. Měl 
jsem štěstí, že si mě vybrali, jsem 
za to ohromně rád. Black Dogs je 
výborný tým, skvělá parta, která drží 
při sobě. Celkově jsou tam moc fajn 
podmínky. Věřím, že se nám letošní 
sezóna povede!

Takže jste už o Black Dogs věděl 
dříve?
K univerzitní lize jsem se dostal díky 
známým. Dozvěděl jsem se, že jde 
kvalitativně a výkonnostně nahoru, 
že má bezkonkurenční podmínky 
a zázemí pro hráče. Black Dogs vloni 
skončili třetí, proto jsem si říkal, že 
bych se chtěl stát jejich součástí. 
Chtěl bych s nimi v dalším ročníku 
dosáhnout titulu…

Jak se vám líbí v Českých Budějo-
vicích?
Díky tetě, která je ze Zlivi, jsem je už 
znal. Vždycky se mi líbily. Rozhodně 
jsem přesvědčený, že bych tu mohl 
zůstat i natrvalo. Je to jedno z nej-
hezčích měst v České republice!

Z Kadaně je to ale přece jenom 
daleko…
To ano, ale vždycky jsem chtěl 
vyzkoušet něco nového, nový život, 
styl. Rozhodl jsem se studovat co 
nejdál, abych se osamostatnil, nabyl 
nové zkušenosti, věřím, že VŠTE mi 
jich nabídne spousty…

Jak se vám líbilo na Seznamováku 
VŠTE?
Poznal jsem hodně nových, sym-
patických lidí. Věřím, že si budeme 
v akademickém roce navzájem 
pomáhat. Seznamovák VŠTE je akce, 
která smysl určitě má, jednak jde 
o stmelování prváků, ale také předá-
ní zkušeností od starších studentů. ¬

Václav Votruba

Být manažerem… Takový je už od dětství sen Jana Prokopa  
z Kadaně, který je jedním z prvních studentů nového  
studijního programu Řízení lidských zdrojů na VŠTE.

Proč vás láká manažeřina?
Vždycky se mi líbila představa, že bych se 
oblékal do obleku, měl obchodní jednání, 
prezentoval firmu, byl v čele společnosti, 
měl všechno na starosti… Manažeřina je 
dětský sen, za kterým si jdu, proto jsem se 
rozhodl pro obor Řízení lidských zdrojů.

Pocházíte až z Kadaně na Chomutovsku. 
Jak jste se o novém studijním programu 
VŠTE dozvěděl?
Teta na VŠTE dříve studovala. Kvůli časové 
náročnosti sice školu nedokončila, ale dala 
mi na ní dobré reference. Hledal jsem si 

informace a při té příležitosti viděl, že VŠTE 
nově nabízí Řízení lidských zdrojů. To mě 
zaujalo.

A jak se těšíte na svůj první akademický 
rok?
Moc se těším, co škola přinese, ale jsem 
z toho zároveň trošku nervózní. Od střední 
je to přece jen přechod do jiného levelu… 
Budu se snažit akademický rok zvládnout 
a posunout se do dalších ročníků. Rád 
bych pak ještě pokračoval v magisterském 
studiu.

#dyckyVŠTE
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… i přes koronavirovou situaci

Ačkoliv se v dnešní době mnohé činnosti 
utlumily, Kariérní centrum se začalo dobře 
rozvíjet. Celý myšlenkový koncept spočívá 
ve vytvoření příjemného prostředí, místa, 
kam budou studenti rádi chodit pro radu 
(až to situace dovolí) a obracet se na refe-
renta KC. KáCéčko je místem pro setkávání 
nejen studentů, ale i odborníků z podniko-
vé praxe, absolventů naší školy i případně 
pro potenciální uchazeče o studium 
u nás. Pomáhá se vzděláváním v oblasti 
kariéry, nabízí poradenství, odborné 
přednášky, workshopy na nejrůznější 
témata od HR až  po podnikatelskou sféru.  
Cílem centra by mělo být, aby studenti 
dostali co nejlepší práci. Toho dosahujeme 
nejen možností účasti na kurzech, které 
se pořádají, ale také pomocí studentům 
v oblasti splnění své povinné praxe v rámci 

svého studijního programu. Studenti mají 
možnost obrátit se na nás, my jim vybe-
reme vhodnou firmu, která koresponduje 
s jejich specializací a poradíme jim s celým 
procesem praxe. Díky spolupráci s jihočes-
kými podniky, máme přehled o pracovních 
nabídkách firem a můžeme tak i studen-
tům pomoci najít brigádu. 

V listopadu jsme spustili naše nové webové 
stránky kariera.vstecb.cz. Najdete zde kro-
mě základních informací i například zálož-
ku ‚praxe‘, kde je umístěna tabulka s firma-
mi, ve kterých mohou studenti vykonávat 
svou praxi. Můžete si tak vyfiltrovat firmu 
podle vašeho studijního programu nebo 
podle místa výkonu praxe. Dále jsou zde 
odkazy na potřebné dokumenty a směrni-
ce. Na stránkách najdete i přehled nabíze-
ných pracovních příležitostí a mnohé další. 
Od našeho spuštění se na stránky podívalo 
téměř 800 uživatelů, kdy každý viděl více 
než 4 stránky za svou návštěvu. Zajímavostí 
je, že to nebyli jen uživatelé z Česka, ale 
také z Ukrajiny, Portugalska, Švýcarska 
či Velké Británie. Pozitivní je i téměř 30% 
opakovaná návštěvnost webových stránek. 
Od založení jsme zveřejnili každý  
měsíc přibližně 10 pracovních nabídek 
od našich nejvýznamnějších partnerů. 

V zimním semestru 2020 jsme  
pořádali 7 workshopů a přednášek. Největ-
ší úspěch měla série workshopů s názvem 
Rozvoj kariéry, kde si celkem 48 studentů 
oživilo základní body životopisu a moti-
vačního dopisu, naučili se postupné kroky, 
jak si budovat kariéru, jak se správně 
prezentovat a mnohé další. Všechny akce 
byly uskutečněny přes MS Teams a celkem 
se jich zúčastnilo téměř 80 studentů. 

Do budoucna plánujeme zvýšit počet 
workshopů a kurzů, které budeme pořá-
dat, dále v rámci spolupráce chystáme 
možnost pro studenty, aby si vyzkoušeli 
Assesement centrum, přijímací pohovor 
nanečisto a mnoho dalšího. Rovněž také 
chystáme setkání našich absolventů  
v areálu VŠTE, až to situace dovolí. 
Kariérní centrum by se rádo stalo trvalou 
součástí VŠTE, která bude pomáhat spojo-
vat studenty s pracovním prostředím skrze 
prověřené a spřátelené firmy, s kterými 
již spolupracuje. Chtělo by být místem, 
kde se budou potkávat jak zástupci firem, 
tak absolventi, ale i studenti, aby si na-
vzájem předali své zkušenosti, požadavky 
a navázali spolupráci. 

Kromě našich webových stránek nezapo-
meňte sledovat i náš facebookový profil 
Kariérní centrum VŠTE.  ¬

 Bc. Nikola Karasová
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Spojuje je vášeň k dronům… Z toho důvodu se rozhodli na VŠTE 
vdechnout život kroužku, do kterého nyní zvou další studenty.  

Povídali jsme si s Janem Večerkem a Patrikem Grossem.

Kdy jste si poprvé uvědomili, že 
byste rádi založili kroužek zaměře-
ný na létání s drony?
Jan Večerek: Předminulý rok jsme 
se účastnili Dronfestu. Naše škola tam 
měla propagační stánek, ve kterém 
jsme prezentovali naši trikoptéru, 
kterou jsme na VŠTE konstruovali. 
Právě na této akci nás drony oslovily 
natolik, že jsme si řekli, že bychom 
se jim mohli věnovat intenzivněji. 
Prvotní impuls k založení kroužku 
tedy přišel zde. Pozornost jsme 
nasměrovali především k závodění. 
Zjistili jsme však, že to vyžaduje velké 
zkušenosti, mnoho nalítaných hodin 
a nemalé finanční prostředky. Není to 
tak snadné. Kroužek se každopádně 
zaměřuje na drony obecně, protože 
je to celkově moc zajímavá oblast. 
Například se nyní více věnujeme fo-
togrammetrii. Člověk se pořád učí… 
a právě o tom náš kroužek je!

Jestli jsem to ale pochopil správně, 
závodění je to, co vás stále láká 
nejvíce…
Patrik Gross: Mě osobně baví víc. 
Je to skutečně zážitek. Jako byste 
ovládali létací formuli, která je ex-
trémně rychlá…
Jan Večerek: Moc rádi bychom se 
podívali na profesionální závod, aby-
chom věděli, jak se odpíchnout dál. 
Naší vize jsme se nevzdali, závodění 
nás skutečně pořád láká, byť má svá 
úskalí. Ale drony mají celkově co 
nabídnout. Fotogrammetrie, focení 
objektů, natáčení pro kameramany, 
využití v logistice a výzkumné čin-
nosti… možností využití je mnoho. 
V kroužku se chceme navzájem učit, 
sdílet zkušenosti, postřehy, poté je 
promítat do praxe. 
Patrik Gross: Ohledně závodění je 
také problém s tím, že než se člověk 
naučí létat, trvá to dva roky. A to 

v případě, že by se tomu věnoval dů-
kladně. Z hlediska školního týmu je to 
tedy složité. Chceme proto podchytit 
především prváky.

A chystáte se závodit?
Patrik Gross: To je ve hvězdách. J 
Není možné jít na závody s jedním 
dronem, celkem je dobré mít alespoň 
dva tři. A desítky baterií! Chci tím 
říct, že než se k něčemu takovému 
odhodlám, budu muset mít hodně 
nalítáno a také dostatečnou techniku. 
Uvidíme.

A jak vypadají případné začátky?  
Jakým způsobem se trénuje?
Patrik Gross: Začíná se na simulá-
toru. Některé z nich jsou dokonce 
zdarma, takže se na nich může kdo-
koliv učit doma. Sám tak trénuji, je to 
hodně podobné realitě, i když třeba 
dynamika letu se malinko liší. Návyky 

Náš kroužek létání s drony 
je otevřen všem studentům. 

Rádi mezi sebou  
přivítáme  

další nadšence! 
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se tímto způsobem dají osvojit po-
měrně rychle. 

Zpátky ke kroužku… 
Kdo se do něj může přihlásit?
Jan Večerek: Rádi uvítáme lidi,  
kteří se dronům chtějí věnovat. 
Pečlivé studenty, kteří mají touhu se 
učit a poznávat, jak tato technologie 
funguje, jaké je její využití a tak dále. 
Zájemce můžeme vzít nejdřív na ex-
kurzi do laboratoře, ukázat jim stroje, 
předat jim veškeré informace…  

Rozhodnout se mohou samozřejmě 
až na základě toho. Jak už bylo řeče-
no, prioritou jsou pro nás studenti 
prvních ročníků, ale přijít za námi 
může kdokoliv. Za každého nadšen-
ce budeme rádi, ostatně společně 
se můžeme podílet i na zajímavých 
projektech. Na jednom takovém spo-
lupracujeme třeba se stavaři, takže 
má kroužek i takový přesah. 

Je potřeba mít vlastní dron?
Jan Večerek: Drony jsou ve škole 
k dispozici. Je ale třeba umět se 
o ně postarat, kdyby se něco stalo.  
Základní servis zájemce naučíme.

Kdy se scházíte?
Patrik Gross: Vzhledem k aktuální 
koronakrizi je to složitější, ale obecně 
se dá říct, že vše záleží na domluvě. 
Létání také musíme přizpůsobit 
počasí.

VŠTE nabízí kurz pro veřejnost 
nazvaný Rádiem řízené bezpilotní 
systémy. Komu byste ho doporu-
čili?
Jan Večerek: Komukoliv, kdo se chce 
seznámit s problematikou dronů. 
Určitě je to dobrý první krok, kdy 
se účastník seznámí i s vyhláškami, 
bezpečností, elektronickými kompo-
nenty a tak dále. Součástí je nácvik 
pilotáže v prostorech letiště. ¬

Text a foto: Václav Votruba

JAN
VEČEREK

PATRIKGROSS
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Nacházíte se v rámci programu  
Erasmus+ ve Velké Británii. Jaká tam 
panuje atmosféra ohledně brexitu?
Ve Velké Británii je brexit velké téma a jak 
je vidět, většina obyvatel není spokojená, 
jak to vše dopadlo. Je moc brzy na to, aby-
chom tuto situaci hodnotili a mohli vidět 
některé změny. Pro lidi, kteří zde momen-
tálně žijí, se nic zásadního nemění. Většina 
pravidel začne platit až v druhé polovině 
roku. Před Covidem-19 bylo toto téma více 
diskutované mezi obyvateli a často dochá-
zelo k demonstracím a nepokojům.

A z hlediska Covid-19?
Běžně plný Londýn lidí je teď v lednu  
úplně prázdný a vláda nám doporučuje, 
abychom zůstávali doma, pokud je to 
možné. Většina obchodů je zavřená 
a na ulici lze potkat čím dál méně lidí. 
Lidé v Londýně vládní nařízení dodržují 
a snaží se myslet pozitivně, nosí roušky 
v obchodech, na ulicích, ale najde se 
samozřejmě i dost výjimek. 

Co je cílem vašeho zahraničního  
pobytu?
Angličtina. Celý můj studentský život 
jsem se učil ve škole pouze německý jazyk. 
V posledních letech mě začalo bavit ces-
tování a často jsem narážel na překážku, 
že se dobře nedomluvím anglicky. Musel 
jsem se obracet na své přátele, aby mi pře-
kládali. A to byl hlavní důvod, proč jsem se 
rozhodl vycestovat a naučit se dobře an-
glicky. Samozřejmě se během stáže učím 
dalším dovednostem, např. komunikaci 
s klienty, jednání s dodavateli, zajišťování 
nákupu a prodeje, atd…

Je ve Velké Británii hodně českých stu-
dentů? Navázal jste nová přátelství?
Zatím jsem zde mnoho Čechů nepo-
znal. Našel jsem si přátele z jiných zemí, 
např. ze Španělska, Itálie, Litvy…  
a to hlavně prostřednictvím mé práce, 
kde máme skvělý a velký kolektiv lidí 
v mém věku. Většina mých přátel,  
které jsem zde poznal, studuje  
na některé ze zdejších univerzit.

Jak tam vypadá studentský život?
Budeme-li se bavit konkrétně o Londýně, 
tak je zde spousta univerzit a tím pádem 
i studentů. Většina zahraničních studentů 
zde při studiu pracuje, aby mohli zaplatit 
náklady za bydlení, studium, jídlo…  
Myslím si, že studenti zde mají méně 
volného času než u nás. 

Našel jste si oblíbená místa?
V okolí Londýna je spousta zajímavých 
míst, kam se lze většinou jednoduše do-
stat vlakem. Asi 90 minut vlakem od Lon-
dýna na jižním pobřeží Anglie se nachází 
město Brighton, které doporučuji navštívit. 
Byl jsem tam už čtyřikrát a určitě 

ne naposledy. V Londýně pak často  
navštěvujeme Greenwich Park, kde se 
nachází nultý poledník, a hlavně výhled 
na celý Londýn. 

Dokážete si představit, že byste  
ve Velké Británii zakotvil natrvalo?
Ve Velké Británii, konkrétně v Londý-
ně jsem již přes dva roky, a nad touhle 
otázkou jsem již přemýšlel mnohokrát. 
A odpověď zní asi ne. Došel jsem k závěru, 
že bych rád žil v České republice i přesto, 
že jsem si Anglii velmi oblíbil. Je to z toho 
důvodu, že chci být poblíž své rodiny 
a blízkých přátel. ¬

Václav Votruba

#dyckyVŠTE
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Co je na Madeiře vaším úkolem?
Jsem stážistka na zahraničním oddělení 
ISAL a mám na starosti Erasmus+ studenty.  
Na začátku jsem pro ně zpracovávala infor-
mační materiály, nyní se mimo jiné starám 
i o jejich volný čas, připravuji pro ně různé 
aktivity. Hodně spolupracuji s marketingo-
vým oddělením na přípravě propagačních 
materiálů a videí pro studenty.

Proč jste se rozhodla pro Madeiru?
Jsem zde už podruhé. Poprvé jsem 
na Madeiru přicestovala v rámci Erasmus+ 
před třemi lety. Tentokrát jsem tedy věděla, 
co mě čeká. Pro mě je Madeira jako ráj. J 
Je tu úžasná příroda, která vybízí k výletům. 
Občas připomíná Šumavu, jindy Tatry…  
Mimochodem je zde velmi proměnlivé 
počasí. Když jdete na trek, musíte si přibalit 
i bundu, i když je zrovna teplo, protože nikdy 
nevíte, co vás čeká.

Brzy se budete vracet do České republiky. 
Těšíte se?
Asi ano, těším se. J Abych ale řekla pravdu, 
přijížděla jsem s vizí, že bych si tady mohla 
najít práci. Mám vystudovaný program 
Dopravní technologie a spoje, tak jsem si 
říkala, že by bylo fajn najít zaměstnání třeba 
v přístavu, ostatně logistických firem je zde 
poměrně dost. Ukázalo se ale, že pracovních 

možností příliš není. Rozeslala jsem několik 
CV, ale odezvy jsem se dočkala jen od dvou 
firem, které mi napsaly, že si mě zařazují 
do databáze. Jelikož mluvím anglicky 
a španělsky, předpokládala jsem, že to bude 
výhodou, ale více je tady teď zájem o fran-
couzštinu a němčinu. 

Co když se ozvou, zatímco vy už budete 
v České republice?
Tak to nevím… J Doufám, že budu mít dob-
rou práci v Čechách, teď v lednu jsem dosta-
la několik pracovních nabídek. Tak snad mě 
to už nebude lákat. 

Uplatnit se tedy chcete v dopravní  
logistice?
Ano. Líbí se mi námořní a letecká logisti-
ka. I z toho hlediska jsem doufala v práci 
na Madeiře, protože u nás v Čechách příliš 
možností v oblasti námořní logistiky není. 
Celkově bych také ráda uplatnila znalost 
cizích jazyků.

Jsou podle vás zahraniční zkušenosti 
významným obohacením CV?
Určitě. Firmy vidí, že jste samostatný,  
že dokážete pracovat nebo studovat  
v úplně cizím prostředí, domluvit  
se jiným jazykem…

„Je tu nádherně, nejraději bych tu zůstala,“ zahájila náš 
rozhovor Jitka Důrová, která si užívala absolventskou stáž 
v rámci Erasmus+ na Madeiře. S usměvavou absolventkou 

VŠTE jsme si povídali v lednu, zhruba dva týdny  
před jejím návratem do České republiky.

Jitka 
Důrová

MADEIRA  
JE PRO MĚ 
JAKO RÁJ
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Na Erasmus+ jste vycestovala po ukončení 
studií, což není úplně běžné. Proč myslíte, 
že tuto možnost studenti příliš nevyužívají?
Podmínkou je přihlásit se na absolventskou 
stáž ještě v průběhu studia. Co jsem se o tom 
bavila s Čechy, tak o této možnosti příliš  
nevěděli, respektive se o ni ani nezajímali.  
Když dokončíte školu, jdete si hledat práci. 
Tak to má většina lidí. Jsou ale i jiné možnosti. 
Mám třeba kamarády, kteří jezdí na working 
holiday do Kanady, Chile a tak dále.  
Chtěla jsem možnost zahraniční stáže ještě 
využít. Na jaře mi to kvůli covidu krachlo,  
ale na podzim už se povedlo. 

Odletěla jste v září, kdy se epidemiologic-
ká situace zhoršovala. Neměla jste obavy, 
co vás čeká?
Madeira byla nejbezpečnější destinace, bylo 
v ní velmi málo covidových případů. Na jaře 
se úplně zavřeli, nikoho si sem na ostrov ne-
pouštěli. Zavřené byly i restaurace a obchody. 
Je to ale zároveň oblast, která žije z cestovního 
ruchu, takže se musela otevřít a začít lákat 
turisty, třeba i na to, že se testy na letišti dělají 
zadarmo. Každopádně i tady se již objevují 
nové případy, byť s Českou republikou je to 
nesrovnatelné.

Zmínila jste, že už jste na Madeiře jednou 
byla. Čím si vás tehdy získala?
Byla jsem aktivní členkou spolku ESN VŠTE 
Budweis, v rámci, kterého jsme se často bavili, 
kdo kde byl. Řekla jsem si: „Proč já nikam 
nejedu? Vždyť to musí být super!“ Dala jsem si 
přihlášku do Nové Kaledonie a začala se učit 
francouzštinu, kterou se tam mluví. Zjistila 
jsem ale, že to není ta správná cesta. Rozhodla 
jsem se tedy raději pro Madeiru.

Jaké byly vaše pocity?
Po návratu domů jsem snad dva měsíce  
plakala. J První Erasmus+… je něco…  
prostě nepopsatelného. I další stáže jsou 
skvělé, ale ta první je úžasná. Poznáváte jiné 
kultury, mluvíte s lidmi cizími jazyky, pozná-
váte jiné univerzity, přírodu… Je to vysoce 
návykové! Před odjezdem jsem měla obavy 
kvůli angličtině, příliš jsem si v ní nevěřila. 
Ale víte co? Na místě zjistíte, že vůbec nevadí, 
když ji nemáte dokonalou. Stejně se dorozu-
míte. A během pobytu si jazyk jednoznačně 
zdokonalíte.

Nebude vám studium na VŠTE chybět?
Bude. Především zmíněný spolek ESN VŠTE 
Budweis. Pořád jsem byla v kruhu zahraničních 
studentů, organizovali jsme jim výlety, aktivi-
ty… moc jsem si to zamilovala! Celkově se mi 
na VŠTE líbí, že klade velký důraz na pracovní 
uplatnění. Stáže, praxe, to vše je důležité… ¬

Václav Votruba
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Jak jste se o kurzu na VŠTE 
dozvěděl?
Na Facebook mi vyběhla reklama, 
která mě okamžitě zaujala, pro-
tože jsem hodlal 3D tisk zahrnout 
do našeho podnikání. Tou dobou 
jsme už dokonce měli 3D tiskárnu 
koupenou. Na kurz jsem se tedy 
přihlásil a musím říct, že byl úžas-
ný! Především lektor Tomáš Kůs 
byl fantastický. Velkou škodou jen 
je, že lekce byly pouze čtyři…  
je to bezedné téma.

Takže o případné pokračování 
byste měl zájem?
Rozhodně. Tyto první lekce po-
sloužily jako úvod do 3D tisku.  
Myslím, že nám to dalo dost, 
ale  nyní by to chtělo ještě pro-
hloubit, udělat kurz pro pokročilé, 
věnovat se více modelování. 
Určitě bych se přihlásil znovu,  
byl jsem nadšený.

Věděl jste, že má VŠTE 3D  
laboratoř?
Nevěděl, ale nepřekvapilo mě to, 
protože vím, že se 3D tiskárny 
na školách rozmáhají.

Zkoumal jste i jiné kurzy, jestli 
se někde konají?
Další kurzy jsem hledal, ale větši-
nou byly v Praze a podobně.

Pomůže vám 3D tisk i z hlediska 
tvorby modelů?
Ano. Kolikrát jsme řešili problém, 
že něco bylo třeba co nejrychleji 
vytisknout u subdodavatelů.  
Proto jsem se rozhodl profesionál-
ní 3D tiskárnu pořídit, ať ji máme 
k dispozici. Práci nám ulehčuje 
například u takových detailů, jako 
jsou doškové střechy, se kterými 
bychom jinak měli mnoho práce. 
Také jsme dělali konstrukčně  
složitou kapličku, která by nám 
zabrala celý den, ale tiskárna  
si s ní poradila za hodinu. 

Jak je možné, že se z koníčka 
stalo podnikání?
Jsem původně zubní laborant. 
Modelování jsem se věnoval vždy 
po práci, až mě jednou oslovilo 
Jihočeské muzeum, zda bych 
pro  ně zhotovil jeden model.  
Měl jsem z toho radost, takže 
jsem se začal zajímat, jaké jsou 
další možnosti. Kontaktoval jsem 
pražské firmy, které mi přihrály 
další zakázky. Tím se to odstarto-
valo. Dneska jsem pro tyto firmy 
konkurencí. J Naštěstí ale udržu-
jeme přátelství a fungujeme spíše 
v kooperaci. Na zelené louce jsem 
postavil ateliér na Dobré Vodě 
a pustil se do toho naplno. Zaká-
zek bylo tolik, že už nebylo možné 
sedět na dvou židlích. Chtěl jsem 
se věnovat jen jedné oblasti, proto 
jsem dal modelování přednost 
před zubní laboratoří.

Epidemie covid-19 na vaše  
podnikání nemá vliv?
Bohužel má. Musel jsem propustit 
dva zaměstnance. První vlna se 
nás vůbec nedotkla, ale teď už 
je to horší. Výstavy jsou zavřené, 
některé z nich budou přesunuté, 
tudíž poptávka po nových mode-
lech opadla. Čekáme, jestli se to 
zlepší…

Děláte modely i do zahraničí?
Děláme, ale není jich tolik.

Modelářský ateliér jste založil 
už před patnácti lety. Baví vás 
stále pracovat na modelech?
Baví. Pořád je to i můj koníček, 
i když už na něj nemám tolik času. 
Nejradši dělám diorámy, nyní jsme 
například tvořili velkou scenérii 
do Trocnova, což mě moc bavilo. 
Nebo zmíním model bojiště 
první světové války, který putoval 
do Znojma. Děla, zákopy, krysy… 
bylo tam mnoho detailů, se 
kterými byla radost si hrát. Máme 
pro to cit, představivost, snažíme 
se naši práci dotáhnout k doko-
nalosti. Jako dítě jsem rád koukal 
na modely v muzeích, ale  přišly 
mi hrozně strohé. Lidé se na ně 
podívali a hned šli dál.  
My se je snažíme dělat tak, 
aby  u nich člověk vydržel co 
nejdéle. Aby měl stále co hledat. ¬

Text a foto: Václav Votruba

KURZ  
3D TISKU  
NA VŠTE  
BYL ÚŽASNÝ

Roky se modelům věnoval čistě 
ve  svém volnu. Dnes jsou jeho 
živobytím. Pavel Böhm má firmu  
PB Model, která vytváří například 
modely pro muzea, urbanistické 
modely či filmové rekvizity, přičemž 
vloni se rozhodl nabídku rozšířit 
o 3D tisk. Při té příležitosti se 
zúčastnil Základního kurzu  
3D tisku, který se na podzim 
uskutečnil 
na VŠTE.

Pavel 
Böhm
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„Co nebudete řídit, 
to Vás bude vláčet.“

Takhle nějak začala moje již několik 
měsíců trvající spolupráce s VŠTE. 
Jsem spolumajitelka malé personální 
agentury a zakládám si na poctivé 
práci a vysoké míře etiky. Když se mi 
v hlavě zrodila myšlenka spoluprá-
ce Personální agentury a vysoké 
školy, nebyla jsem si jistá nadšením 
z druhé strany. Dobře jsem věděla, 
že při naší specializaci na staveb-
nictví je potřeba kvalitní kandidáty 
oslovovat již při studiu. Taky jsem vě-
děla, že je moc důležité si u studentů 
budovat dobré jméno jako pro-
středník k jejich práci. Vždyť kdo jiný 
jim může zprostředkovat pohovory 
s nejzajímavějšími firmami z oboru? 
I bez vypsané pozice. Prostě jen 
tak – máme zajímavého kandidáta, 

chcete ho poznat? Takže já mám 
skvělé kandidáty pro své klienty, 
studenti mají exkluzivní přístup 
do firem z jejich oboru, ale jak 
tím podpoříme Karierní centrum 
a VŠTE jako takovou?
A tak jsme s Nikolou přišly na nápad 
udělat pásmo přednášek na téma 
Rozvoj kariéry. Musím uznat, že i mě 
aktuální situace naučila novým 
dovednostem. V minulosti jsem se 
více jak 7 let živila u nadnárodních 
společností jako lektor na plný úva-
zek, nicméně s online formou jsem 
neměla větší zkušenosti. Tady musím 
opět vyseknout poklonu celému 
týmu VŠTE v čele s Nikolou. Orga-
nizace na jedničku, vše běželo, jak 
mělo. A tak jsme se do toho pustili. 
Nikola – jako garant projektu – na-
stavila témata velmi logicky za sebou 
a tak, aby obsahově navazovala. 

Za období 3 měsíců jsme v rámci 
Karierního centra uskutečnili 
4 online Workshopy s celkovou 
účastí 48 účastníků. Během té 
doby jsem osobně konzultovala 
6 životopisů a z nich 4 studenti 
jsou přes nás ve výběrových říze-
ních na novou (nebo lepší) práci. 
A občas byla i legrace J.

Spolupráce ze strany studentů 
mě velmi překvapila. V dobrém.  
Nečekala jsem takovou míru ote-
vřenosti, spolupráce, spolehlivos-
ti a vůbec takového toho „chtění“, 
které je základní esencí každého 
úspěchu. Možná to bylo z titulu 
dobrovolnosti našich workshopů, 
ale na tom už málo záleží. Když 
mě VŠTE v budoucnu povolá 
k jakékoliv spolupráci, moc ráda 
si udělám čas.

Dovolte mi tedy tímto poděko-
vat všem našim posluchačům 
za jejich čas, účast i spolupráci. 
Moje práce mě denně učí mnoha 
věcem a stále častěji opakuji 
kandidátům i firemním klientům: 
„Co nebudete řídit, to vás bude 
vláčet.“ Moc ráda vidím, že mno-
ho studentů z VŠTE bere denně 
svou kariéru pevně do rukou 
a řídí její dobrý začátek nebo po-
kračování. Moc ráda také vidím, 
jak se nám po generaci lehce 
nepřítomných a na technologiích 
závislých mladých lidí dostává 
do aktivního ekonomického 
života generace zodpovědných 
cílevědomých mladých, kteří 
budou tvořit hodnoty a posouvat 
svět dál. Osobně se na důchod 
nehodlám spoléhat, ale s nimi 
bych možná i mohla…

A nakonec ještě jednou velké 
díky Nikole a celému realizační-
mu týmu VŠTE. Pan rektor zřejmě 
moc dobře ví, proč zaměstnává 
na klíčových postech aktuální 
a bývalé studenty. Tuhle míru 
angažovanosti a kompetentnosti 
lze dnes pozorovat jako velmi 
vzácný jev J. ¬

»   První kroky, 
jak si najít JOB snů

»   Jak si napsat životopis 
a motivační dopis

»   Jak si postupně  
budovat kariéru

»   Sebeprezentace 
a rétorika

„Zdravím vás, jsem Nikola 
Karasová a u nás na škole mám 
na starost Karierní centrum. 
Vy budete určitě ta Lenka 
z LAESY. Pojďme se společně 
domluvit, jak bychom mohli 
navázat spolupráci?“

Lenka 
z LAESY
LAESA EU s.r.o. 
 

LAESA EU s.r.o. 
 

LAESA EU s.r.o. 

 



ESN 
VŠTEBUDWEIS
„Koronavirový semestr byl 
pro nás všechny velice 
těžký. My jsme ale uviděli 
příležitost, jak posunout 
naši sekci zase o kousek  
dál, a nyní hledáme nové 
členy, kteří nám pomůžou 
v rozvoji pokračovat.“

ESN VŠTE Budweis je studentský 
spolek pod hlavičkou mezinárod-
ní organizace Erasmus Student 
Network. Naši činnost zaměřujeme 
na zahraniční studenty na VŠTE. 
Pořádáme různé akce a výlety a dá-
váme členům naší sekce možnost 
osobního rozvoje nejen v meziná-
rodním prostředí. Snažíme se tak 
co nejvíce přispívat ke studentskému 
životu na naší škole. Přidat se k nám 
může úplně každý.

A jak to celé vlastně funguje? Každý 
náš člen si na začátku semestru vy-
bere alespoň jednoho zahraničního 
studenta, kterému dělá tzv. Buddy. 
To znamená, že mu pomáhá s jeho 
každodenními problémy spojenými 
se studiem či životem v ČR jako 
takovým. Jedná se o skvělou příle-
žitost, jak si vyzkoušet a rozvinout 
komunikativní angličtinu a poznat 
jiné kultury. Přitom se nejedná o nic 
závazného. Někteří se vidí pouze 
jednou, jiní si „Erasmáky“ zvou domů 
či na chatu. Kamarádi po celém 
světě se vám ale určitě neztratí.

Každý semestr pořádáme v sekci 
celou řadu výletů, místních akcí 
a párty. Jezdíme jak do zahraničí, 
tak i po Česku. Chodíme s Erasmáky 
na české tradiční festivaly a kulturní 
akce. Pořádáme pravidelné sekční 
teambuildingy a sportovní udá-
losti. Zapojujeme se také do ESN 
projektů. V rámci Social Inclusion 
pořádáme průvod vlajek městem, 
chodíme venčit pejsky do útulku 
nebo organizujeme charitativní akce. 
Vše si pořádáme sami, a každý člen 
má možnost cokoliv vymyslet a také 
zrealizovat. Účastníme se i vzdě-
lávacích a setkávacích akcí v ČR 
i zahraničí, a to například v Berlíně, 
Vídni, Madridu, Vilniusu či řeckém 
městě Thessaloniki.

Pro ty nejzapálenější členy jsou 
v sekci připravené pozice President, 
IT Responsible, Treasurer, Local 
Representative, Communication, 
Human Resource a Event Manager. 
Právě tito lidé se starají o chod celé 
sekce v oblasti projekt managemen-
tu, financí, řízení lidských zdrojů, 
PR či IT. Tato „práce“ navíc rozšiřuje 
studentům praktické znalosti a dává 
jim velkou výhodu do budoucího 
zaměstnání. Být součástí týmu ESN 
se v životopise jen třpytí.

Ať si stavař, strojař, ekonom, logis-
tik či HR, u nás si rozhodně najdeš 
„to svoje“. Ozvi se a přesvědč se 
na vlastní kůži. ¬

ESN VŠTE Budweis

KONTAKT: 

Email:  hr@esnvste.cz

FB:  @ESNVSTEBudweis

IG:  esnvstebudweis

ZÁKLADNÍ INFO:

Založení spolku: 2012 

Počet členů:  20

Maskot:   Králík

 

NEJVĚTŠÍ AKCE: 

»  Národní platforma Lipno
»  Národní platforma Budweis
»  Každoroční Flag Parade
ZAHRANIČNÍ VÝLETY: 

»  Budapešť
»  Auschwitz
»  Hallstatt»  Linz»  Krakow
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ERASMUS 
VE ŠKOLÁCH 
 
V projektu Erasmus in Schools si 
zahraniční studenti připravují zajímavý 
program pro studenty středních škol 
přímo do jejich vyučování. Tento rok se 
projektu zúčastnil i náš indický student 
pozemních staveb Aashutosh Gajjar, 
který o své zkušenosti napsal: „Byl jsem 
přidělen na jednu online hodinu k paní 
Petře Červenkové, učitelce angličtiny 
druhé třídy na škole Stráž. Řekl bych, 
že to byla nejlepší věc, která mě tento 
rok potkala. Konverzaci s dětmi jsem 
si velmi užíval. Učil jsem je slovíčka 
a výslovnost. Ptali se mě na různé 
otázky o Indii, ale i o všem možném, 
což mě potěšilo. Cítil jsem se jako 
během Dne učitelů, který u nás slavíme, 
a kdy učíme mladší děti ve školách. 
Byla to pro mě skvělá zkušenost učit 
takto malé děti v Česku. Myslím si, 
že takových projektů by mělo být 
mnohem více a doufám, že se tato akce 
bude ještě v budoucnu opakovat.“

MEZINÁRODNÍ 

VEČEŘE 
 
V době, kdy bylo možné se setkat  
alespoň po menších skupinkách  
jsme si, stejně jako každý semestr,  
uspořádali mezinárodní večeři. 
Za normálních okolností zahraniční 
studenti připravují svá tradiční jídla. 
Tento semestr nám nadělil pouze  
Čínu a Indii, tak byl výběr malinko 
chudší. Celá akce se konala 
na sv. Martina, proto jsme si zařídili 
tradiční svatomartinskou husu a víno. 
He Chen, student ekonomiky podniku 
z Číny, nás pak učil připravovat klasické 
čínské knedlíčky. Následující indický 
večer bohužel opět překazil covid-19.

ONLINE  

AKCE 
 
Ačkoliv nás situace ponechala  
s pouze třemi zahraničními studenty,  
nenechali jsme je u nás v Budějcích  
na pospas nudě. Místo klasických  
akcí a večerních posezení jsme se  
přesunuli na MS Teams, kde jsme  
každý čtvrtek pořádali zábavné aktivity. 
Vytvořili jsme si Kahoot kvízy o Česku,  
Indii a Číně. Hráli jsme hru „Nakresli  
a hádej“ nebo například velmi  
oblíbenou online PC hru Among Us.  
I když se klasickému setkávání tváří  
v tvář nic nevyrovná, jsme rádi,  
že i přes všechny útrapy, které tento  
koronavirový semestr přinesl, jsme  
měli možnost zažít a naučit se 
něčemu novému.

VÁNOČNÍ 

VEČÍREK 
 
Vánoční večírek se i přes všechny 
obavy nakonec konat mohl, tedy 
pouze v limitu deseti lidí a dodržování 
hygienických opatření. Pro tuto 
příležitost jsme si nazdobili naši 
kancelář D501 do vánočního kýče 
a rozloučili jsme se s rokem 2020. 
Díky koronaviru jsme si večírek 
alespoň okořenili o skupinové měření 
teploty bezkontaktním teploměrem. 
Všichni jsme si popřáli lepší rok 2021. 
Doufám, že v době, kdy si čtete tyto 
řádky je celá situace lepší.

VÝLETY 
 
I během zimního semestru 2020 jsme 
se pokusili nezůstat pouze doma. 
Několik z nás vyrazilo s Erasmáky 
na výlety do okolí. Během jedné 
příležitosti jsme navštívili Jindřichův 
Hradec, kde jsme obdivovali krásy 
historického centra, zavítali  
do tradiční české restaurace Udírna 
a jen tak bloudili zimou utlumeným 
městem. Jako další se na seznamu 
objevila návštěva Prachatic, kdy jsme 
stejně jako v Hradci prozkoumávali 
historické centrum. Cestou jsme ještě 
navštívili nádhernou ves Holašovice, 
jejíž selské baroko se zapsalo 
do seznamu UNESCO a také místní 
velice zvláštní repliku Stonehenge, 
která je podle majitelů plně funkční 
a dokáže léčit nemoci pomocí energií.

ZEMĚTŘESENÍ 

V TURECKU 
 
Dne 30. 10. 2020 zasáhlo zemětřesení 
o síle 7 (podle Richterovy stupnice) 
řecký ostrov Samos a velkou část 
tureckého pobřeží v okolí Izmiru, 
tedy městě, kde se nachází i naše 
partnerská univerzita Ekonomi 
Üniversitesi. Oblast zdevastovala 
také následná vlna tsunami. Přes 100 
lidí bylo zabito a několik desítek tisíc 
lidí bylo nuceno opustit své domovy 
a přesunout s k příbuzným, do hotelů 
či do provizorních stanových městeček. 
Právě proto jsme se rozhodli navázat 
kontakt s naší partnerskou sekcí ESN 
IEU z této univerzity a nabídnout jim 
finanční pomoc. Peníze využili na nákup 
oblečení, přikrývek a jako příspěvky 
na nájem. Celkově se dostalo pomoci 
přes sto lidem z postižené oblasti.
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