
 

 

 

Věc veřejná    2/2014 

škola ● region ● společnost 

PROMOCE 

A 

IMATRIKULACE 

V pátek 17. 10. 2014 se uskutečnily na VŠERS imatrikulace 

studentů prvních ročníků a bakalářské promoce studentů, 

kteří skládali státní závěrečné zkoušky v září. V Českých 

Budějovicích proběhl obřad v aule Konzervatoře, v Příbrami 

v jednacím sále Zastupitelstva města Příbram. 

Imatrikulace v Č. Budějovicích 

 Imatrikulace v Příbrami 

Promoce v Příbrami 

 

 

Akademický střelecký klub 

při VŠERS, o.p.s. 

Ve čtvrtek 9. října 2014 se na střelnici Borek konal již pátý 

ročník střelecké soutěže „O pohár rektora VŠERS“. V hlavní 

soutěži se na prvním místě umístil Milan Veselý (192 b.), na 

druhém místě Petr Baloun (191 b.) a na třetím místě Radka 

Ferebauerová (188 b.). V soutěži družstev obsadilo první 

místo družstvo ve složení Petr Baloun, Petr Novotný a Jan 

Šimlík s celkovým počtem 553 bodů, druhé místo družstvo 

ve složení Radka Ferebauerová, Jaroslav Kalianko a Petr 

Knížek (516 bodů), třetí místo družstvo ve složení Josef 

Kříha, Štěpán Strnad a Milan Veselý (493 bodů).  

V sobotu 25. října 2014 se zúčastnila dvě družstva klubu 

(1. družstvo Petr Baloun, Petr Novotný, a Jan Šimlík; 

2. družstvo Radka Ferebauerová, Jaroslav Kalianko a 

Martina Michková) XLI. ročníku střelecké soutěže 

„JIHOČESKÝ KAPR“, kterou pořádá Sportovní klub 

Policie, Oddíl sportovní střelby České Budějovice.  

    Jana Píchová 

 

Centrum celoživotního vzdělávání 

CCV zahájilo v září 2014 studium ve vzdělávacích 

programech Doplňující pedagogické studium a Studium 

speciální pedagogiky v Českých Budějovicích, Příbrami, 

Liberci a v Horšovském Týně. Absolvováním těchto 

vzdělávacích programů získávají pedagogičtí pracovníci 

potřebnou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-

gogických pracovnících. V Českých Budějovicích bude 

z důvodu velkého zájmu cílové skupiny zahájen další běh 

Studia speciální pedagogiky v prosinci 2014. 

 

 

Pilotní ověření vzdělávacích 

programů 

V rámci projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků 

vodního hospodářství v Jihočeském kraji", registrační číslo 

projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, bylo ukončeno pilotní 

ověření vzdělávacích programů. Bylo realizováno 

8 vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 

259 posluchačů, především pracovníků měst a obcí, 

Magistrátu města České Budějovice, Krajského úřadu 

Jihočeského kraje, Povodí Vltavy, České inspekce životního 

prostředí a dalších.  

Největší zájem byl o kurz Řízení záchranných prací při 

povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení, kterého 

se zúčastnilo 59 posluchačů a o kurz Právní předpisy a 

technické normy ve vodním hospodářství, kterého se 

zúčastnilo 50 posluchačů.  

Růžena Ferebauerová 

 

 

 

SVOČ 2014 

Již poosmé se uskutečnila na Vysoké škole evropských a 

regionálních studií prezentace studentských prací v rámci 

tzv. Studentské vědecké odborné činnosti. Posláním 

studentské vědecké činnosti je vyhledávat talentované 

studenty a vytvářet optimální předpoklady na rozvíjení 

jejich vědomostí, dovedností vědecky pracovat, tvořivě 

využívat poznatky současné vědy a posilovat jejich 

schopnosti řešit teoretické a praktické problémy, spojené 

především s pedagogickým a vědecko-výzkumným 

zaměřením školy v rámci jednotlivých studijních oborů. 

V letošním roce se pořádalo vzhledem k velkému zájmu již 

pošesté samostatné kolo SVOČ v Českých Budějovicích 

(12.5.2014) i v Příbrami (14.5.2014). Na prvním místě se 

v Č. Budějovicích umístil P. Pořádek s prací: Pytláctví jako 

trestný čin a v Příbrami Z. Škaloud s prací Analýza veřejné 

dopravy v regionu Středočeského kraje a Prahy v 

komparaci se systémem veřejné dopravy v městském 

regionu Frankfurt nad Mohanem. Na druhém místě 

L. Ječmínková s prací: Komparativní analýza vybraných 

PPP projektů v ČR a Rakousku a E. Šmídová s prací 

Zhodnocení kvality poskytovaných služeb v České 

spořitelně, a.s. pomocí metody mystery shopping. Třetí 

místo obsadily V. Cenková (Fair trade a jeho projevy na 

českém trhu) a M. Kováříková (Vymáhání a placení 

daňových nedoplatků v ČR). 

Jiří Dušek 
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KONFERENCE 

BEZPEČNÁ SPOLEČNOST A VODA 

Vodňany 26. 11. 2014 – 27. 11. 2014 

VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE 

VŠERS – škola pro Vaši budoucnost… 

http://www.vyzkumnecentrum-vsers.cz/wp-content/uploads/2014/04/RIZENI_ZACHRANNYCH_PRACI_PRI_POVODNICH_A_Z_HLEDISKA_VODOHOSP.ZAR_..pdf
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Z promočního projevu 

rektora 

Milé promoventky, milí promoventi, všichni se těšíme z 

vašeho úspěchu a přejeme si, aby váš život byl stejně 

radostný, jako je pro vás dnešní den. Tento den je významný 

i pro naše milé imatrikulanty, studenty prvního ročníku, kteří 

své studium na naší škole zahájili. 

V nastávajícím akademickém roce si připomínáme dvě 

významná výročí evropských a zároveň světových dějin, 

které v sobě nesou zejména výstražná poselství pro nová 

pokolení na prahu 21. století. Výročí začátku první světové 

války, rok 1914 a rok ukončení druhé světové války, rok 

1945. 

Chci se u těchto výročí v krátkosti zastavit na naší 

akademické půdě, protože kdo jiný než vzdělaná a 

nastupující generace mladých vysokoškoláků by měla vzít 

osud budoucích civilizačních procesů do svých rukou a měla 

by jim vtisknout pečeť kultivovaného a mírumilovného 

pokroku. 

Po roce 1989 se otevřela možnost prověřit opodstatněnost 

dukelské tradice. Vedle snah o prezentaci výsledků věcného 

historického bádání se objevila i stanoviska, která 

dezinterpretovala smysl operace jako promyšleně krvavou 

lázeň pro československé jednotky ze strany sovětského 

velení a hovořilo se o zbytečném masakru.... 

Několik stovek z oněch 16 tisíc mužů a žen, kteří přežili 

nelítostné boje v Karpatech i ty následující až do posledních 

válečných dnů, stále ještě žije mezi námi. Ti všichni – čeští, 

slovenští a karpatoruští vojáci – šli tehdy do bojů o Dukelský 

průsmyk dobrovolně a z lásky k vlasti. 

Je paradoxem, že tito někdejší řadoví vojáci, kteří přirozeně 

nevěděli, jaké strategické, politické i jiné důvody vyvolaly 

karpatsko-dukelskou operaci, byli po listopadu 1989 

nejednou označováni i jako banditi ve službách Moskvy, 

kteří přinesli na bodácích sovětskou porobu, a současně jim 

byla přičítána zodpovědnost za poúnorové čtyřicetiletí. 

Pocítili podobnou ideologizaci, jako dávno před listopadem 

západní vojáci za jiná nařčení. 

Co z uvedeného vyplývá pro nás všechny. Z řečeného je 

zřejmá zkušenost o tom, že informace musíme zkoumat, 

ověřovat si je a přemýšlet o nich v souvislostech. Nenechte 

se ovlivňovat propagandistickou rétorikou a údaji 

vytrženými ze souvislostí, či jednostrannými údaji a 

informacemi.  

Uvedu jiný příklad. Evropu v současné době trápí závažné 

problémy. Například občanská válka na Ukrajině, která není 

problémem rozpadajícího se státu, ale rozpadající se 

společnosti, která byla 20 let plundrována svými politickými 

elitami bez ohledu na to, jestli byly proevropské nebo 

proruské. Na Ukrajině jde o to, který z oligarchů dokáže 

stabilizovat rozkradenou, zchudlou, zcyničtělou i etnicky 

rozpolcenou zemi...  

Milé absolventky a absolventi, dovolte, abych Vaším 

jménem poděkoval Vašim pedagogům. Stáli při Vás v 

dobrém i zlém. Přeji Vám, abyste měli možnost opírat se o 

takové lidi po celý život.  

Zapojte se do budování našeho státu i nového světa. 

Dokažte, že pojmy jako čest, poctivost, pravdomluvnost 

nejsou vyčpělé, ač se v politické i životní realitě často 

přesvědčujeme o opaku. Buďte čestní, poctiví a 

pravdomluvní. Přeji vám, i všem vašim blízkým, hodně štěstí 

a vše dobré. 

Akademická rada 

Před začátkem zimního semestru se uskutečnilo jednání 

Akademické rady VŠERS v Hornickém muzeu v Příbrami. 

Po jednání navštívili všichni účastníci za doprovodu ředitele 

PaedDr. Josefa Velfla Důl Vojtěch.  

 

 

Podpora dalšího vzdělávání 

příslušníků bezpečnostních 

složek v Jihočeském kraji, 

registrační číslo 

CZ.1.07/3.2.08/02.0046 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 
Od listopadu 2011 do 31. 10. 2014 realizovala naše Vysoká 

škola evropských a regionálních studií, o. p. s. ve spolupráci 

s partnery Jihočeským krajem a Svazem měst a obcí 

Jihočeského kraje projekt na podporu vzdělávání strážníků 

obecních (městských) policií z našeho regionu.  

V rámci projektu bylo realizováno 19 nových vzdělávacích 

programů pro strážníky MP a ke 12 z nich byly vytvořeny 

studijní opory. Ve vzdělávacích programech se proškolilo 

celkem 270 osob, z toho bylo 42 žen.  

Realizované vzdělávací programy se setkaly s úspěchem a 

podle zúčastněných strážníků byl tento projekt přínosem pro 

jejich další profesní rozvoj. V rámci udržitelnosti bude škola 

nabízet vzniklé vzdělávací programy strážníkům obecních 

(městských policií). 

 Sylva Bradáčová  

 

Konference „Udržitelný rozvoj V. – 

Udržitelný rozvoj 10 let po vstupu 

České republiky do Evropské unie“ 

Ve dnech 20.3.-21.3.2014 proběhla v Českých Budějovicích 

pod záštitou představitelů jihočeského regionu - hejtmana 

Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora 

statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy 

mezinárodní vědecká konference na téma „Udržitelný 

rozvoj V. – Udržitelný rozvoj 10 let po vstupu České 

republiky do Evropské unie“, jež volně tematicky navázala 

na minulou konferenci z roku 2013.  

Konferenci pořádala obdobně jako v minulých letech 

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých 

Budějovicích ve spolupráci s nadací Konrad-Adenauer-

Stiftung Prag, Jihočeským krajem a Statutárním městem 

České Budějovice. Konference byla dále podpořena 

Eurocentrem České Budějovice, informačním střediskem 

Europe Direct České Budějovice a Oberbank. Mediálním 

partnerem akce byla MF Dnes. 

Vzhledem k tomu, že si v letošním roce Česká republika 

připomíná nejen 10. výročí vstupu do Evropské unie a 15 let 

členství v NATO, ale též mimořádné významné výročí 25 let 

od Sametové revoluce, která v roce 1989 znamenala zásadní 

zlom v přechodu Československa k svobodě a demokracii, 

byla nově navázána spolupráce s dalším partnerem 

konference - Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. 

Ve spolupráci s Jihočeským muzeem byla 21.3.2014 

pořádána v rámci výzkumného projektu Grantové agentury 

ČR „Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech 

Jihočeského kraje v komparativní perspektivě“ zvláštní 

sekce věnovaná výročí roku 1989 pod názvem "Sametová 

revoluce v  obcích, městech a regionech aneb rok zázraků 

1989 na místní a regionální úrovni v kontextu střední a 

východní Evropy". 

Konference se zúčastnilo kromě širší laické i odborné 

veřejnosti více než 110 aktivních účastníků. Z 

nejvýznamnějších účastníků konference lze jmenovat 

například Ing. Mgr. Jana Michala, vedoucího Zastoupení 

Evropské komise v ČR či paní Kathrin Altmann z 

Europaregion Donau-Moldau.  

Jiří Dušek 

 

 

Předání medaile 

Ve čtvrtek 23. října 2014 od 10 hodin byly v prostorách 

Trojského zámku v Praze předány medaile Hasičského 

záchranného sboru České republiky. 

Tato ocenění se udělují u příležitosti výročí vzniku 

samostatného československého státu. Ministr vnitra udělil 

čtyři medaile za statečnost. Generální ředitel HZS ČR brig. 

gen. Ing. Drahoslav Ryba udělil ještě dalších 67 medailí „Za 

zásluhy o bezpečnost“ a „Za věrnost I. stupně“, „Čestné 

medaile HZS ČR“ a „Plakety HZS ČR“. 

Medaili za zásluhy „O bezpečnost“ převzal doc. JUDr. 

Roman Svatoš Ph.D., vedoucí katedry právních oborů a 

bezpečnostních studií VŠERS, o.p.s. 

 

POZVÁNKA NA 

VÝROČNÍ 

KONFERENCI 

VŠERS 2015 

 

 

 

 


