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Politikové v roli vyuèujících
Na Fakultì ekonomicko-správní se stalo ji tradicí, e v rámci
pøedmìtu Vývoj veøejné správy se nìkterých pøednáek ujmou lidé,
kteøí svoji profesí nejsou pedagogové. Mají vak výhodu v tom, e
probíranou tematiku znají ze své kadodenní èinnosti. Pøestoe jsou
èasovì velmi vytíení, je zapotøebí ocenit, e se vdy podøídí
poadavkùm rozvrhu a pøijdou v èase, který je pro pøednáku urèený. V zimním semestru kolního roku 2003/2004 tak ji 23. øíjna na
patnáctou hodinu do posluchárny A 1 pøiel primátor Pardubic Ing.
Jiøí Støíteský, aby studenty prvního roèníku seznámil s hlavními zásadami správy statutárního mìsta. O tøi týdny pozdìji ve stejné posluchárnì pøednesla pøednáku Postavení Parlamentu Èeské republiky v systému veøejné správy Ing. Alena Páralová, poslankynì za
Pardubicko. Postavení krajù v územní správì Èeské republiky pøiblíil posluchaèùm 27. listopadu Ing. Roman Línek, hejtman Pardubického kraje. Jak z uvedeného vyplývá, jedná se ve vech pøípadech o politiky, kteøí mají velmi úzký vztah k naemu regionu i k samotné univerzitì.
Po kadé pøednáce byl vymezen prostor pro dotazy k probírané problematice. Pøednáející mìli tak monost alespoò zèásti poznat názory studentské obce. Jejich odpovìdi zase posluchaèùm
umonily ozøejmit si, jaké postoje daný politik zaujímá. Zmínìný
postup se ve vyuèovacím procesu zatím velmi osvìdèil. Proto budou v dalím semestru o pøednáku poádáni i dalí veøejní èinitelé,
kteøí nae mìsto, a tím vlastnì také univerzitu zastupují ve vrcholných orgánech veøejné správy.

Atmosféru jednotlivých pøednáek pøibliují snímky, poøízené
Ing. Gábinou Svobodovou, CSc.
PhDr. Milo Charbuský, CSc.
Ústav veøejné správy a práva FES

hejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek využíval i audiovizuální
techniku univerzitní auly

poslankyně Ing. Alena Páralová i po přednášce hovořila se studenty

primátor Pardubic Ing. Jiří Stříteský neváhal během přednášky vystoupit až
mezi řady posluchačů
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Setkání podnikatelù regionù Pardubicka a Hornoluicka
V pátek 20. února se v prostorách Auly Univerzity Pardubice sela skupina nìmeckých podnikatelù z Horní Luice s podnikateli
Pardubického kraje. Setkání zorganizoval pøípravný výbor ve
sloení doc. dr. Holm Grosse, generální øeditel Marketingové spoleènosti Horní Luicko - Dolní Slezsko s. r. o., prof. Ing. Jan Èapek,
CSc., dìkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice,
doc. Ing. Ilona Obrálová, CSc., prodìkanka tée fakulty, Mgr. Alena Petráòová, vedoucí oddìlení vnìjích vztahù Krajského úøadu
Pardubického kraje, Ing. Frantiek Jarolím, øeditel Krajské hospodáøské komory Pardubice a Ing. Gabriela Svobodová, CSc., øeditelka
Institutu rozvoje evropských regionù, o. p. s. Nìmecká i èeská stra-

na vyslaly po 40 delegátech reprezentujících celkem na 40 oborovì
spárovaných firem.
Pracovní program zaèínal odpoledne slavnostními projevy prof.
Ing. Jana Èapka, CSc., který vechny pøítomné srdeènì pøivítal. Pokraèoval Ing. Michal Rabas, první námìstek hejtmana Pardubického
kraje, a doc. dr. Holm Grosse, kteøí struènì pøedstavili oba regiony.
Zahajovací projevy byly tlumoèeny Ing. Robertem Baou. Následovala èást odborná, pøekládaná Mgr. Lenkou Matukovou z Katedry
cizích jazykù Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice.
Po pøestávce probìhlo jednání u odvìtvových stolkù, kde mìly
obì strany monost navázat uí obchodní kontakty. Této monosti
vìtina úèastníkù plnì vyuila.
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Setkání bylo zakonèeno kulturním programem na pardubickém
zámku, kde úèastníci vyslechli krásné tóny kvarteta Konzervatoøe
Pardubice FHQ, které zahrálo skladby A. Scarlatiho a J. J. Quantze.
Celé setkání bylo podle potøeby tlumoèeno studenty nìmèiny Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, kterým patøí velký

dík. Úèastníci setkání se rozeli s tím, e spolupráce mezi obìma regiony byla zahájena a e se bude dále rozvíjet.
Ing. Gabriela Svobodová, CSc. a Ing. Robert Baa
za poøádající organizace

(zleva) doc. Obršálová (proděkanka FES), Ing. Rabas (nám. hejtmana
Pardubického kraje), prof. Čapek (děkan FES)

doc. dr. Holm Grosse, generální ředitel Marketingové společnosti
Horní Lužicko - Dolní Slezsko s.r.o.

Ing. Michal Rabas, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

prof. Ing. Jan Čapek, CSc., děkan Fakulty ekonomicko-správní

KONFERENCE, SEMINÁØE

Ohlédnutí za X. setkáním mobilních mìøicích
systémù a jejich osádek v Pardubicích
Ve dnech 20. a 23. øíjna probìhlo v Pardubicích X. výroèní setkání mobilních mìøicích systémù na kontrolu zneèitìní ovzduí, které poøádaly Státní zdravotní ústav (SZÚ) Praha a Zdravotní
ústav (ZÚ) se sídlem v Pardubicích ve spolupráci s Ústavem ochrany
ivotního prostøedí Univerzity Pardubice, která ve svém areálu
v Doubravicích poskytla nezbytné zázemí umoòující na poadované vysoké úrovni celý program splnit. Tato setkání se provádìjí pravidelnì jednou roènì vdy na rùzném místì republiky; spolupoøadateli SZÚ Praha jsou vdy jednotlivá místní hygienická pracovitì
dle místa konání. Setkání se zúèastnily se svou mìøicí technikou
osádky SZÚ Praha, ZÚ Brno, ZÚ Hradec Králové a jeho poboèky
v Trutnovì, ZÚ Ostrava, ZÚ Èeské Budìjovice, karvinského praco-
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vitì ZÚ Ostrava, kladenského pracovitì ZÚ Kolín, ZÚ Pardubice,
VÚHU Most.
Náplní tìchto setkání jsou následující èinnosti:
1. Provedení kalibraèního auditu analyzátorù vech mìøicích
systémù pomocí certifikovaných referenèních standardù.
(Tento audit slouí ke kontrole správnosti mìøení jednotlivých
analyzátorù vech mìøicích systémù po jejich demontái z mìøicích vozù pomocí certifikovaných referenèních plynných standardù v laboratorních podmínkách.)
2. Soumìøení vech zúèastnìných mobilních systémù. (Tento
bod programu spoèívá v minimálnì 12-ti hodinovém spoleèném
mìøení reálného venkovního ovzduí jednotlivými mìøicími sys-

