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NOVINKY A AKTUALITY Z VŠO

GUIDEAMUS 2017/2018

Na Vysoké škole ob-
chodní v Praze se budou 
i letos konat dny otevře-
ných dveří, kde zájem-
ci získají odpovědi na 
otázky týkající se studia 
na vysoké škole. 

Vybrat si vhodné zaměření a vy-
sokou školu, kde poté budete stu-
dovat, nepatří mezi snadná životní 
rozhodnutí. Na VŠO se proto ve 

dnech otevřených dveří snažíme uká-
zat vysokoškolský život v praxi. Do-
zvíte se, jak vypadá výběrové řízení, 
jaké jsou podmínky přijetí, ale také co 
VŠO odlišuje od ostatních institucí. 
Popovídat si budete moci se studen-
ty i našimi pedagogy o jednotlivých 
oborech či stážích. Záleží jen na vás, 
kterými studijními dveřmi se vydáte, 
ty naše jsou pro vás stále otevřené. 
Pokud chcete studovat již od října, 
přihlášku nám nezapomeňte zaslat do 
konce září. Dny otevřených dveří za-
čínají vždy v 16 hodin. 

Otevíráme dveře  
vysokoškolského světa

Dny otevřených  
dveří v roce 2018:

10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 
7. 3., 21. 3., 11. 4.,16. 5., 
6. 6., 13. 6., 5. 9., 19. 9.

Co víte  
o bezpečnosti  

letecké dopravy?

Příznivci letecké bezpečnosti se 
i v letošním roce mohou těšit na 
tradiční dvoudenní konferenci 
Safety a Security, která se za-
měřuje na provozní bezpečnost  
v civilním letectví a ochranu před 
protiprávním jednáním. Konfe-
renci organizuje Letiště Václava 
Havla a Vysoká škola obchodní  
v Praze. Stavte se na letišti ve stře-
du 22. listopadu, kdy se koná Air 
Transport Security 2017, nebo 
navštivte ve čtvrtek 23. listopadu 
Safety konferenci 2017. Obě akce 
se budou konat v sále Letiště Vác-
lava Havla. Vstup je zdarma pod 
podmínkou včasné registrace. 

Více na www.safsecprague.cz. 

Vysoká škola obchodní zahájí aka-
demický rok pod vedením nového 
rektora. Vladimír Krajčík chce 
navázat na dlouholetou tradici Vy-

soké školy obchodní v Praze jako 
poskytovatele kvalitního vzdělání  
v oblasti cestovního ruchu  
a letectví a nabídnout studen-
tům více příležitostí, kde bu-
dou moci využít teoretické 
znalosti nabyté během studia i zí- 
skanou praxi. 

Vladimír Krajčík ve funkci nahradí 
Jindřicha Plocha, který post zastával 
od roku 2015. Své letité zkušenosti  
z univerzitního prostředí získal 
vedením soukromých vzděláva-
cích institucí. „Během výuky kla-
du důraz zejména na podněcování 
talentu a podnikavosti. Pro úspěš-
nou kariéru potřebujeme zapálení 
a poctivý přístup k práci. To jsou 
mé hodnoty, které chci sdílet se 
studenty VŠO,“ dodává nový rek-
tor VŠO Vladimír Krajčík.

Do dalšího akademického  
roku vstupujeme  

s novým rektorem
Od 1. října přivítáme Vladimíra Krajčíka  

ve funkci nového rektora.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

něco končí a něco nového začíná. Jak řekl německý filo-
zof August Ferdinand Bebel: „Nic netrvá věčně, jediná 
trvalá je změna“. Čeká nás nový akademický rok, který  
s sebou přinese také několik změn. Zejména sportovně za-
ložené studenty jistě potěší nová spolupráce Vysoké školy 
obchodní s klubem Florbal Chodov. Od zimního semestru 
si tak naši studenti budou moci zatrénovat s profesionály. 

Nové cestovatelské trendy nastíní hlavní článek časopi-
su spolu s ředitelem pro výzkum z Centra ekonomických  
a tržních analýz Alešem Rodem, který nám přiblížil, co 
je to služba Airbnb a jaký je její vliv nejen na turismus  
v České republice. Na téma cestovního ruchu se v rozho-
voru rozpovídala také kolegyně Iveta Hamarneh, nová 
prorektorka Vysoké školy obchodní pro studijní činnost. 
Otázky týkající se cestování se nevyhnuly ani našemu stu-
dentovi, zpěvákovi Milanu Peroutkovi. O tom, jak snadné 
je cestovat i mimo studentská léta nás v rozhovoru pře-
svědčila absolventka Michaela Bugrisová, která během 
půl roku navštívila několik zemí Asie a nyní objevuje kouz-
lo Sicílie. 

Našim studentům přeji do nového školního roku spoustu 
studijních úspěchů i příjemných zážitků.
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TÉMA

Léto je sice za námi, 
avšak cestovat můžete 
po celý rok. Není proto 
od věci si i začátkem aka-
demického roku před-
stavit nejžhavější cesto-
vatelské novinky. Vedle 
tradičního cestování 
roste zájem o nevšed-
ní zážitky i alternativy  
v ubytování. 

Nové trendy  
         v cestování 

aneb co vyzkoušet,  
když klasika omrzí

GUIDEAMUS 2017/2018



5

TÉMA

Nové trendy  
         v cestování 

Nové trendy se nevyhýbají ani ces-
tování a cestovnímu ruchu. Kromě 
navštěvování světově oblíbených 
destinací roste zájem také o netra-
diční zážitky a autentické poznávání 
kultury. Navíc se nám díky sociál-
ním sítím a lidské vynalézavosti stá-
le otevírají nové možnosti, jak trávit 
dovolenou a volný čas.

Poznávání kultury  
za hubičku nabízí Airbnb  
i Couchsurfing
Objevovat cizí kulturu a přitom 
bydlet „za pár kaček“ nebo dokonce 
zadarmo? Díky internetovým služ-
bám jako je Airbnb nebo Couchsur-
fing to není nemožné. Jejich princip 
spočívá v tom, že ubytování po-

skytují turistům místní obyvatelé. 
Hostitelů i hostů využívajících zmí-
něných služeb stále přibývá, a proto 
dnes není problém najít levné uby-
tování téměř po celém světě. Nižší 
cena není jediným lákadlem tohoto 
způsobu cestování. Další výhodou 
je poznávání nových lidí a autentič-
nost samotného ubytování. Jak lépe 
poznat cizí kulturu, než ji zažít na 
vlastní kůži? Pokud se vám naopak 
nechce opouštět pohodlí domova, 
můžete ubytovat vášnivé cestovate-
le vy a poznat cizí kulturu přímo ve 
svém obýváku. 

Dovolená ve vězení?  
Proč ne

Rostoucí oblibě se těší také zážitko-
vé agentury, které zájemcům umož-
ňují vyzkoušet si téměř cokoliv, na 
co si vzpomenou. Uvařit si vlastní 
pivo nebo se na den stát farmářem? 
Není problém. Nechat se můžete 
také zatknout veřejnou bezpečností 
a na vlastní kůži tak zažít, jaké je 
to strávit noc v originální vězeňské 
cele. Možnosti jsou téměř neome-
zené, od zkoušení netradičních pro-
fesí, přes adrenalinové sporty až po 
možnosti přiučit se něčemu novému 
a neobvyklému. Na své si zkrátka 
přijde každý.  

Pragulic láká na nevšední 
zážitky 
Zažít Prahu jinak a udělat dobrý 
skutek, tak by se dal charakteri-
zovat projekt Pragulic. Poznat zá-
koutí, která mnohdy i místním zů-
stávají skryta, umožňují zájemcům 
průvodci žijící na ulici. „Nejde o to, 
poznat nová místa, ale vyslechnout 
si příběh průvodce. Pragulická pro-
hlídka člověka donutí vážit si toho, 
co má,“ okomentovala projekt ve-
doucí Katedry ekonomiky cestov-
ního ruchu na VŠO Iveta Hamar-
neh. Poznávání měst očima lidí bez 
domova je novým trendem, který 
postupně proniká i do dalších měst  
v České republice. Nově se s Pra-
gulicem můžete projít v Olomouci 
nebo Českých Budějovicích. 

GUIDEAMUS 2017/2018
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ROZHOVOR: MICHAELA BUGRISOVÁ

Na Sicílii se učím 
milovat všechno,  
co dělám
Pro některé vede od myš-
lenky k činu krátká cesta. 
V červnu se Míša rozhod-
la vyzkoušet si život na 
Sicílii a za pár týdnů už 
bydlela v rezortu mezi oli-
vovými háji, kde pomáhá 
manželskému páru s pro-
vozem restaurace. Dříve 
cestovala každý volný 
den, potom ale opustila 
perspektivní zaměstnání 
v nadnárodní společnosti 
a vydala se na půl roku do 
jihovýchodní Asie. Díky 
poznávání nových zemí  
a kultur se cítí víc jako 
Češka a začala být na svou 
rodnou zemi více hrdá.

Foto: Martin KamínGUIDEAMUS 2017/2018
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ROZHOVOR: MICHAELA BUGRISOVÁ

Foto: Martin Kamín

Jakou cestou jste přišla  
k rodině, u které nyní 
bydlíte?
Na Sicílii jsem odjela naprosto bez 
plánů, dokonce jsem si na první 
noc nezajistila ani ubytování. Před 
odjezdem jsem si sice přes síť Wor-
kaway vyhlídla rodinu, u které jsem 
chtěla pracovat, ale nakonec se mi 
s nimi nepodařilo spojit. Díky míst-
ním cenám jsem ale rychle pochopi-
la, že pokud tu nechci strávit jen pár 
dní jako turista, nemůžu spát po ho-
telech. Rozhodla jsem se proto oslo-
vit rodinu sama. Druhý den jsem už 
stála před domem mých současných 
hostitelů a žádala je o práci.

Přijali vás bez předchozí 
domluvy?
Výpomoc hledali už delší dobu  
a denně jim přicházely desítky 
zpráv. Majitelka se ale zrovna při-
pravovala na zkoušky a neměla 
čas odepisovat. Ačkoli jsem nepa-
třila mezi nejlepší kandidáty, díky 
troufalosti jsem ostatní předběhla,  
a u rodiny už zůstala. 

Jaké požadavky jste ne-
splňovala?
Hledali někoho, kdo mluví plyn-
ně italsky, a já uměla maximálně 
pozdravit. Italštinu jsem se ale chtě-
la naučit už dávno, a tak mi k učení 
nechybělo odhodlání. Majitelé na-
víc požadovali i angličtinu, kterou 
ovládám bez problémů, takže jsme 
se nakonec domluvili.

Bydlíte tedy u nich výmě-
nou za práci?
Ano, stal se ze mě člen rodiny  
a kromě toho, že bydlíme ve stejném 
domě a společně jíme, tak mě berou 
ke svým známým nebo jezdíme na 
výlety. Na oplátku jim pomáhám  
v kuchyni, kde vaří výborné rybí po-
krmy, a tak se od nich snažím i něco 
přiučit. Občas také pracuji jako ser-
vírka nebo pomáhám s úklidem. 

Proč jste si vybrala Sicílii?
Četla jsem knížku Jíst, meditovat, 
milovat, a když autorka popisovala, 
jak v Itálii jedla, dostala jsem hlad. 
Navíc jsem se doslechla, že sicilská 

kuchyně je vyhlášená, a měla jsem 
jasno. Na Sicílii se učím milovat 
všechno, co dělám. Klidně zametu 
dvorek na oplátku za to, že se tady o 
mě tak krásně starají. Během fyzic-
ké práce si navíc vyčistím hlavu, je 
to pro mě forma meditace.

Změnilo vás cestování?
Více si teď vážím toho, co mám 
doma, a jsem hrdá na svoji zemi. 
Uvědomila jsem si, že k životu ne-
potřebuju příliš věcí, a začala jsem 
být skromnější. V Asii jsem často 
pobývala mezi chudými lidmi, kteří 
trávili hodně času společně, a rodi-
na pro ně byla nejdůležitější. Češi 
se sice sejdou na společný oběd, 
ale většina neodlepí oči od mobilu.  
V Asii to nikoho ani nenapadne. 

„Celý život jsem 
se za něčím  
honila a neumě-
la odpočívat.  
V Asii jsem po-
chopila, že  
odpočinku se 
musíme naučit.“
Čeho jste si po návratu  
z Asie nejvíc vážila?
V asijských zemích lidé spí často na 
zemi. Když jsem se vrátila domů, 
uvědomila jsem si, že mám pro sebe 
velký pokoj s vlastní postelí. I tako-
véto samozřejmosti dnes považuju 
za bohatství, nehledě na to, že ji-
nak vlastně opravdu nic nevlastním. 
Veškeré peníze, které vydělám, 
utrácím za cestování a živobytí. 
Pro mě jsou ale zkušenosti cennější  
a myslím, že jsem se díky nim v ži-
votě hodně posunula.

Cítíte se teď sebevědo-
mější?
Naučila jsem se víc poslouchat 

vnitřní hlas. Intuice nás často vede 
mimo komfortní zónu, proto se bo-
jíme jí naslouchat. Když ten strach 
ale překonáme, přichází pocit úlevy 
a cítíme se silnější.

Lidí, jako jste vy, v po-
slední době přibývá. Kde 
se bere nutkání opustit 
jistoty a odjet do světa?
Podle mě jde o trend a trochu se 
chováme jako ovce. Lidé vidí, že se 
ostatní nebojí udělat něco nového,  
a zkouší to taky. Částečně za to mo-
hou i levné letenky.

Kam vedly vaše první 
kroky po dokončení stu-
dia?
Nejprve jsem pracovala na centrále 
společnosti Ahold v oddělení náku-

Michaela Bugrisová

Absolventka  
Cestovního ruchu na VŠO

Tři roky pracovala pro  
společnost Ahold provo-

zující prodejny Albert

Půl roku cestovala po Asii

Od července se učí vařit  
a mluvit italsky na Sicílii

Fo
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ROZHOVOR: MICHAELA BUGRISOVÁ

pu pečiva pro obchody Albert. Za 
rok jsem se přesunula na PR oddě-
lení, kde jsem se podílela na zajiš-
tění externí komunikace. Tady jsem 
se zamilovala do psaní, kterým se 
částečně živím dodnes.

Kde se s vašimi články 
můžeme setkat?
Vedu si blog s názvem BackPac-
kLady a v lednu jsem začala spolu-
pracovat s Českými drahami. Každý 
měsíc navštívím předem vybranou 
oblast a hledám zajímavost z oblas-
ti gastronomie, o které pak píšu do 
rubriky Místní mňamky v magazínu 
ČD pro vás. Naposledy jsem jela 
na kozí farmu do Vizovic a pozna-
la manželský pár, který vyrábí kozí 
sýry a dokonce i černou kozí zmrz-
linu.

Čemu jste se věnovala 
před odjezdem na Sicílii?
Mezi návštěvou Asie a Sicílie jsem 
si v Česku udělala rok prázdniny. 
Celý život jsem se za něčím honila  
a neuměla odpočívat. Češi mají vý-
čitky svědomí, když nic nedělají, ale 
v Asii jsem pochopila, že odpočinku 
se musíme naučit. To ale nezname-

ná, že doma jen ležím a koukám do 
stropu.

Jaká jsou vaše oblíbená 
místa v Česku?
Určitě rodné město Krnov, kde už 
sice deset let nežiju, ale vždycky se 
tam ráda vracím. Potom jižní Mo-
rava, odkud pochází moje mamka. 
Lidé jsou tam veselejší, vstřícnější, 
líbí se mi tamější vinohrady, vesnič-
ky a teplé počasí. V Čechách jsem si 
oblíbila Kokořínsko.

Přijde vám zpětně studi-
um užitečné?
Mě škola opravdu bavila, hlavně 
navazující magisterské studium. 

Chodila jsem skoro na všechny 
přednášky a učení jsem věnovala 
hodně volného času. VŠO vděčím 
za nasměrování.

Vybaví se vám při vzpo-
mínkách na VŠO něco 
konkrétního?
Pamatuju si, jak nám jedna moudrá 
paní profesorka řekla: „Holky, kaš-
lete na tisíc nových kabelek. Radši 
peníze ušetřete a jeďte se podívat do 
světa.“ Dnes jí dávám za pravdu.

Plánujete se někdy usadit 
v Česku?
To nedokážu říct. Po návratu z Asie 
jsem si myslela, že se v Čechách už 

usadím, ale po 
čase mě to zase 
začalo táhnout 
za novými zku-
šenostmi. Život 
běží bez ohledu 
na to, jak si ho 
nap lánu jeme ,  
a nám nezbývá 
než přijímat vý-
zvy.

Foto: Martin Kamín

Foto: Martin Kamín
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RADY A TIPY

Foto: Martin Kamín

Během vysokoškolského studia 
není nic neobvyklého, když narazíte 
na vyučující s různými tituly před 
i za jménem. Jak správně oslovit 
vyučujícího a neudělat si ostudu? 
Přečtěte si přehled těch nejčastěj-
ších titulů, se kterými se při studiu 
můžete setkat. Hierarchie je při vol-
bě oslovení to nejdůležitější, proto 
začneme popořadě. 

Po úspěšném absolvování bakalář-
ského studia získají studenti titul 
Bc. (bakalář), kterým je ale poté 
zpravidla neoslovujeme. Absolven-
ty magisterského studia poznáme 
podle titulů Mgr. (magistr) nebo 
například  Ing. (inženýr). Naopak 
v těchto případech na správné oslo-
vení nezapomínáme a oslovujeme 
„pane magistře“ nebo „pane inže-
nýre“. 

Tituly PhDr. (doktor filozofie), 
JUDr. (doktor práv) nebo RNDr. 
(doktor přírodních věd) získají ab-
solventi magisterských studií slože-

ním rigorózní zkoušky. Oslovujeme 
„pane doktore“, „paní doktorko“. 

Po absolvování doktorských studij-
ních programů, tedy postgraduál-
ního studia, je absolventům udělen 
titul Ph.D. (doktor), který se píše za 
jménem. I v tomto případě oslovu-
jeme „pane doktore“, „paní doktor-
ko“. Setkat se můžete také s titulem 
CSc. (kandidát věd). 

Nejvyššími tituly, kterých lze v aka-
demickém světě dosáhnout, jsou 
doc. (docent) a prof. (profesor). 
Zmíněné tituly získávají akademič-
tí pracovníci působící na vysokých 
školách. Oslovujeme „pane docen-
te“ nebo „pane profesore“.

Jak  oslovit  vyučujícího

Tahák
(nejen)

pro nové 
 vysokoškoláky

Začátek nového semestru může zejména u nováčků vyvolat kromě pocitů nadšení 
také spoustu obav a dotazů. Aby přechod do velkého světa vysokoškoláků byl co 
nejjednodušší, přinášíme vám několik užitečných tipů a rad. 

U žen používáme před 
titulem označení  

„paní“ bez ohledu na to, 
jestli jsou vdané nebo   

svobodné.

První pomoc = studijní oddělení
Pokud jste studentem vysoké školy, neexistuje mož-
nost, že byste se tomuto místu vyhnuli. Ať už budete 
potřebovat potvrzení o studiu nebo jen poradit se stu-
dijním plánem, vždy se můžete obrátit na studijní refe-
rentky. Najdete je v přízemí budovy VŠO.  

Co to znamená, 
když se řekne…
Prezenční studium 
Pokud jste se rozhodli pro pre-
zenční formu studia, znamená 
to, že jste studentem na plný 
úvazek a školu budete navště-
vovat v pracovních dnech. Na 
VŠO vám však garantujeme, že 
vám rozvrh denního studia  ne-
zabere víc než tři pracovní dny 
v  týdnu.

Kombinované studium
Forma kombinovaného studia 
je vhodná především pro ty, 
kteří se při studiu chtějí věno-
vat také práci. Výuky se stu-
denti účastní v pátek a v sobo-
tu, a to jednou za čtrnáct dní. 

Přednáška a cvičení
Přednášky představují tematic-
ký výklad vyučujícího a jsou 
určeny pro větší skupinu lidí, 
obvykle pro celý ročník. Na 
rozdíl od seminářů tu většinou 
není povinná aktivita ani účast. 
Naopak v rámci cvičení mají 
studenti příležitost se do výu-
ky více zapojit a ukázat tak, co  
v nich je. Na seminářích nej-
častěji pracují v menších sku-
pinkách. 
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Letos uplynulo deset let od doby, 
kdy dva začínající američtí podnika-
telé našli způsob, jak si přivydělat 
na živobytí, a vymysleli portál 
Airbnb. Platforma propoju-
je zájemce o ubytování  
s těmi, kteří mohou nabíd-
nout pokoj nebo i celý byt ke 
krátkodobému pronájmu. 
Přestože její služby již vy-
užily miliony lidí na celém 
světě, našla si i řadu kri-
tiků. O dopadech Airbnb 
na český cestovní ruch 
jsme diskutovali s Alešem  
Rodem z Centra ekono-
mických a tržních analýz.

Díky Airbnb přibývá 
klientela průvodcům  
i restauracím

GUIDEAMUS 2017/2018
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Jak vznikla služba  
Airbnb?
Ve snaze přivydělat si na nájem 
založili dva američtí podnikatelé 
webovou stránku, přes kterou účast-
níkům nedaleké designové konfe-
rence nabízeli přenocování. Hosté 
ochotně platili za nocleh na nafuko-
vacím lehátku se snídaní, a vznikl 
tak název Airbnb odvozený z ang-
lického „Air Bed and Breakfast“. 
Původní webová adresa vytvořená 
za tímto účelem nesla dlouhý název, 
název společnosti pak vznikl jeho 
zkrácením. 

Čím si tato služba získala 
mediální pozornost i řadu 
kritiků?
Hlavní problém spočívá v tom, že 
někteří velcí podnikatelé schovávají 
klasický byznys model krátkodobé-
ho pronájmu za sdílenou ekonomi-
ku. I v Praze najdeme řadů lidí, kteří 
vlastní stovky bytů, pronajímají je 
prostřednictvím Airbnb a tváří se, že 
tyto byty systému poskytují sdílené 
domácnosti. Jako liberální ekonom 
proti tomuto principu nic nenamí-
tám, ale politici se kvůli podobným 
poskytovatelům často uchylují k vo-
lání po ostré regulaci.

Netratí kvůli službám 
Airbnb provozovatelé 
hotelů?
Hoteliéři nevykazují úbytek zá-
kazníků a dokonce tvrdí, že tu-
ristů přibývá. Lidé cestující přes 
Airbnb obvykle svět poznávají  
s krosnou na zádech, takže nelze mlu-
vit  o přeběhlících z hotelů. Ale i kdyby  
Airbnb zákazníky hotelům přebíralo, 
nevidím důvod k zákazům. Stejně 
jako jsme nemohli chránit výrobce 
videokazet před nástupem cédéček 
nebo dévédéček, nemůžeme se pod-
řizovat potřebám hotelů. Pokud něk-
do přijde s lepším modelem podniká-
ní, tak ten zastaralý převálcuje.

Jak by reagoval trh, kdyby 
koncept sdílených  
domácností přece jen 
někdo zakázal?
Když zrušíte Airbnb, objeví se něco 
jiného. Lidé se začnou domlouvat 
přes sociální sítě, kde služby neu-
hlídá už nikdo. Lepším řešením je 

vedení dialogu se vznikajícími plat-
formami včetně Airbnb a hledání ře-
šení, které bude výhrou pro všechny 
strany.

Ubytoval jste se někdy 
přes Airbnb?
V tomhle jsem, jak se říká, kovářova 
kobyla. Dlouho se k tomu chystám, 
ale zatím se nenaskytla příležitost. 
Často jezdím na konference nebo 
obchodní cesty, kde organizátoři 
domlouvají ubytování ve vybraných 
hotelech. To je další důkaz, že si Ai-
rbnb a hotely 100% nekonkurují.

„Když zrušíte  
Airbnb, lidé se  
začnou domlouvat 
přes sociální sítě, 
kde služby neuhlí-
dá už nikdo.“
Jak se v Praze změnil  
cestovní ruch po  
rozšíření služby Airbnb?
V minulém roce se přes Airbnb 
ubytovalo více než 700 tisíc turistů 
a podle odhadů by letos jejich počet 
mohl překonat milion. Z toho těží  
i další odvětví cestovního ruchu, ať 
už jde o průvodce, cestovní agentu-
ry nebo restaurace. Větší počet tu-
ristů zároveň klade vyšší nároky na 
kvalitu veřejných služeb včetně zna-
čení v hromadné dopravě nebo hlá-
šení dopravních výluk minimálně  
v jednom světovém jazyce.

Plynou z této formy pro-
nájmu výhody i menším 
městům nebo vesnicím?
Na Airbnb je skvělé, že z něj mo-
hou těžit i malí poskytovatelé slu-
žeb. Nabídněte lidem pobyt v mlýně  
s vlastní pekárnou nebo kemp u ryb-
níka a poperou se o vás.  Hostiteli se 
mohou stát i starší manželé, kterým 
již děti vylétly z hnízda, třeba na 
univerzitu, a uvolnily tak dva dětské 
pokoje. 

Cestují Češi od zavedení 
Airbnb častěji?
Určitě více objevují netradiční desti-

nace. Vliv hrají samozřejmě i refe-
rence.  Pokud někdo z rakouského 
venkova dostane skvělé hodnocení, 
lidé tam rádi vyjedou, ačkoli by je to 
jinak ani nenapadlo. Airbnb zkrátka 
pomáhá rozvíjet cestovní ruch i na 
neobvyklých místech. 

Jaký postoj zaujímáme  
v Česku k Airbnb?
Už z dob před rokem 1989 máme  
v krvi takové to „podnikáníčko“, 
pro které dřív chyběl legální prostor. 
Čechům sdílené ubytování obvykle 
nevadí, dokud se jich přímo netýká. 
Jakmile ale zjistí, že v jejich domě 
někdo pronajímá byt nebo pokoj, 
začnou problémy. Vlastní osobní 
prostor si úzkostlivě hlídáme.

A co nám konkrétně  
nejvíce vadí?
Někdo sousedům závidí zvýšený 
příjem, jiný se bojí o bezpečnost, 
někomu vadí hluk. Všechno to jsou 
oprávněné argumenty, ale nesmíme 
zapomínat na svobodu vlastnictví  
a také na skutečnost, že moje svobo-
da končí tam, kde začíná jiná.

Aleš Rod
Ředitel pro výzkum  

v Centru ekonomických  
a tržních analýz

Nositel doktorátu v oboru 
Ekonomická teorie

Přednáší na českých 
univerzitách o ekonomii 

veřejného sektoru  
a regulaci
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Úspěšný vstup na trh práce ne-
bývá vždy procházkou růžovým 
sadem, na Vysoké škole ob-
chodní vám ale pomůžeme vaše 
šance v boji s konkurencí zvýšit. 
Seznámíme vás s potenciální-
mi zaměstnavateli a pomůžeme 
sehnat vhodnou stáž či brigádu  
v oboru. Kariérní semináře s cí-
lem zlepšit orientaci studentů na 
trhu práce pro zájemce připravuje 
naše Centrum kariéry a rozvoje 
VŠO. Kromě seminářů nabízíme 
také pomoc při tvorbě životopisů 
nebo motivačních dopisů a pora-

díme, jak se připravit na pracov-
ní pohovor. Aktuální informace 
o pořádaných akcích najdete na 
internetových stránkách Centra 
kariéry a rozvoje www.vso.cz/ 
centrum-kariery-a-rozvoje-vso.

Na kariérní semináře  
se studenti můžou  

těšit i v akademickém roce 
2017/2018

Praxe v oboru a znalost cizích 
jazyků představují pro zaměst-
navatele jedny z hlavních kritérií 
při výběru zaměstnanců. A jak 
jinak se nejlépe naučit jazyk než 
v cizině? Jedinečnou příležitostí 
jsou zahraniční studijní a pracovní 
pobyty, které vám na VŠO nabí-
zíme. Díky programu Erasmus+ 
můžete spojit příjemné s užiteč-

ným, poznávat nová místa a zís-
kávat bohaté zkušenosti. Zájemci 
mají možnost na jeden semestr 
vycestovat a studovat například 
v Rakousku, Německu, Španěl-
sku, Lotyšsku nebo Polsku. Více 
informací získáte u koordinátorky 
Erasmu+ Hany Romové nebo na-
vštivte v letním semestru Erasmus 
Info Day.

Zahraniční pobyty  
jako vstupenka na trh práce

CENTRUM KARIÉRY A ROZVOJE INFORMUJE

Nenechte 
si ujít!

Seznamovací kurz  
prvních ročníků
21. - 24. září 2017
Nastupuješ letos do prváku? Přijeď od-
startovat svůj první rok na vysoké do 
kempu na Máchově jezeře a seznam se 
s budoucími spolužáky.

Welcome to VŠO party
Říjen 2017
Ať jsi prvák, bakalář nebo inženýr, 
oslav se spolužáky začátek semestru  
v Retro Music Hall.

Imatrikulace 
8. listopadu 2017
Přijďte slavnostně přivítat nové prváky 
a oslavit s nimi první vysokoškolské 
krůčky.

Partyples
Listopad 2017
Jedenáctý ročník plesu si rozhodně ne-
nechte ujít! Letošní rok jistě bude stát 
za to. 

Opening Semester Party
Březen 2018
Úspěšné zvládnutí zkouškového je po-
třeba řádně oslavit! Zároveň společně 
odstartujeme letní semestr.

Lyžařský kurz
Březen 2018
VŠO zve koncem lyžařské sezóny na-
posledy na svahy všechny, kdo mají 
rádi klasické lyžování i snowboard. 
Chybět nebudou ani soutěže ve sjezdu 
a slalomu. 

Boat Party
Květen 2018
Přijďte si krásy Prahy vychutnat na 
večerní plavbě parníkem a získat neza-
pomenutelné vzpomínky na studentská 
léta.

Promoce absolventů
28. – 29. června 2018
I když zrovna neabsolvujete, přijďte 
oslavit se svými spolužáky jejich úspěš-
né zakončení studia. 

aneb co vás čeká  
v akademickém roce 2017/2018
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Florbalovým nadšencům 
nabídne nově Vysoká škola 
obchodní v Praze možnost 
trénovat spolu s českými 
reprezentanty. Studenti 
cestovního ruchu nebo le-
teckých oborů se od září 
můžou díky spolupráci se 
sportovním klubem Florbal 
Chodov učit od florbalových 
profesionálů. Nejtalentova-
nější jedinci budou mít pří-
ležitost připojit se ke klubo-
vým družstvům.

Sportovní nabídku Vysoké školy 
obchodní v Praze nově rozšíří jeden 
z nejoblíbenějších sportů v Česku,  
a sice florbal. Podpora klubu Florbal 
Chodov ze strany společenství škol 
Akademického holdingu umožní 
studentům získávat zkušenosti od 
tuzemských florbalových špiček. 
Pro zatím neobjevené talenty je 
to šance, jak rozšířit řady jednoho  
z největších klubů u nás. „Věříme, 
že chodovským florbalem osloví-
me studenty VŠO, přivedeme je ve 
velkém počtu do naší arény na Již-
ním Městě podpořit „jejich tým“  

a  sledovat ty nejatraktivnější ligové 
zápasy, a třeba najdeme i nové flor-
balové talenty, které rozšíří řady na-
šich ligových týmů,“ okomentoval 
spolupráci generální manažer klubu 
Florbal Chodov David Bohumínský.

Víc než jen sportovní vyžití
Kromě naplnění sportovních ambi-
cí nabízí Florbalový klub studen-
tům VŠO také účast na sportovních 
stážích. Na nejlepší studenty čekají 
pravidelné vzdělávací akce, napří-
klad veletrh vzdělávacích institucí 
Gaudeamus v Praze a Brně. „Flor-
baloví reprezentanti nebudou chy-
bět ani na soutěži Roadshow, kde se 
bude soutěžit i o účast na prestižním 
zahraničním turnaji AXA Floorball 
Cup a o vstupenky na svátek florba-
lu SUPERFINÁLE 2018,“ upřesnila 
Marie  Savara, ředitelka marketingu 
a komunikace VŠO.

Pro studenty vstup  
na zápas zdarma
Florbalový klub bude zpestřením 
nejen pro aktivní hráče, ale na své si 
přijdou také fanoušci z řad studentů 
VŠO, kteří budou mít volný vstup 
na domácí zápasy. 

Nabídka sportů  
se nově rozroste  

o florbal

Tituly MBA a LLM 
vám otevřou nové 

pracovní možnosti

Chcete efektivně rozvinout 
své znalosti a dovednosti  
v manažerské oblasti se za-
měřením na strategickou úro-
veň, poznat nové lidi a užít si 
studium naplno? Pokud ano, 
tak je pro vás studium MBA 
neboli Master of Business 
Administration nově na VŠO 
to pravé.

Lektoři, kteří se vám budou 
věnovat, vyučovali na MBA 
programech britských univerzit 
a své know how nyní předají 
vám. Získáte tak kvalitu brit-
ského studia, aniž byste si za to 
museli připlatit. 

Studium se skládá z osmi ce-
lodenních klíčových modulů  
s přímou výukou, které se ko-
nají jednou za měsíc, obvykle  
v sobotu. Na zájemce čekají 
předměty zaměřené především 
na praktické využití, a sice stra-
tegické řízení, marketing, vede-
ní lidí, řízení financí a rizik, říze-
ní procesů a výroby, projektové 
řízení a další. Každý student 
bude mít k dispozici osobního 
studijního kouče, který se po-
stará o jeho individuální vedení 
a rozvoj. Lektoři svou výuku 
vedou v českém a slovenském 
jazyce a samozřejmostí jsou  
i tištěné studijní materiály. 

Podmínkou pro přijetí k MBA 
studiu je absolvování předcho-
zího vysokoškolského studia 
s tříletou praxí v oboru mana-
gement nebo absolvování stře-
doškolského studia s pětiletou 
praxí v oboru management. 
Studium není vhodné pro ab-
solventy bez předchozí pra-
xe. Cena studia činí 111 tisíc 
korun, pro absolventy VŠO  
86 tisíc korun. 
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Snažím se, aby studenty 
nové trendy cestovního 
ruchu bavily stejně jako mě

Práce se studenty je pro 
ni každodenním potěše-
ním, kterého se nechce 
vzdát. Iveta Hamarneh 
nás přesvědčila o důleži-
tosti praxe v rámci studia, 
kterou VŠO nabízí různo-
rodou formou se snahou 
ukázat atraktivitu oboru 
novým studentům. Její 
vášní je Střední východ, 
hlavně Jordánsko, kte-
ré jí utkvělo v srdci  
a stalo se předmě-
tem zájmu v ne-
jedné její odbor-
né publikaci. 
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Letos vás čeká nová role  
v pozici prorektorky pro stu-
dijní činnost.  V čem se změ-
ní vaše funkce ve škole? 
Jsem velmi zvědavá, jaké výzvy mě 
tento semestr čekají. Předpokládám, 
že nebudu tolik učit, což mě velmi 
mrzí. Na druhou stranu ale vím, že 
budu studentům stále oporou. A to 
mě těší ze všeho nejvíc. 

Které předměty jste do 
teď učila?
Geografii cestovního ruchu, Me-
zinárodní cestovní ruch a Ekono-
miku cestovního ruchu. Jedná se  
o povinné předměty oboru cestov-
ního ruchu. Ráda bych však vzpo-
mněla na předmět Případové studie, 
který jsem sice nevyučovala, ale 
účastnila jsem se finálních prezen-
tací. Musím uznat, že letošní rok se 
velmi povedl. V tomto projektu plá-
nujeme s některými studenty pokra-
čovat i letos. 

Jedná se o samostatný 
předmět? 
Případové studie určitě patří mezi 
nejdůležitější předměty v oboru ces-
tovního ruchu, kde si studenti díky 
práci na reálných projektech osvoju-
jí dovednosti nezbytné pro budoucí 
zaměstnání. 

Téma projektu je dopředu 
zadané nebo si jej stu-
denti mohou zvolit sami?
Na výběr mají z obou variant. V mi-
nulosti jsem se ale setkala s velmi 
povedenými projekty, se kterými 
přišli studenti sami.

Považují uchazeči cestov-
ní ruch za nejatraktivněj-
ší obor na VŠO?  
Nevybavím si přesná čísla, ale urči-
tě je u studentů oblíbenější než jiné 
obory. Navíc ve srovnání s ostat-
ními nabízí cestovní ruch mnohem 
širší pole působnosti. 

Čím může cestovní ruch 
oslovit středoškoláky?
Mám jednoho takového středoško-
láka doma a sám ještě neví, co chce 
dělat. Domnívám se, že cestování 
bude aktuální vždy. Cestovali jsme 
a cestovat ještě dlouho budeme. 

Stále se vyvíjí nové trendy a formy, 
proč se tedy o nich nedozvědět víc?

Jakým směrem se dnes 
ubírá cestovní ruch?
Cestovní ruch se vyvíjí s dobou  
a lidé stále posouvají hranice cesto-
vání. Chtějí prožít něco nevšední-
ho jako například pobyt ve věznici 
nebo práci na farmě. V případě, že 
raději objevujete zajímavé kouty 
měst, doporučuji se podívat na Pra-
hu očima bezdomovců za pomoci 
agentury Pragulic. 

Co si myslíte o průvod-
cích z Pragulicu? 
Měli bychom si uvědomit, že se 
jedná spíše o sociální program. 
Bezdomovci mají šanci navrátit se 
do každodenního života, pokud bu-
dou dodržovat pravidla. Nejedná se  
o klasické průvodcování.

„Lidé stále posouva-
jí hranice cestování. 
Chtějí prožít něco ne-
všedního jako napří-
klad pobyt ve věznici 
nebo práci na farmě.“
Jaká je přidaná hodnota 
studia cestovního ruchu 
na vysoké škole?
Vysoká škola nabízí určitou nad-
stavbu. Studenti středních škol 
možná mají podobné předměty, ale 
komplexnější přehled o oboru ne-
získají. Univerzitní vzdělání je vý-
hodou pro každého, kdo chce v od-
větví pracovat.

Jaké zajímavé pozice  
v cestovním ruchu zastá-
vají absolventi VŠO?
Díky tomu, že hotelnictví i cestov-
ní kanceláře nabízí velmi rozmanité 
pozice od přímého kontaktu s hosty 
po analytickou práci s čísly, dosta-
nou se absolventi cestovního ruchu 
k řadě zajímavým pracovním příle-
žitostem. Řada z nich zpětně kon-
taktuje svou alma mater se zájmem 
vést závěrečné práce.

Projevují studenti  
cestovního ruchu větší 

zájem o program  
Erasmus+?
Erasmus+ je bezpochyby oblíbený 
nezávisle na studijním oboru. Měla 
jsem příležitost navštívit s kolegy 
Portugalsko, ze kterého jsem dodnes 
plná dojmů. U nás mohou studenti 
vycestovat díky Erasmu+ dvakrát 
za studium. Nejdříve během baka-
láře, druhou možnost mohou využít  
v rámci magisterského studia.  

Nabízí VŠO možnost zú-
častnit se i jiných zahra-
ničních programů?
Škola často vysílá studenty na různé 
konference a pobyty jim plně hradí. 
Naši studenti se tak v minulosti zú-
častnili například studentské sekce 
mezinárodní konference AdCamp.

Pracujete momentálně 
na nové publikaci? 
Nejdříve musím dopsat aktualizaci 
pokynů pro psaní bakalářek a diplo-
mek. Plánuji ale také sepsat mono-
grafii o Evropě. Na to se velmi tě-
ším. 

O čem v cestovním ruchu 
nejraději píšete?
V rámci projektů se věnuji zejména 
food turismu a sportovnímu cestov-
nímu ruchu. Když píši sama, tak 
nejčastěji píši o Jordánsku a Střed-
ním východu.

Iveta Hamarneh
Vedoucí Katedry  

cestovního ruchu
Nově i prorektorka  
pro studijní činnost

Pravidelně publikuje  
v oboru cestovního  

ruchu a CSR 
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ROZHOVOR: MILAN PEROUTKA

Největší smysl  
mi dává pracovat 
na své kapele

Před dvěma lety by 
většině lidí Milanova 
tvář nic neříkala. Za 
poslední půl rok se 
ale dostal do hledáč-
ku médií a získal ši-
roký okruh fanoušků. 
Nejvíce se zviditelnil 
na jaře díky televizní 
soutěži Tvoje tvář má 
známý hlas. Od té doby 
dostává herecké a mu-
zikálové nabídky, kro-
mě toho hraje v kapele  
a čeká ho poslední rok 
studia na vysoké škole. 

Foto: Robert VanoGUIDEAMUS 2017/2018
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Jak se vám daří 
zkombinovat studium  
s kariérou?
Dlouhou dobu jsem zvládal oboje 
najednou. Když mi přišla nabídka 
na účinkování v pořadu Tvoje tvář 
má známý hlas, bál jsem se, aby to 
škola neodskákala. Asi v půlce sou-
těže jsem si uvědomil, že spolužá-
ci musí často čekat, než jim pošlu 
zpracované prezentace, a začalo mi 
to vůči nim připadat nefér. Naštěstí 
mi škola vyšla vstříc a nabídla mi 
individuální studijní program.

Nepřemýšlel jste, že  
po bakaláři skončíte?
Vzpomínám si na promoce v Rudol-
finu, jak tam stojím a poslouchám 
hezké povídání o významu dokon-
čení bakalářského studia. A najed-
nou mi došlo, že si pořád připadám 
neúplný, a tak jsem si řekl, že další 
dva roky studia ještě musím zvlád-
nout.

Co vám k tomu chybí?
Přes léto musím dohnat pár zkou-
šek, na které mi během roku nezbyl 
čas, a na podzim plánuju intenzivně 
pracovat na diplomce.

O čem píšete?
Snažil jsem se skloubit příjemné  
s užitečným a napadl mě filmový 
turismus s důrazem na pohádky. Ve 
světě existují filmová studia, kde 
se lidé setkávají se svými filmový-
mi hrdiny, a podobný koncept mi 
v Česku chybí. Navíc bych si v po-
hádce jednou rád zahrál.

Co děláte kromě školy?
Dávám šanci co nejvíce příležitos-
tem, které teď dostávám. Kdy jindy 
se do nich naplno a směle položit 

než teď. Věnuju se své kapele Pe-
rutě, moderuju na Óčku a také pro 
Novu, čekají mě tři nová divadelní 
představení, natáčím seriál Ordina-
ce v růžové zahradě. Někdy jsem 
třeba ale i tanečníkem, přijal jsem 
výzvu v jedné takové divadelní sou-
těži. Nebo třeba aktuálně řeším ka-
pelní merch.

Které aktivitě věnujete 
nejvíce času?
Největší smysl mi dává pracovat 
na kapele. Scházíme se každý den  
a přes léto nás čeká čtyřiadvacet 

koncertů. Potom 
přijde čas zapraco-
vat na vlastní desce.

Jak moc si 
plánujete  
budoucnost?
Člověk na volné 
noze je hodně odká-
zaný na příležitosti, 
které mu přijdou do 
cesty. Nikdy dopře-
du nevím, co mě 
potká, což je trochu 
vzrušující a dobro-

družné, ale taky trochu nejisté. To 
už patří k mé práci.

„Najednou mi 
došlo, že si pořád 
připadám neúplný, 
a tak jsem si řekl, 
že další dva roky 
studia ještě musím 
zvládnout.“
Změnil jste se  
od střední školy?
Dnes se cítím v některých věcech 
více suverénní. Na gymplu jsem na-
příklad hodně řešil, co chci od živo-
ta, a zároveň si moc nevěřil. Býval 
jsem spíše stydlivý a tichý, i když 
se našly okamžiky, kdy jsem vystu-
poval jako bavič. Nikdy jsem se ale 
nechtěl prosazovat „na sílu“.

Baví vás cestování?
Baví, vlastně je to v dnešní době  
i jednoduchá záležitost. Stáhnete si 

aplikaci a přes ní uděláte booking, 
check-in i platbu. Cestování je dnes 
hlavně poměrně dostupná věc pro 
nás všechny. V červenci se mi po-
vedlo urvat se na tři dny a vydat 
se na Island. Rovnou jsem si tam  
i natočil videoklip. Teď řeším znovu 
třídenní focení v Kodani a v listopa-
du mě čeká na týden Indie. V zásadě 
mi ale stačí jen představa nějakého 
lesa, kde bych se jen tak procházel, 
přemítal, nikdo by mě nesledoval  
a vnitřně bych zpomalil. 

Jak vnímáte prostředí 
showbyznysu?
Jsou v něm zase jenom lidi se vše-
mi dobrými i špatnými vlastnostmi,  
a spojuje je a zároveň někdy rozdělu-
je, že mají podobný cíl. Já si to chci 
udělat hezký a snažím se být férový, 
jinak bych v jakémkoliv prostředí 
nemohl dobře fungovat. To špatné 
si nepřipouštím. Zajímavý fenomén 
jsou také postoje společnosti a mé-
dia – ne vždy jsou spravedlivá, a my 
se s tím musíme nějak poprat.  

Milan Peroutka
Student magisterského 

oboru Cestovní ruch  
na VŠO

Zpěvák a frontman  
kapely Perutě 

Účastník soutěže Tvoje 
tvář má známý hlas

Herec a moderátor
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Foto: Robert Vano

Foto: Robert Vano
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STUDENTSKÝ ŽIVOT

TRADIČNÍ ZAKONČENÍ
SEMESTRU NA VLTAVĚ

S letním semestrem se studenti VŠO 
rozloučili již tradiční plavbou po 
Vltavě. Koncem května se na palubě 
zeleného parníku Tyrš svezlo přes 
tři sta party nadšenců.

Hned po nalodění osvěžil příchozí 
oranžový welcome drink. Když se 
parník zaplnil, vyrazil po půl deváté 
večer s pasažéry plnou parou vpřed 
vstříc novým zážitkům. Po řádném 
uvítání všech účastníků ze strany 
týmu Partystudent nic nebránilo 
tomu, aby DJ Sunface nažhavil svůj 
mixážní pult a oslavy konce semest-
ru mohly začít. 

Jako na každé správné party ani na 
palubě parníku Tyrš nechyběly oblí-
bené soutěže. Na dobrovolníky če-
kal nafukovací bazének plný ovoce, 
které soutěžící měli za úkol svými 
ústy vytáhnout z vody ven. První 
kolo skončilo remízou, a tak bylo 
potřeba přitvrdit. V druhém kole 
už nebylo cílem vylovit z bazénku 
ovoce, ale naopak vydržet co nejdé-
le pod vodou. Z podvodního soubo-
je vzešel jediný vítěz, který vyhrál 
lahev šampaňského a další hodnotné 
ceny od VŠO. 

Zbytek plavby se nesl ve jménu im-
provizované zábavy, a i přes blížící 
se zkoušky po celou dobu panovala 
uvolněná nálada. A protože žádná 
party nemůže končit před půlnocí, 
mohli se vytrvalci těšit na afterpar-
ty v klubu Bright cafe&club. Podle 
ohlasů nepochybujeme o tom, že si 
účastníci party užili. Děkujeme za 
účast a těšíme se na vás v dalším se-
mestru!

Tým PS

GUIDEAMUS 2017/2018
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ZAJÍMAVOSTI Z OBORU

Krkonošské stezky nabídnou 
farmářské výrobky

Neobvyklý zážitek čeká milovníky 
turistiky v Krkonoších. Příjemnou 
procházku můžou návštěvníci spojit  
s nákupem produktů od lokál-
ních hospodářů nebo s ubytová-
ním na tamních farmách. Krko-
nošské farmářské stezky vznikly 
ve snaze propojit tři důležité fe-
nomény života v Krkonoších – 
vzácné louky, hospodáře, kteří se  
o ně starají, a návštěvníky hor. Ti se 
mohou těšit na čtyři nové stezky zva-
né Arniková, Orchidejová, Hořcová 
a Smilková, které jsou pojmenovány 
podle tamějších význačných lučních 
druhů. Cílem projektu je zlepšit péči 
o krkonošské louky a zachovat jejich 
druhovou rozmanitost. 

Zdroj: ttg.cz

Cestovatele  
potěší nový spoj  

mezi Prahou  
a Perským zálivem

Letecká společnost Qatar Airways 
nabídne nové spojení Prahy z hlav-
ního města Kataru Dauhá. Zájemci 
o exotické destinace můžou novým 
spojem cestovat již od 21. srpna. 
Díky nové lince získá pražské letiš-
tě spojení do dalších přibližně sto 
padesáti destinací. 

 
 
Zdroj: accka.cz

Chorvatsko láká  
na nové UNESCO 

památky

Světové dědictví UNESCO se nově 
rozrostlo o tři chorvatské historic-
ké památky. O rozšíření seznamu 
památek rozhodl Výbor pro světo-
vé dědictví UNESCO na svém 41. 
zasedání. Ke světovému dědictví 
UNESCO nově patří Pevnost sv. 
Mikuláše, opevněné městské hrad-
by a brány Zadaru nebo bukové lesy 
v národních parcích Severní Velebit 
a Paklenica. 

Zdroj: ttg.cz

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

schválilo dotace  
pro cestovní ruch

Stamilionové dotace podpoří přes 
devadesát akcí v rámci Národního 
programu podpory cestovního ru-
chu v České republice. Dotace zís-
kají příjemci z třinácti krajů. Mezi 
schválené návrhy patří například 
zkvalitnění zázemí pro běžecký 
sport a turistiku v Řasné, aktivi-
ty spojené s hledáním Telčského 
pokladu, ski areály Vaňkův kopec  
a Kareš nebo modernizace lanového 
parku Hluboká nad Vltavou.  

Zdroj: mmr.cz
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Události pořádá
partystudent.cz

VŠO Partystudent.cz

vso.partystudent.cz

VŠO Boat Party 2018
Parník Tyrš
16.5.2018

Lyžák VŠO 2018
Pec pod Sněžkou

6.-11.3.2018

VŠO Partyples 2017
P.M. club & cocktail music bar

29.11.2017

Sněžka attack by VŠO
Pec pod Sněžkou

20.10.2017

VŠO Welcome Party
Retro Music Hall

3.10.2017

Seznamovák VŠO 2017
Máchovo jezero - Camp Borný

21. - 24.9. 2017

STUDENTSKÉ UDÁLOSTI PRO ROK 2017/2018


