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Česko! A jak dál? – pozvánka na veřejnou debatu
Srdečně zveme na veřejnou debatu z cyklu "Česko! A jak dál?" s rektorem Univerzity Karlovy prof.
Tomášem Zimou a dalšími hosty v Plzni, v Měšťanské besedě (Kopeckého sady 13), ve středu 20.
března v 17:30.
Tématem debaty je bezpečnost v ČR:
Jak jsme na tom v ČR s bezpečností?
Jaké bezpečnostní hrozby přináší 21. století?
Jaká opatření chystá vláda premiéra Babiše?
Diskutovat budou:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Mgr. Lubomír Metnar, ministr obrany
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni
brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D., Katedra politologie FSV UK
Ing. Tomáš Skřivánek, MBA, moderátor diskuze a šéfredaktor Deníku
Diskuse je veřejná a můžete se zapojit i Vy!
Vstup zdarma.
Součástí akce bude i stánek na náměstí Republiky, kde bude možné od 10 do 17 hodin získat
dostání informace o studijní nabídce univerzity, programech Celoživotního vzdělávání, Univerzity 3.
věku a také informace související s tématem bezpečnosti další. V čase 14 – 16 hodin se zde setkáte se
spolkem Life Saving Support, který bude prezentovat zásady první pomoci a další praktické rady.
„Česko! A jak dál?“ je diskusní platforma, s níž Univerzita Karlova cestuje po regionech probírá
s veřejností zásadní celospolečenská témata, problémy a výzvy naší společnosti a země. Do debaty
chce univerzita zapojit své renomované vědce a odborníky, ale také osobnosti z řad odborné
veřejnosti, politiky a běžné občany.
„Na univerzitě máme řadu špičkových vědců a odborníků – právníků, ekonomů, matematiků,
geologů, lékařů, sportovců, sociologů, přírodovědců a mnohých dalších. Chceme nabídnout pomoc a
zapojit je do řešení problémů, které naši společnost a zemi trápí. Mým cílem je formulovat cestu a
návrhy, jak v jednotlivých problémech postupovat dál a jak je řešit. To by měl být hlavní výsledek
diskusí, které povedeme napříč tématy i regiony,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr.
Tomáš Zima, DrSc., MBA.
Ke každému tématu je nejprve diskuse zástupců Univerzity Karlovy a předních odborníků u kulatého
stolu. Následně proběhne veřejná diskuse v regionu, který je s vybraným problémem spojován.
Tématem první akce projektu, která proběhla v Ústí nad Labem, byly otázky exekucí, dluhových
pastí a související problémy. Další akce v pořadí se koná právě v Plzni.
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