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Úvodní slovo
Vážení hosté,
kvalitní vzdělání a dobré pracovní uplatnění, to je to, co by si každý rodič přál pro svou
ratolest. A k tomu směřuje asi nejdůležitější rozhodování, které rodiče s dětmi řeší. Protože každý rodič chce, aby se jeho potomek měl dobře a mohl prožít kvalitní život.
Pro mě osobně je nejdůležitější, aby se rodinám v Česku dobře žilo. A to nejen ve velkých městech, ale i v těch menších a na venkově.
Při rozhodování rodičů, na jakou školu děti přihlásit, je velmi důležitá kvalita vzdělání,
ale i možnost následného uplatnění. Proto je v regionech důležité nabídnout kvalitní
vzdělávání a toto zároveň propojit s potřebami podnikatelů. Protože žáci a studenti pak
vědí, že najdou v regionu uplatnění, budou mít práci, která je bude naplňovat, a také si
budou moci najít cenově dostupné bydlení a nebudou muset odcházet za prací a hledat
domov jinde.
Podnikatelé zase budou vědět, že má smysl jejich činnost provozovat v daném regionu,
že budou mít dostatek budoucích pracovníků a nemusí se stěhovat na periferie velkých
měst. A obce si tak udrží mladé rodiny, které jim dále pomůžou s rozvojem služeb, společenským životem v obci a s plánováním společné budoucnosti.
Považuji vzdělávání za klíčovou hodnotu celé společnosti a investici do vzdělání chápu
jako investici do budoucnosti země. Vzdělaná společnost je pro stát obrovskou přidanou
hodnotou, skrze níž se otevírají další možnosti vedoucí ke zlepšení kvality našeho života.
A proto je z mého pohledu propojení školy a byznysu v regionech velmi důležité a je to
jedna ze základních cest, kterou je potřeba se vydat. Aby se nám všem, i našim dětem,
v Česku lépe žilo.
Proto bych s Vámi o možnostech, příkladech dobré praxe a úspěšných návodech ze zahraničí rád hovořil na této konferenci.
Marek Výborný
poslanec Parlamentu ČR, místopředseda Podvýboru pro regionální školství PS PČR
a předseda KDU-ČSL

Foreword
Dear guests,
Education of high quality and a good employment, that is what each parent would wish
for their child. And may be the most important decision that the parents with their children take leads exactly to that. Because each parent wishes the best for their offspring so
that they are well off and have a good life.
For me personally, the most important thing is that families have a good life in the Czech
Republic. And that to be not only in big cities, but also in smaller towns as well as in
rural areas.
When parents decide which school they would enroll their kids on, the quality of education is of high importance in the process of decision taking, but so are the chances of
following employment. Therefore, it is important to offer good education in the regions
together with connecting it with the needs of businessmen. As that way the pupils and
students would know that they will be employed in the region, they will find a job which
will satisfy them, and also, that they can afford good living there and do not have to leave
in search for employment and to find a home elsewhere.
The businessmen would the same way be assured of the meaning of running their business in the region, as well as that even in the future, they will have sufficient manpower
and do not need to move to the suburbs of big cities. And the municipalities would this
way keep young families which would help with further development of services, socializing in the municipality and with planning of common future.
I consider education to be the key value of the society and I think of investment in
education as investment in the future of the country. Educated society is for the state an
enormous added value through which more possibilities to improve the quality of our
lives are allowed. Therefore, from my point of view, the interconnection of schools and
businesses in the regions is crucial and represents one of the fundamental ways which
are necessarily to be followed. To make the Czech Republic for all of us, including our
children, a better place to live in.
Therefore, I would like to discuss possibilities, best practice examples and successful
foreign instructions with you at this conference.
Marek Výborný
Member of Chamber of Deputies of the CZ Parliament, Vice-Chairman of Subcommittee for Regional Education of the Chamber of Deputies and Chairman of KDU-ČSL
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Martin Kastler
Zástupce a regionální ředitel Nadace Hannse Seidela v České republice, na Slovensku a v Maďarsku
Director of Hanns Seidel Foundation in the Czech Republic, Slovak Republic and Hungary
Martin Kastler je členem bavorské CSU a ředitelem nadace Hanns-Seidel-Stiftung pro region střední Evropy.
V letech 2003–2004 a 2008–2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu. Zkušenosti v oblasti evropské politiky získal
jako pracovník zahraničního odboru v prezidentské kanceláři Václava Havla. Později zastával pozici mluvčího Norimberského
regionu. Před zvolením do Evropského parlamentu působil jako ředitel oddělení rozvojové politiky a jako koordinátor pro EU
projekty v rámci Hanns-Seidel-Stiftung. Studoval historii a politologii v Erlangenu a v Praze. V současné době také přednáší
na vysoké škole v bavorském Ansbachu.

Martin Kastler is the member of Bavarian CSU and the director of Hanns Seidel Foundation for the Central European Region.
In the years 2003–2004 and 2008–2014 he was elected a Member of the European Parliament. He gained experience in the
field of European politics as the worker of foreign affairs department in the presidential office of Václav Havel. Later on he
held a position of a Nuremberg region spokesman. Before his election to the European Parliament he worked as director of
development policy department and as EU projects coordinator of Hanns Seidel Foundation. Kastler studied History and
Political Science in Erlangen, Germany and in Prague. Nowadays he is also a lecturer at the University of Applied Sciences
Ansbach, Bavaria.

Marek Výborný
Poslanec Parlamentu ČR, místopředseda Podvýboru pro regionální školství PS PČR a předseda KDU-ČSL
Member of Chamber of Deputies of the CZ Parliament, Vice-Chairman of Subcommittee for
Regional Education of the Chamber of Deputies and Chairman of KDU-ČSL
Současný předseda KDU-ČSL a poslanec Parlamentu České Republiky je dlouholetým pedagogem a odborníkem v oblasti školství, kterému se nepřestal věnovat ani po svém nástupu do vrcholné politiky. Celý život žije na úpatí Železných hor
v Heřmanově Městci. Vystudoval gymnázium v Pardubicích a poté na Univerzitě Palackého v Olomouci úspěšně absolvoval
studium historie na Filosofické fakultě a teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě.
Po studiu na univerzitě se stal učitelem dějepisu, základů společenských věd a latiny na Gymnáziu Mozartova 449 v Pardubicích. Současně také začal učit náboženskou výchovu na Základní škole v Heřmanově Městci. Od roku 2013 do roku 2018
byl ředitelem výše zmíněného gymnázia. Působil jako člen Asociace ředitelů gymnázií České republiky. Po získání mandátu
poslance PSP ČR své působení na gymnáziu přerušil a plně se věnuje svému politickému angažmá. Od roku 2004 do letošního
roku byl členem Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pardubického kraje. V letech 2014 až 2018 byl předsedou
Výboru pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva města Heřmanův Městec. Marek Výborný dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi v oblasti výuky moderních dějin a společenských věd. Působil jako konzultant Ústavu pro výzkum
totalitních režimů a jako lektor Jednoho světa na školách při společnosti Člověk v tísni o.p.s. Je autorem řady vzdělávacích
lekcí zvláště k moderním dějinám.

The current chairman of the KDU-ČSL and a Member of Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic is
a long-time educator and expert in the field of education, to which he continued to devote himself even after joining top-level
politics. He has lived all his life at the foot of the Iron Mountains in Heřmanův Městec. He graduated from the Gymnasium
in Pardubice and then successfully graduated in history at the Faculty of Arts and in theology at the Sts Cyril and Methodius
Faculty of Theology at Palacký University in Olomouc.
After graduating from university he became a teacher of history, social sciences and Latin at Gymnasium Mozartova 449 in
Pardubice. At the same time, he began teaching religious education at the Elementary School in Heřmanův Městec. From 2013
to 2018, he was the director of the aforementioned Gymnasium. He was a member of the Association of Gymnasia Headmasters of the Czech Republic. After obtaining the mandate of a member of the Chamber of Deputies of the Parliament of the
Czech Republic, he interrupted his activities at the Gymnasium and has become fully devoted to his political engagement.
From 2004 up to this year, he was a member of the Education, Schooling and Employment Committee of the Pardubice Region. From 2014 to 2018, he was chairman of the Committee for Education and Schooling of the City Assembly of Heřmanův
Městec. Marek Výborný has been cooperating with non-profit organizations in the field of modern history and social sciences.
He worked as a consultant of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and as a lecturer of One World in Schools at
People in Need. He is the author of a number of educational lessons, especially on modern history.

Karl Holmeier

Poslanec Německého spolkového sněmu
a člen německé spolkové Parlamentní skupiny přátel Slovenské republiky, České
republiky a Maďarska
Member of Parliament of the Federal Republic of Germany and Member of German Federal Parliamentary Group for Slovak Republic,
Czech Republic and Hungary
Karl Holmeier se narodil ve městě Weiding, okres Cham
v bavorské Horní Falci. Svou kariéru začal jako bankovní
úředník. V letech 1990–2014 byl čestným starostou města
Weiding. Již v osmnácti letech vstoupil do Junge Union, mládežnické organizace CDU/CSU, o pět let později se stal členem CSU. Zastával funkci předsedy místní organizace CSU,
později místopředsedy okresní organizace CSU a posléze i
předsedy okresního výboru CSU. Byl krajským radním i členem Bavorského zemského sněmu. Od roku 2009 vykonává
funkci přímo zvoleného poslance Německého spolkového
sněmu za obvod Schwandorf-Cham. ve Spolkovém sněmu je členem Podvýboru pro záležitosti místních samospráv, Výboru
pro dopravu a digitální infrastrukturu a Podvýboru pro regionální hospodářskou politiku a hospodářské plány týkající se ERP.
Dále je alternátem Výboru pro hospodářské záležitosti a energetiku. Je členem německé spolkové Parlamentní skupiny přátel
Slovenské republiky, České republiky a Maďarska. Karl Holmeier také vykonává množství čestných funkcí: je místopředsedou okresní pobočky v Chamu Bavorského červeného kříže, místopředsedou okresní pobočky v Chamu Bavorské sportovní
asociace (BLSV), předsedou chamského ledního sportovního klubu a dále je členem různých dalších asociací a organizací.

Karl Holmeier was born in the municipality of Weiding, Cham county in Bavarian Upper Palatinate (Oberpfalz). He started
his career as a bank clerk. In 1990–2014, he was honorary mayor of the municipality of Weiding. Aged 18, he became member
of Young Union, the youth section of CDU/CSU, five years later he entered CSU. He was chairman of the CSU local branch,
deputy chairman of the CSU county branch as well as later on chairman of the county council’s CSU group. He worked as
a county councillor as well as a Member of the Bavarian State Parliament.
He works as the directly elected Member of Parliament of the Federal Republic of Germany (the Bundestag) for the constituency of Schwandorf-Cham since 2009. In the Bundestag he is member of Subcommittee on Local Government Affairs,
Committee on Transport and Digital Infrastructure and Subcommittee on Regional Economic Policy and ERP Budgets. He
also is a substitute member of Committee on Economic Affairs and Energy. He is a member of German Federal Parliamentary Group for Slovak Republic, Czech Republic and Hungary. Karl Holmeier carries out many functions on voluntary basis:
deputy chairman of the Cham county branch of the Bavarian Red Cross, deputy chairman of the Cham county branch of the
Bavarian Sports Association (BLSV), chairman of Cham county ice stock sport club and a member of various other associations and organisations.

Jiří Jirásek
Předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové
banky, a.s., a člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Chairman of board and CEO of Czech-Moravian Guarantee and Development
Bank (ČMZRB, a.s.) and Member of board
of Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech
Republic
Jiří Jirásek vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké
školy zemědělské v Praze. Vzdělání si rozšířil postgraduálním studiem Buckinghamshire College of Brunel
University ve Velké Británii a Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University
v USA. Do Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a.s. (ČMZRB, a.s.), nastoupil v roce 1995 na pozici ředitele odboru finančních služeb. Již v roce 1995 se stal
členem představenstva banky a vrchním ředitelem
úseku finančních služeb (1995–2008), později úseku
řízení obchodu (2009–2015). na této pozici byl odpovědný za činnost obchodníka s cennými papíry, řízení
pobočkové sítě a distribuci produktů. V listopadu 2014
se stal členem pracovní skupiny pro rozšíření spolupráce Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a národních rozvojových bank zemí EU. Spolupracoval na přípravě finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost v programovém období 2014–2020. Od 1. ledna 2016 zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Od února 2016 působí v pozici člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). V červnu 2018 byl zvolen členem představenstva Evropské asociace
záručních institucí (AECM).

Jiří Jirásek graduated from the economic faculty of Czech University of Life Sciences in Prague. He extended his education
through a post-graduate study at Buckinghamshire College of Brunel University in Great Britain and Southwestern Graduate
School of Banking, Southern Methodist University in the USA.
He started working in Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (Czech-Moravian Guarantee and Development Bank,
abbreviated ČMZRB, a.s.), in 1995 as the director of the Treasury Department. Already in 1995, he became a member of the
bank’s Board of Directors as well as the managing director of the Financial Services Department (1995–2008) and later on the
managing director of the Trade Management Division (2009–2015). In this position he was responsible for the activities of
a securities trader, for management of the network of branches and for the distribution of products. In November 2014, he became a member of a working group to extend cooperation between the European Investment Bank, the European Investment
Fund and the national development banks of EU countries. He participated in the preparation of financial instruments in the
Operational Program Enterprise and Innovation for Competitiveness in the 2014–2020 programming period.
On January 1, 2016, he was named chairman of the Board of Directors and CEO of Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (ČMZRB, a.s.) in dual capacity. Since February 2016, he also has been a member of board of Association of Small
and Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic (AMSP ČR). In June 2018, he has been elected a member of
board of European Association of Guarantee Institutions (EACM).
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů
ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., i.e. Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (ČMZRB, a.s.) is the
development bank of the Czech Republic. The bank assist the development of small and medium-sized enterprises, infrastructure and other sectors of the economy requiring public support in accordance with the economic policy objectives of the
Czech government and regions.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR: Posláním Asociace je vytvářet optimální podmínky pro dynamický
rozvoj malých a středních podniků, živnostníků a soukromého podnikání v České republice a hájit společné zájmy jejích
členů.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, i.e. Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts
of the Czech Republic: The Association’s mission is to create optimal conditions for the dynamic development of small and
medium-sized enterprises, sole traders and private business in the Czech Republic and to defend the common interests of its
members.

Horst Heitz
Výkonný ředitel SME Europe
Executive Director of SME Europe
Horst Heitz se narodil v roce 1976 v Basileji. Po vojenské službě studoval politologii, dějiny, komunikační vědy a mezinárodní
právo v Mnichově a Salzburgu. Po úspěšném dokončení magisterského studia humanitních věd (M.A.) Heitz dokončil doktorské studium ve Vídni s dizertační prací na téma „Lobby v Evropské unii“ a získal titul doktor filosofie. Kromě jeho mnohaletého členství a aktivit v různých divizích současné vládnoucí bavorské strany CSU je Horst Heitz více jak patnáct let v několika
evropských organizacích jako Panevropská unie a Evropský ekonomický senát (European Economic Senate). Profesně se
více jak deset let zaměřuje na prosazování zájmů malých a středních podniků v rozmanitých asociacích na evropské úrovni. Od roku 2012 je výkonným ředitelem SME Europe. Také je generálním tajemníkem Evropského business klubu malých
a středních podniků a předsedou Evropského řídícího výboru SME Connect. Od roku 2019 je také zástupcem generálního
tajemníka Evropské asociace plátců daní. Horst Heitz je špičkovým odborníkem na evropský politický systém a na potřeby
malých a středních podniků. Žije a pracuje v Mnichově a Bruselu.
SME Europe:
Smyslem SME Europe („Small and Medium Entrepreneurs of Europe“ – malí a střední podnikatelé Evropy) je utvářet politiku
EU, která bude přívětivější k malým a středním podnikatelům. Malí a střední podnikatelé jsou pro evropské hospodářství
velice důležití, protože to jsou především oni, kdo vytváří pracovní místa, růst a prosperitu. Jsou základem pro sociálně tržní a udržitelnou budoucnost. Jakožto pro-aktivní organizace, která je součástí politické sítě Evropské lidové strany, se SME
Europe zaměřuje na vyzvednutí a zahrnování více podnikatelských témat na evropský politický program. Zájmům malých
a středních podnikatelů je nejlépe nasloucháno, když mohou tržní mechanismy volně fungovat.

Horst Heitz was born in 1976 in Basel. After his military service, he studied political science, history, communication science
and international law in Munich and Salzburg. After successfully completing his Master of Arts (M.A.) degree, Heitz completed a doctoral degree in Vienna with a dissertation on „Lobbyism in the European Union“ entitled Doctor Phil. graduating.
In addition to his many years of membership and activities in various divisions, the current Bavarian ruling party, CSU, Horst
Heitz has been involved in multiple European networks, such as the Paneuropa Union and the European Economic Senate, for
more than fifteen years. His professional focus has been on promoting SMEs’ interests in various associations at European level
for more than ten years. Since 2012, he is Executive Director of SME Europe. He is also Secretary-General of the European
SME Business Club and Chair of the European Steering Board of SME Connect. Since 2019, he is also Deputy Secretary-General of the Taxpayers Association of Europe. Horst Heitz is a profound expert in the European political system and the needs
of SMEs. He lives and works in Munich and Brussels.
SME Europe:
The purpose of SME Europe (Small and Medium Entrepreneurs of Europe) is to shape EU policies in a more SME-friendly
way. SMEs are the power brokers of the European Economy as it is especially them who create jobs and growth and prosperity.
They are the basic for a social market and sustainable future. As a pro-active organisation within the political network of the
EPP, SME Europe aim at bringing more entrepreneurial topics into the European political agenda. The interests of SMEs are
best served when market mechanisms can freely operate.

Ivana Bartošová
Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
pro oblasti školství a cestovní ruch
Vice-President of the Council of the Plzeň
(Pilsen) Region, specialised in Education
and Tourism
V letech 1979–2000 pracovala jako učitelka a ředitelka MŠ,
založila první křesťanskou třídu mateřské školy v Plzeňském kraji. V letech 1994–2000 externě vyučovala na soukromé základní a střední škole předměty Český jazyk,
Dějepis, Dějiny kultury a Rétorika. Posléze do roku 2016
pracovala jako školní inspektorka České školní inspekce.
V letech 1998–2002 a 2002–2006 byla zastupitelkou a radní
městského obvodu Plzeň 1. Od roku 2016 je zastupitelkou
Plzeňského kraje v uvolněné funkci, kde v současné době
vykonává funkci náměstkyně hejtmana pro oblast školství
a cestovního ruchu. Zároveň je od roku 2018 zastupitelkou
městského obvodu Plzeň 3. Dlouhodobě je členkou školské komise KDU-ČSL.
Jako radní pro školství v Plzeňském kraji dlouhodobě podporuje technické vzdělávání, pozornost směřuje rovněž na zemědělské a zdravotnické obory. Zasazuje se o propojení firem se školami, sleduje požadavky trhu práce a reaguje na inovativní
podněty, které vedou ke zkvalitnění středoškolského vzdělávání. Organizuje kulaté stoly jako prostředek širokých odborných
diskusí aktérů, kteří ovlivňují vzdělávání v kraji. Významnou měrou se zapojuje do aktivit směřujících ke spolupráci středních škol a Západočeské univerzity. Prosazuje individualizaci vzdělávání s ohledem na talentované žáky i děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Je členkou dozorčí rady Techmania Science Centre, významného aktéra neformálního technického
vzdělávání v Plzeňském kraji.

Ivana Bartošová worked as a teacher and a director of a nursery school from 1979 to 2000, she then established the first
Christian class in the nursery school in the Pilsen region. In the years 1994–2000, she externally taught at a private primary
and secondary school Czech language, History, History of Culture and Rhetoric. Thereafter, she worked as a school inspector
at the Czech School Inspectorate until 2016. She was elected a representative of the municipality of Plzeň 1 for two mandates
in 1998–2002 and 2002–2006. In 2016, she has been elected a full-time representative of the Assembly and the Council of the
Pilsen Region where she currently works as the Vice-President for Education and Tourism. Also, she has been a representative
of the municipality of Plzeň 3 since 2018. She has been a long-term member of the school commission of the Christian and
Democratic Union – Czechoslovak People’s Party (KDU-ČSL).
As the Vice-President for Education of the Council of the Pilsen Region she supports technical education on the long-term
basis, she also focuses on agricultural and medical fields. She advocates the connection of companies and schools, watches the
demands of the labour market and reacts to the innovative impulses which lead to enhancement of secondary education. She
organises round tables as a means of broad professional discussions of stakeholders who affect the education in the region. To
a large extent she takes part in activities leading to the cooperation of secondary schools and the University of West Bohemia.
She urges the individualisation of education with regards to talented pupils as well as children with special educational needs.
She is a member of the supervisory board of Techmania Science Centre which is an important player in the field of informal
technical education in the Pilsen region.

Filip Uhlík
Ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje o.p.s.
Director of Regional Development Agency of
Pilsen Region
Absolvoval Fakultu strojní na Západočeské univerzitě, pracovní dráhu zahajoval v Business and Innovation Centre BIC
Plzeň a od roku 2000 je ředitelem Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Zde se spolu s týmem spolupracovníků
věnuje přípravě koncepcí a projektů týkajících se regionálního
rozvoje. V poslední době se zaměřuje zejména na témata týkající se konkurenceschopnosti Plzeňského kraje z hledisek
zaměstnanosti a podpory ekonomického rozvoje založené
na znalostech, výsledcích výzkumu a inovacích.

Filip Uhlík graduated from the Faculty of Mechanical Engineering at the University of West Bohemia, started his career
at the Business and Innovation Centre (BIC) in Pilsen. He has
worked as the director of the Regional Development Agency
of Pilsen Region since 2000. Together with a team of co-workers, he devotes himself at the Regional Development Agency
to the preparation of regional development concepts and projects. Recently, he has focused mainly on topics related to the
competitiveness of the Pilsen Region in terms of employment and support for economic development based on knowledge,
research results and innovation.
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje je nezisková organizace založená v roce 2000. Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu.
Vedle Plzeňského kraje a měst a obcí patří k významným klientům RRA PK také ministerstva, vysoké školy i soukromé subjekty. Pracovní úkoly mají především charakter tvorby analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů.
Ty jsou realizovány převážně v území Plzeňského kraje i v rámci mezinárodních programů spolupráce. RRA PK je členem
České asociace rozvojových agentur.
Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tematických oblastí regionálního rozvoje a opírá se zejména o komplexní informace o území Plzeňského kraje. Plzeňský kraj využívá těchto služeb například v souvislosti s přípravou programů rozvoje
kraje a územních a oborových koncepcí. Města a obce využívají služby RRA PK v procesu prostorového a územního plánování, rozhodování o investičních prioritách například v oblasti školství, sociálních služeb, dopravy, odpadového hospodářství
apod.. Služby přípravy a řízení rozvojových projektů, které jsou často finančně podporovány z evropských fondů, se soustředí
na prioritní oblasti rozvoje Plzeňského kraje, kterými jsou rozvoj systému regionálního školství, dopravní infrastruktury,
ochrany životního prostředí a občanské vybavenosti měst a obcí včetně investic na podporu zaměstnanosti. Mezi nejzajímavější projekty z poslední doby patří například příprava Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (www.inovujtevpk.cz)
nebo založení a organizace platformy pro otázky zaměstnanosti: Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje (www.pzpk.cz).

Regional Development Agency
The Regional Development Agency of the Pilsen Region (in Czech abbreciated as “RRA PK”) is a non-profit organization
founded in 2000. The mission of the organization is to provide expert advisory services to the local administration in the
Pilsen Region and to support the economic and social development of the region. In addition to the Pilsen Region, towns
and municipalities, the ministries, universities and private entities are also important clients of RRA PK. The work tasks are
mainly to create analyses, concepts and programmes and to prepare and manage development projects. These are implemented mainly in the Pilsen Region and in the framework of international cooperation programmes. RRA PK is a member of the
Czech Association of Development Agencies.
Analytical and conceptual activities are devoted to a number of thematic areas of regional development and are mainly based
on comprehensive information on the Pilsen Region. The Pilsen Region use these services for example in connection with
the preparation of regional development programmes and territorial and sectoral concepts. Towns and municipalities use the
services of RRA PK in the process of spatial and territorial planning and deciding on investment priorities, for example in the
area of education, social services, transport, waste management, etc. Services of preparation and management of development
projects which are often financially supported from the European funds focus on the priority areas of development of the
Pilsen Region, i.e. the development of the system of regional education, transport infrastructure, environmental protection
and civic amenities of towns and municipalities, including investments to support employment.
The most interesting recent projects include e.g. the preparation of the Regional Innovation Strategy for the Pilsen Region
(www.inovujtevpk.cz) and the establishment and organisation of an employment platform: The Pilsen Region Employment
Pact (www.pzpk.cz).

Rostislav Študent
Ředitel Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara
v Plzni
Director of Secondary Technical School of Mechanical Engineering and Secondary
Vocational School of Professor Švejcar in Pilsen
Rostislav Študent absolvoval fakultu strojní Vysoké školy strojní
a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni, z níž se vyvinula Západočeská
univerzita v Plzni, která byla založena v roce 1991. Dále je absolventem Inženýrské pedagogiky ČVUT v Praze. Od roku 2009 je
ředitelem Střední průmyslové školy, kterou sám vystudoval. Učitelem odborných předmětů je asi 30 let.
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola
profesora Švejcara v Plzni patří k největším školám v Plzeňském
kraji. Její tradice sahá až do roku 1885. za tuto dobu prošlo školou mnoho žáků, kteří se později stali významnými osobnostmi
technického, společenského a kulturního života.
Úspěšným dokončením projektů v jednotlivých projektových
obdobích škola získala desítky miliónů korun. Tato částka významně přispěla k modernizaci školy a proces modernizace bude
nadále pokračovat. Úsilí získat finanční prostředky pro další zvyšování úrovně technického vybavení a ke zlepšování prostředí školy je úspěšné. Základním posláním školy je poskytnout
žákům kvalitní vzdělání a umožnit tak absolventům dobrou cestu k pracovnímu uplatnění. Škola opakovaně získala ocenění
Klubu zaměstnavatelů za nejlepší přípravu žáků pro praxi a oborovou skladbu. O ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“
rozhodují firmy přímo v Plzeňském kraji.

Rostislav Študent graduated from Faculty of Mechanical Engineering at the College of Mechanical and Electrical Engineering
(Czech abbrev. „VŠSE“) in Pilsen which transformed itself into two faculties of the University of West Bohemia which was
established in 1991. He also graduated from Engineering Pedagogy at the Czech Technical University in Prague. Since 2009,
he has worked as the director of the Secondary Technical School which he had also graduated from. He has taught specialised
subjects for about 30 years.
The Secondary Technical School of Mechanical Engineering and Secondary Vocational School of Professor Švejcar in Pilsen
ranks among the largest schools in the Pilsen Region. Its tradition dates back to 1885. During that time, there were many
pupils of the school who later became prominent figures of technical, social and cultural life.
By successfully completing projects in individual project periods, the school has received tens of millions of Czech crowns.
This amount has significantly contributed to the modernisation of the school and the modernisation process will continue
even further. The efforts to raise funds to further raise the level of technical equipment and to improve the school’s environment are successful. The basic mission of the school is to provide students with quality education and thus to enable
graduates to find a good employment. The school has repeatedly won the Employers’ Club Award for the best preparation of
pupils for practice and for the field structure. Companies directly in the Pilsen Region decide on the “School Recommended
by Employers” award.

David Hruška
Ředitel Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun
Director of Secondary Agricultural and Veterinary School in Lanškroun
David Hruška v roce 1995 absolvoval Střední zemědělskou školu Lanškroun, jíž je od roku 2010 ředitelem. Po střední škole
absolvoval Agronomickou fakultu MZLU v Brně se specializací na genetiku. Od roku 2000 se intenzivně věnuje problematice
reprodukce a využitím biotechnologií u zvířat, především skotu. Na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun mj.
vyučuje předmět Reprodukce zvířat a vede akreditované odborné kurzy související s touto problematikou.
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun:
Historie školy sahá až do roku 1945, kdy bylo zahájeno vyučování lidové školy zemědělské. Současný název má Střední škola
zemědělská a veterinární Lanškroun (zkráceně „SZeŠ Lanškroun“) od roku 2001, kdy se zároveň stala cvičnou školou Katedry
pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze. O tři roky později se škola mohla pochlubit vlastnictvím certifikátu MZe
ČR jako trvalé vzdělávací základny resortu MZe. Od roku 2004 je škola členem obecně prospěšné společnosti Agrovenkov
pro Pardubický kraj.
Škola prošla za své existence mnohými změnami, často ovlivněnými vývojem společnosti, a tak např. V 90. letech nahrazení
zastaralého oboru Pěstitel–chovatel oborem Agropodnikání umožnilo škole velký rozvoj studijních programů a směrů. Zejména směr zaměřený na chov koní zajistil největší rozvoj a existenci zemědělské školy. Dále v letech 2008 a 2009 vedení školy
reagovalo na mírný odliv zájmu o zemědělství a položilo základy novému studijnímu oboru Veterinářství.
Škola se rozvíjí neustále, stejně tak její podmínky pro kvalitnější výuku veterinárních a zemědělských předmětů (vybudování
tzv. veterinárního centra z části tzv. staré budovy a moderního kravína v areálu statku). Díky tzv. projektovým penězům se
podařilo výrazně modernizovat téměř všechny učebny; může se pochlubit novými laboratořemi chemie a pěstování rostlin,
selským dvorem a výukovým arboretem. Od roku 2015 vznikla školní minimlékárna, která zpracovává přebytkové mléko
ze školního statku. Od roku 2016/2017 tak studenti starších ročníků pod dohledem zkušené paní mlékařky vyrábějí zejména jogurty, zakysané mléčné výrobky a měkké sýry. Součástí týdenních praxí v minimlékárně je i nezbytný prodej výrobků
ve školním bistru, přičemž cílovými zákazníky jsou výhradně žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy a školního statku.
V roce 2011 zrušil zřizovatel školy obor Ekonomika a podnikání, který byl ve škole úspěšně rozvíjen od roku 1993. Důležitost
ekonomického povědomí si však SZeŠ Lanškroun uvědomuje, a proto prosadilo vedení školy, aby byl ve stávajících prvních
ročnících oboru Agropodnikání vytvořen samostatný směr, kde byla posílena výuka ekonomických disciplín.
Aktivity a změny posledních let jsou motivovány snahou čelit tlaku konkurence. Důležitou prioritou je, navzdory sestupné
demografické tendenci, hledání nových žáků. Je více než potěšitelné, že si škola zachovala renomé jedné z největších zemědělských škol v zemi, kde se stále ještě vyučují předměty zaměřené na zemědělství.

David Hruška graduated from the Secondary Agricultural School in Lanškroun in 1995 where he has been the director since
2010. After high school he graduated from the Faculty of AgriSciences of the Mendel University in Brno, specializing in genetics. Since 2000, he has been intensively devoted to reproduction and the use of biotechnology with animals, especially cattle.
At the Secondary Agricultural and Veterinary School in Lanškroun he teaches, inter alia, the subject Animal Reproduction
and leads accredited professional courses related to this issue.

Secondary Agricultural and Veterinary School in Lanškroun:
The history of the school dates back to 1945 when the classes at the folk school of agriculture began. The current name has
been given to the Secondary Agricultural and Veterinary School in Lanškroun (abbreviated as “SZeŠ Lanškroun”) in 2001. The
school also became a training school of the Department of Education of the Czech University of Life Sciences in Prague then.
Three years later, the school was able to proudly present the received certificate of the Ministry of Agriculture of the Czech
Republic as a permanent educational base of the Ministry of Agriculture. Since 2004, the school has been a member of the
non-profit organization Agrovenkov for the Pardubice Region.
During its existence, the school has underwent many changes, often influenced by the development of society, and so in
the 1990s, for example, the outdated specialisation Grower-Breeder replaced by Agribusiness enabled the school to greatly
develop its study programmes and subjects. Especially the horse breeding subjects have ensured the greatest development
and existence of the agricultural school. Later on, in 2008 and 2009 the school management responded to a slight outflow of
interest in agriculture and laid the foundations for the new Veterinary specialisation.
The school develops constantly, as well as its conditions for better teaching of veterinary and agricultural subjects (building
a so-called veterinary centre from a part of the so-called old building and modern cowshed within the complex of the school
farm). Thanks to the so-called project money, almost all classrooms were significantly modernised; it boasts new chemistry
and plant growing laboratories, a farmyard and an educational arboretum. In 2015, a school mini-dairy has been established
which processes surplus milk from the school farm. Since 2016/2017, older students under the supervision of an experienced
dairy lady produce mainly yoghurts, sour dairy products and soft cheeses. Part of the weekly practice in the mini-dairy is
the necessary sale of products in the school bistro, the target customers of which are exclusively pupils, teachers and other
employees of the school and the school farm.
In 2011, the school founder abolished the specialisation of Economics and Entrepreneurship which had been successfully developed at the school since 1993. However, SZeŠ Lanškroun is aware of the importance of economic awareness and therefore,
the school management pushed to create a separate direction in the current first years of Agribusiness specialisation in which
the classes of economic disciplines were reinforced.
The activities and changes of recent years are motivated by the effort to face the pressure of competition. Despite a downward
demographic trend, the search for new pupils is an important priority. It is more than pleasing that the school has maintained
its reputation as one of the largest agricultural schools in the country where agricultural subjects are still taught.

Gavin Synnott
Projektový vedoucí, Wilfried Martens
Centre for European Studies

Project Assistant, Wilfried Martens Centre for European Studies
Gavin Synnott pracuje ve Wilfried Martens Centre for European Studies (také jen „Martens Centre“ nebo „WMCES“)
dva roky. Zaměřuje se na oblast transatlantických vztahů a sdílení společného břemene, bezpečnost a obranu a politickou
komunikaci. Než nastoupil do Martens Centre, pracoval v Evropské lidové straně v Bruselu.

Gavin Synnott has been working at the Wilfried Martens Centre for European Studies for two years. His area of expertise
include transatlantic relations and burden sharing, security and defence and political communications. Prior to the Martens
Centre, Gavin worked at the European People’s Party in Brussels.

Organizátoři
Organised by

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú. Institut pro křesťansko-demokratickou politiku
(IKDP) je think-tank založený v roce 2016. Jeho cílem je moderně interpretovat hodnoty, na nichž vyrostla
evropská civilizace, vnášet do veřejné diskuze impulsy z aktuálního pohledu křesťansko-demokratické politiky
a být důležitou platformou pro spolupráci středopravicových partnerů.
The Institute for Christian Democratic Policy (IKDP) is a think tank founded in 2016. Its goal is to
present the values on which European civilization has grown by contemporary means and to bring the current
perspectives of Christian-democratic politics into the public debate. The institute aims to be an important
platform for middle-right partners
Wilfried Martens Centre for European Studies je politickou nadací Evropské
lidové strany. Nadace byla založena pod názvem Centrum pro evropské studie. Na
počest svého zakladatele byla v roce 2014 přejmenovaná na Wilfried Martens Centre for European Studies. Jejím posláním je nabídnout lidem pomoc při formulování
nových a efektivních politických možností, což pomůže EU stát se silným hráčem,
spolehlivým transatlantickým spojencem a lepším propagátorem demokracie.

The Wilfried Martens Centre for European Studies is the political foundation of the European People’s Party. The foundation was established under the name
of the Centre for European Studies. In honour of its founder, it was renamed the Wilfried Martens Centre for
European Studies in 2014. Its mission is to help people formulate new and effective policy options which will
help the EU become a strong player, a reliable transatlantic ally and a better promoter of democracy.

Hanns-Seidel-Stiftung byl založen v roce 1967 jako politická nadace,
která má za cíl podporovat politické vzdělávání. Její projekty se zaměřují na
posilování občanské společnosti, zapojování občanů a posilování právního
státu a vzdělávání. Heslem nadace je „Ve službě demokracii, míru a rozvoje“.
Nese jméno někdejšího předsedy CSU Hannse Seidela.

Hanns-Seidel-Stiftung was established in 1967 as a political foundation
to promote political education. Their projects focus on empowering civil society, involving citizens and strengthening the rule of law and education. The foundation’s motto is “Serving Democracy, Peace and Development”. It bears the name of a former chairman of CSU Mr Hanns Seidel.

Konference získala finanční podporu od Evropského parlamentu. Odpovědnost však spočívá na organizátorech,
Evropský parlament nenese odpovědnost za tuto aktivitu. The Conference receives financial support from the European
Parliament. Sole liability rests with the organiser, the European Parliament is not responsible for the activity.
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