
Vysoká škola evropských a regionálních studií

v Českých Budějovicích

a 

Hnutí za Přímou Demokracii

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

„„DDeemmookkrraacciiee vveerrssuuss TToottaalliittaa ppeenněězz vv 2211.. ssttoolleettíí““

pod záštitou rektora Vysoké školy evropských a regionálních studií 

doc. Dr. Lubomíra Pány, Ph.D.

Hlavní řečníci:

 Jaroslav Bašta, politik, diplomat, exministr a bývalý velvyslanec v Ruské federaci a na Ukrajině

 doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave

 JUDr. Karol Hrádela, Vysoká škola obchodní v Praze

 Ing. Petr Ježek, Ph.D., Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze

 Ing. et BcA. Milan Kohout, Západočeská univerzita v Plzni

 Ing. Jaroslav Plucar, Hnutí za Přímou Demokracii

 Lenka Procházková, česká prozaička, signatářka Charty 77

 doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach, Univerzita Pardubice

 doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 doc. Ing. Radim Valenčík, CSc., Vysoká škola finanční a správní

 doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, Západočeská 
univerzita v Plzni

 Andre Vltchek, spisovatel, filozof, investigativní novinář

Termín konání:
3.12.2015

Místo konání:

DK Metropol – Kruhový sál, Senovážné nám. 248/2, České Budějovice, 370 01

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí,

neziskových organizací i představitele soukromého sektoru. Účast na konferenci je bezplatná.
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Cíle konference:

1. Analyzovat a zamyslet se nad klíčovými aspekty vývoje společnosti v 21. století, z nichž 

některé vzbuzují opravdu vážné obavy o osud lidstva.

2. Analyzovat globální problémy, které brání uspořádání světa v duchu svobody, demokracie, 

humanity a solidarity. Analyzovat příčiny současné morální a mravní krize a krize 

euroatlantického myšlení; analyzovat příčiny opuštění tradičních hodnot a nahrazení původně 

křesťanského solidárního principu principem individualistické dravosti; analyzovat příčiny 

negativního vlivu peněz na vývoj současné společnosti.

3. Prognózovat budoucí udržitelný vývoj společnosti z pohledu nutnosti eliminovat současné

negativní tendence společenského vývoje.

ČLENOVÉ VĚDECKÉHO VÝBORU:

 prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. (předseda), Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR

 doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR

 doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, SR

 Ing. Jiří Dušek, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR

 Ing. Jiří Matuszek, CSc., Hnutí za Přímou Demokracii, ČR

 doc. PhDr. Peter Ondria, PhD., Vysoká škola Danubius, SR

 doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR

 Ing. Jaroslav Plucar, Hnutí za Přímou Demokracii, ČR

 prof. Andrij Borisovič Počtovjuk, CSc., Kremenčugská státní univerzita M.Ostrohradského, UA

 prof. PhDr. Jan Rataj, CSc., Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR

 PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a 

společenských věd, ČR

 Mgr. Jozef Vlčej, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, SR

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU:

Ing. Vlasta Doležalová; Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (předseda); RNDr. Růžena Ferebauerová; Ing. 

Petra Klimešová; Ing. Martina Leskovcová; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D.; Jana Píchová
________________________________________________________________________________

Bližší informace o konferenci:

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Plucar, Hnutí za Přímou Demokracii, z.s.

e-mail: jaroslav.plucar@volny.cz

mobil: +420 739 540 898

web: http://vsers.cz/?page_id=4366 nebo http://www.hzpd.cz

Registrace aktivních účastníků konference (s příspěvkem) je možná od 1.11.2015 do 30.11.2015 na 

emailu: jaroslav.plucar@volny.cz. V případě pasivní účasti (bez příspěvku) není registrace nutná.

Jednací jazyky konference: čeština, slovenština
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Důležité termíny:

- pro zaslání přihlášky na konferenci do 30.11.2015

- pro zaslání příspěvku do recenzovaného sborníku z konference do 31.12.2015

Za dodržení výše uvedených termínů děkujeme.

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE

  9:00–10:00

10:00–10:05

10:05–12:30

12:30–13:30

13:30–14:30

14:30–16:00

16:00

registrace účastníků

slavnostní zahájení konference

plenární zasedání – vystoupení hlavních řečníků 

přestávka na oběd (lze využít restauraci DK Metropol) 

plenární zasedání – vystoupení hlavních řečníků

panelová diskuse s autory a případné zodpovězení písemných dotazů, vznesených 

na autory od zúčastněné veřejnosti 

závěr konference

Výstupem z konference bude sborník recenzovaných příspěvků, které jsou v souladu se 

zaměřením konference. Rozsah příspěvku v rozmezí 7-12 stran, převedení do jednotného 

formátu zajistí organizátoři konference. Příspěvek zašlete na emailovou adresu 

jaroslav.plucar@volny.cz, zprávu prosím označte jako „Příspěvek z konference 2015“. Prosíme 

autory, aby dodrželi termín zaslání příspěvku 31.12.2015. Příspěvky obdržené po tomto 

termínu nebudou zařazeny. Účast na konferenci a publikování příspěvku v recenzovaném 

sborníku je bezplatné. Oběd není hrazen v rámci konference.

Příspěvky, které autoři zašlou v předstihu do 20.11.2015, budou zveřejněny na webových adresách 

www.vsers.cz a www.hzpd.cz, aby se s nimi mohli účastníci konference předem seznámit.

Doprava do místa konání konference:

DK Metropol (Kruhový sál) se nachází v Českých Budějovicích v ulici Senovážné náměstí 248/2, 

zastávka MHD Metropol (50 m). Z autobusového a vlakového nádraží (zastávka MHD Nádraží) lze 

využít trolejbus č. 5, 10, 19. Z Vysoké školy evropských a regionálních studií se do místa konání 

konference dostanete pěšky za cca 3 min.

DK Metropol




