Letní škola Občanského institutu: „Evropské hodnoty – existují vůbec?“
Pod záštitou vicepremiéra Alexandra Vondry

Čas: 8-13.7.2008
Místo: Erlebachova bouda (Špindlerův mlýn – www.erlebachovabouda.cz)
Kontaktní osoba: Matyáš Zrno (zrno@obcinst.cz, letniskola@obcinst.cz, 777 836 028)
Program:
Úterý 8.7.
Dr. Roman Joch, ředitel OI: uvítání a úvodní přednáška na téma „Evropské hodnoty – existují vůbec?“
Středa 9.7.
Pavel Bratinka: "EU - výjimka z pravidla" aneb „jak společně sdílené hodnoty umožnily evropským zemím začít
spolupracovat“
Roman Joch: Mladí lidé a ideologie, poučení z historie
Alexandr Tomský: Co to je politika (Aristotéles, Akvinský a evropský normativní dualismus).
Petr Kolář: Církev a stát jako určující prvek evropských dějin
Čtvrtek 10.7.
Praha – exkurze na Ministerstvo zahraničních věcí, návštěva Úřadu vlády a setkání s panem vicepremiérem
A.Vondrou, návštěva senátu a poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Pátek 11.7.
Dušan Kulka: „Východní rozšíření EU – realita nebo fikce?“
Matyáš Zrno: „Balkán – neuralgický bod Evropy“
Jan Jireš: "Válka Nové levice proti tradici evropské kultury"
PhDr. Vojtěch Belling: „Politická korektnost v evropském kontextu“
Sobota 12.2.
Jan Jireš: "Národní stát: evropská hodnota?“
Oldřich Vlasák: „Politická legitimita Evropského parlamentu“
Hynek Fajmon : „Jak fungují evropské instituce?“
PhDr.Vojtěch Belling: „Politická legitimita EU“

Neděle 13.7.
Odjezd účastníků

Přednášející:
MUDr.Roman Joch
V letech 1994 - 1996 byl zahraničním tajemníkem Občanské demokratické aliance. Od založení Občanského institutu v
roce 1991 byl jeho spolupracovníkem, od r. 1996 stálým výzkumným pracovníkem. V roce 2003 se stal výkonným
ředitelem Občanského institutu. Přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na VŠE v Praze.
Hlavními oblastmi jeho specializace jsou politická filosofie, především liberálně-konzervativní myšlení, mezinárodní
vztahy, především obranné a bezpečnostní otázky a USA, především americká politika. Je autorem řady monografií,
odborných studií a článků. Člen expertního týmu vicepremiéra Alexandra Vondry pro přípravu českého předsednictví
v EU.
Ing. Pavel Bratinka,
Poradce pro otázky Evropské unie, spolumajitel poradenské společnosto Euroffice Praha – Brusel a.s. Někdejší disident,
tvůrce řady bytových seminářů, po roce 1989 zakladatel Občanské demokratické aliance, poslanec, náměstek ministra
zahraničí a ministr bez portfeje.
Alexandr Tomský,
Absolvent The London School of Economics. Politolog v ústavu Keston College, kde se specializoval na výzkum církve a
státu, státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě (1980 – 86), od roku 1983 profesor sovětologie a
evropských politických dějin. Zakladatel a vedoucí exilového konzervativního nakladatelství Rozmluvy (1981-1994), po
roce 1989 žije opět v České republice. politolog v ústavu Keston College, kde se specializoval na výzkum církve a státu,
státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě (1980 – 86), od roku 1983 profesor sovětologie a evropských
politických dějin. Generální ředitel nakladatelství Academia a profesor na New York University v Praze.
Dušan Kulka
Vrchní ředitel Berman Group – služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Ekonomický konzultant na Ukrajině. Někdejší
poslanec ODA.
JUDr. PhDr. Petr Kolář, PhD,
Vystudoval práva, politologii a teologii na Universitě Karlově v Praze a na Katholische Universität Eichstätt. Působí v
Parlamentním institutu jako odborný konzultant v oboru ústavního a evropského práva a jako prorektor na vysoké
škole CEVRO Institut.
PhDr. Vojtěch Beling
Výzkumný pracovník OI, poradce vicepremiéra Petra Nečase. Vystudoval německá a rakouská studia na Fakultě
sociálních věd UK a historii na Filosofické fakultě UK. Absolvoval studijní zahraniční pobyty v Kostnici, Kolíně nad
Rýnem, Mnichově a na Katolické univerzitě v Lovani. V letech 2002 - 2004 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí
jako poradce ministra, následně pracoval jako vedoucí oddělení rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Je členem redakční rady časopisu Mezinárodní politika (od r. 2004), Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí (od r.
2004) a Rady česko-německého diskusního fóra (od r. 2002).
mgr.Matyáš Zrno

Výzkumný pracovník OI. Absolvent Německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK,
doktorand mezinárodních vztahů tamtéž. Studoval také v Německu a Spojených státech. Pracoval jako vedoucí
zahraniční rubriky týdeníku Respekt a jako redaktor zahraničního zpravodajství České televize. Přednáší na Vysoké
škole finanční a správní a Vysoké škole Cevro institut. Je uznávaným odborníkem na problematiku bývalé Jugoslávie.
Na toto téma publikoval v českých médiích stovky článků (Respekt, Týden, Lidové Noviny, Hospodářské Noviny,
Mladá Fronta Dnes). Člen Rady vlády ČR pro lidská práva.
mgr. Jan Jireš
Pracuje v lobbistické společnosti Candole Partners, jinak doktorand a asistent na Ústavu politologie FF UK, kde vyučuje
bezpečnostní studia a mezinárodní vztahy.
Mgr. Hynek Fajmon
Poslanec Evropské parlamentu za ODS, předtím, poslanec PSP ČR a starosta Lysé nad Labem a poradce ministra
zahraničních věcí pro záležitosti NATO. Absolvent London School of Economics
Ing. Oldřich Vlasák
Poslanec Evropské parlamentu za ODS, předtím v soukromém sektoru a od roku 1998 primátor Hradce Králové.

