
 

 

 

 

  

 

 

 

Min i s t e r s t v o  š ko l s t v í ,  m l ád e ž e  a  t ě l ov ý chovy  
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Česká republika 

 

Úterý, 6. ledna 2009  

Odpoledne Kyvadlová doprava z letiště do hotelu Anděl 

19:00-21:00 Večeře 

 

Středa, 7. ledna 2009  

9:15 – 9:30 Registrace a bezpečnostní prověrka v Senátu 

9:30 – 10:30 Kulatý stůl 

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu 

11:00 – 12:00 Kulatý stůl 

12:30 – 13:00 Setkání s novináři   

13:00 – 14:15 Welcome drink a oběd ve formě bufetu 

Úvodní projev: Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělání, vědu, 
kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky 

14:30 – 15:15 Zahájení konference  

Řečníci: 

Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

Jan Figeľ, komisař pro vzdělávání, výchovu, kulturu a mládež 

Václav Jehlička, ministr kultury České republiky 

Janez Potočník, komisař pro vědu a výzkum (bude potvrzeno) 

Moderátor: 

Jakub Dürr, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky 

Předběžný program zahajovací konference k Evropskému roku tvořivosti a 
inovace 

Praha, 6. – 7. ledna 2009 



 

15:15 – 16:00 Příspěvky hlavních řečníků 

Inovativní a tvůrčí spojení kultury a průmyslu 

Esko Aho, výkonný viceprezident Nokie, bývalý předseda vlády Finské 
republiky, vyslanec Evropského roku tvořivosti a inovace 

   
Inovativní a tvůrčí spojení průmyslu a vzdělávání 

Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů, Škoda Auto 

Inovativní a tvůrčí spojení vzdělávání a kultury 

Michael Wimmer, zakladatel a první generální ředitel Institutu, Institute 
pro kulturní politiku a řízení kultury EDUCULT 

16:00 – 16:15 Přestávka na kávu  

16:30 – 17:30 Panelová diskuse 

Řečníci: 
John Newbigin, konzultant pro oblast kulturního průmyslu 
Odile Quintin, generální ředitelka, Generální ředitelství Evropské komise 
pro vzdělávání a kulturu 
Ivo Mathé, prorektor Akademie múzických umění v Praze, bývalý ředitel 
České televize 
Jiřina Šiklová, socioložka a novinářka, signatářka Charty 77, zakladatelka 
Nadace pro rozvoj občanské společnosti a Centra genderových studií v 
Praze  
Radu Mihaileanu, filmový režisér, vyslanec Evropského roku tvořivosti a 
inovace 

17:30 – 18:00 Závěr konference 

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu České republiky 

Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky (bude 
potvrzeno) 

20:00 Kulturní program 

 

Čtvrtek, 8. ledna 2009 

 

Dopoledne Kyvadlová doprava na letiště  

 


