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DJ Gizzy: Hudba je můj život, na 
VŠTE mám jen skvělé vzpomínky
Říká vám něco jméno DJ Gizzy? Populární DJ, který se mimo to věnuje i moderování, si našel čas, aby pro 
náš časopis zodpověděl pár otázek. Věděli jste například, že Gizzy je jedním z vůbec prvních absolventů 
VŠTE? 

Můžeš se nám v krátkosti představit?  
Jmenuji se Grigorij Orljanski, jsem 
z Českých Budějovic. Jsem jeden z prv-
ních studentů VŠTE, úspěšných absol-
ventů a deset let se školou jsem spjat 
i po pracovní stránce. 
Čím se vlastně v současné době zabý-
váš? 
V současnosti se zabývám tím, co jsem 
před čtrnácti lety začal dělat  jako ko-
níček a pět let je to má práce na plný 
úvazek. Zabývám se prací diskžokeje 
a moderátora nejrůznějších spole-
čenských akcí, jako jsou svatby, plesy, 
firemní večírky, narozeninové akce.  
Krom výše zmíněné činnosti má agen-
tura Gizzy Music Agency je schopna za-
jistit kompletní realizaci akce na přání 
zákazníka od A do Z. Abych se nenudil 
(smích), tak jsem si před dvěma lety 
vymyslel projekt z oblasti cestovního 
ruchu, a tím je ubytování poblíž zám-
ku Červená Lhota. Nyní vstupuji do 
třetí sezóny a dle obsazenosti resortu 

to vypadá, že tato sezóna bude rovněž 
velmi úspěšná. Více info o mé činnosti 
na webech www.gizzy.cz a www.chalu-
panavejhonu.cz
Co jsi na naší škole studoval a co ti stu-
dium dalo?
Studoval jsem bakalářský program Eko-
nomika podniku.  Studium mi určitě 
dalo plno základů pro pracovní a osob-
ní rozvoj. Zejména předměty týkající 
se marketingu a managementu. S od-
stupem času hodnotím, že i počáteční 
studijní neúspěchy byly cestou k překo-
nání překážek a lepší přípravě na další 
pokus. Jak se říká: ,,trpělivost přináší 
růže“, což se dá aplikovat v pracovním 
i osobním životě.
Jak vzpomínáš na roky strávené na 
naší škole?
Pro mě to byly tři krásně strávené roky. 
Poznal jsem zde plno skvělých lidí, ať 
už spolužáků nebo učitelů. Zejména 
mi v paměti utkvěli různé výlety do 
zahraničí, skvělý pobyt v Itálii na deset 
dní u moře. Nesmím zapomenout na 
společenské akce se spolužáky, kterým 
jsme říkali ,,večerní semináře“. To jsem 
po střední škole nechtěl jít studovat, 
ale nelituji toho rozhodnutí i z výše 
zmíněných důvodů. 
Jsi v kontaktu s některými spolužáky 
z ročníku? Probíhá nějaká spoluprá-
ce přímo s naší školou (jakých akcí se 
účastníš)?
Se spolužáky jsem v kontaktu. Často 
se potkáváme i pracovně. Je skvělé, že 
plno spolužáků dělá na nejrůznějších 
pozicích, a když něco potřebujeme, tak 
se ozveme navzájem. Často i mě spo-
lužáci pracovně kontaktují. I díky so-
ciálním sítím o sobě víme.  Ale úplně 
nejradši jsem, když někam zajdeme po-
sedět a popovídat. Se školou jsem začal 
spolupracovat již jako student v roce 
2009 na všech možných akcí. Ať už 

jsou to studentské party pořádané SU 
VŠTE, reprezentační ples, nadační běh. 
V současnosti se akcí účastním jako 
účinkující a i z této pozice si to užívám.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Z pracovního hlediska se těším na veš-
keré příležitosti, které mě čekají a obo-
hatí. Z hlediska volnočasových aktivit 
se těším, že opět na pár týdnů vyces-
tuji někam mimo Evropu a naberu sílu 
především na nadcházející svatební  
a ubytovací sezónu. Plánovat je hezká 
činnost, ale důležité je si rovněž  užívat 
přítomnosti a tohom že jsme zdraví. 
Pamatuješ si, jak škola vypadala před 
lety? Co se změnilo oproti tomu, jak 
vypadá dnes?
Pamatuji si, jako by to bylo včera, zá-
roveň je to tak dávno (smích). Studo-
val jsem v letech 2007-2010. Hlavní 
budova A měla podloubí a nyní je tam 
poměrně rozlehlý vestibul s recepcí. 
V místě, kde nyní je velká přednášková 
aula, tak byla tělocvična a nahoře ma-
linká posilovna. Knihovna se nacházela 
v místě, kde jsou přepážky, jako např. 
Studentská unie. To je takový výčet, 
který asi nejvíce registruji. Určitě velká 
proměna co se týče  rozšíření  a mo-
dernizace budov v areálu. A je více stu-
dentů, oborů a člověk je o dost starší 
(smích).
Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
Ráno po snídani začnu vyřizovat tele-
fonáty, emaily a vyrážím na schůzky 
s klienty. Poté se přesunu do kanceláře, 
kde zpracovávám veškeré požadavky 
klientů, a je s tím spojené další kolo 
komunikačních kanálů. Poté se na pár 
hodinek věnuji sportovním aktivitám, 
abych se trošku zregeneroval na další 
činnost. Ve dny, kdy se koná hudební 
produkce, tak je nutné si na pár minu-
tek dopřát odpočinek, technicky se při-
pravit a být včas na místě určení a zde 
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odvést nejlepší možný výkon. 
Kde se s tebou mohou naši studenti 
setkat?
Často studenty potkávám neplánovaně 
na svatbách, oslavách a je to milé pře-
kvapení (smích). V rámci spolupráce 
s VŠTE jsem například vystupoval po 
půlnoci na reprezentačním plese. Po-
tkat se můžeme také v klubu K2, kde 
jsem již osmým rokem rezidentním 
djem. Akcí je hodně, tak doporučuji 

sledovat webové stránky, facebook 
a instagram.
Je něco, co bys chtěl ostatním studen-
tům vzkázat?
Ať si váží možnosti studovat. Naši pra-
rodiče na takové možnosti často nedo-
sáhli. Otevírá se vám jedinečná příleži-
tost osobního rozvoje a během studií si 
musíte uvědomit základní otázky: CO, 
PROČ, JAK chci v životě dělat. Hlavní je 
rozhodovat se svou myslí a mít odhod-

lání dokázat to, co chci. Vede k tomu 
často trnitá cesta, ale každá zkušenost 
vás k tomu nasměruje, jen je třeba být 
trpělivý. Co se týče období studia na 
škole, tak využívejte příležitosti jako 
je třeba zahraniční stáž a navazování 
vztahů ze spolužáky, které můžou být 
skvělé i po skončení studijního života. 
Přeji všem, ať se jim daří ve všem, nač 
si vzpomenou.
Co tě přimělo dělat svou práci? Kdy jsi 
s tím začal?
Jak jsem říkal v úvodu, tak má práce 
byla nejdříve koníčkem a začal jsem 
v roce 2005. Vždy jsem toužil po tom 
mít zapnutý mikrofon (smích) a pro-
mlouvat k lidem. Již na základní škole 
mi jedna paní učitelka předpovědě-
la, že mě bude živit má ,,ukecanost“. 
Dneska jí dávám za pravdu. Už od dět-
ství žiju hudbou, pár let jsem chodil na 
kurzy akustické kytary, mám plno skvě-
lých kamarádů muzikantů a pokud se 
člověk pohybuje v téhle komunitě lidí, 
tak ani nic jiného snad dělat nemůže 
(smích). Když vezmu v potaz ještě můj 
projekt ubytování, který jsem zmínil 
výše, tak mě napadá na závěr toto: 

„vše co dělám, dělám rád“.

Innovative Economic Symposium 2019

Významnou iniciativou Ústavu znalec-
tví a oceňování (dále jen ÚZO) je pořá-
dání vědecké konference „Innovative 
Economic Symposium“, kterou ÚZO 
bude letos již pátým rokem pořádat ve 
spolupráci s čínskou univerzitou North 
China University of Technology v Pekin-
gu. Každoročně se konference účastní 

kolegové z České republiky, Slovenska, 
Ruska, Číny, ale i dalších zemí a záštitu 
nad konferencí přebírá prezident České 
republiky. Z každého ročníku konferen-
ce je vydáván sborník příspěvků, který 
se od roku 2017 úspěšně daří indexo-
vat v renomované světové vědecké 
databázi Web of Science. Jsme velice 

potěšeni, že se okruh spoluorganizáto-
rů letos rozšíří o prestižní jihokorejskou 
univerzitu Kookmin University. Letošní 
ročník konference se uskuteční 7. lis-
topadu 2019 v Českých Budějovicích. 
Hlavním tématem bude potenciál eu-
roasijského ekonomického prostoru. 
Cílem je výměna poznatků a diskuse 
otázek souvisejících s ekonomickým 
potenciálem, mezinárodním obcho-
dem, Průmyslem 4.0, využitím umělé 
inteligence v podnikové praxi a ekono-
mii a strategickým rozhodováním firem 
v globálním prostoru. Srdečně zváni 
jsou nejen akademičtí a vědečtí pra-
covníci působící v oblastech zaměření 
konference, ale i odborníci z praxe, stu-
denti a široká odborná veřejnost. Více 
informací již brzy na 
www.ies.vstecb.cz.


