Minulé akce
16.února 2004

Konference s mezinárodní účastí
Liberální agenda 2000 (září 2000)
●

●

Témata: stav integrace evropské ekonomiky, společnou zemědělskou politiku EU a spor mezi
liberalismem a komunitarismem
Hosté: zástupci nizozemské liberální strany VVD v čele s komisařem Evropské unie Fritsem
Bolkesteinem a ODS v čele se stínovým ministrem zahraničí Janem Zahradilem

Polské volby 2001 – zamyšlení pro českou pravici (září 2001)
●

Hosté: rada velvyslanectví Polské republiky Jan Stachowski, novinář Zbigniew Krzysztyniak bývalý
velvyslanec ČR v Polsku Karel Štindl politologové Josef Mlejnek, Břetislav Dančák, Michal Kubát

Reforma univerzit a přístup k vysokoškolskému vzdělání (červen 2003)
●
●

Třídenní pražské mezinárodní fórum k rozvoji vzdělání
Hosté: přední odborníci z celého světa

Více informací o akci naleznete zde.
Česká protidrogová politika – je důvod k revizi? (Praha, duben 2004)
●

Konference byla členěna do tří bloků, které reprezentovaly tři pohledy - politický (Petr Mareš,
Petra Buzková, Danillo Ballota, Ivan Langer, Petr Bendl, Pavel Bém),
epidemiologicko-poskytovatelský (Alexis Goosdeel, Ladislav Csémy, Viktor Mravčík, Petr Popov, Jiří
Richter, Oldřich Haičman) a konečně legislativní, resp. trestně-právní (Rainer Schmidt, Jiří
Komorous, BohuslavBurkiewicz, Bohumír Marek, Pavel Šámal).

Více informací o akci naleznete zde.
15 let poté (celoroční akce s konferencí v listopadu 2004)
●
●

Projekt vzpomínkových akcí k 15. výročí pádu komunismu ve střední a východní Evropě
Zakončení mezinárodní konferencí "15 let poté" v Senátu Parlamentu ČR (listopad 2004)

Více informací o akci naleznete zde.
Finanční perspektivy EU 2007-2013
●
●

konference věnovaná finančním perspektivám EU pro roky 2007 až 2013 a reformě rozpočtu EU.
Ve dvou blocích své příspěvky prezentovali poslanci EP Oldřich Vlasák, Hynek Fajmon a Petr
Duchoň, vedoucí delegace Evropské komise Christian Bourgin, ředitelka Institutu pro integraci ČR
do evropské a světové ekonomiky při VŠE Eva Klvačová a ředitel Centra po ekonomiku a politiku
Petr Mach.

Více informací a fotoreportáž naleznete zde.
Forum Populini - Rovná daň - základ daňové reformy (duben 2005)

●

●

mezinárodní konference za účasti významných politiků a ekonomů z celkem devíti evropských zemí
a USA.
Ve dvou blocích vystoupili: Mirek Topolánek, Juhan Parts, Andras Tallai, Manfred Kolbe, Andrei
Grecu, Ivo Strejček, Vlastimil Tlustý, Ivan Mikloš, Eriks Zunda, Dragos Neacsu, Martin Říman,
Rafal Antczak a Daniel Mitchell

Více informací zde.
Odkaz Ronalda Reagana
●

●

●

mezinárodní konference za účasti velvyslance USA v ČR Williama J. Cabanisse, Alexandra Vondry,
Hynka Fajmona, Romana Jocha a Jana Erika Surotchaka
propojení oslav 60. výročí osvobození Plzně americkou armádou s odkazem velkého, který se stejně
jako americká armáda kdysi obrovskou měrou zasloužil o pád totality - tentokrát té komunistické v
zemích střední a východní Evropy
ve spolupráci s Regionálním klubem Mladých konzervativců v Plzni

Více informací zde.
Liberecké rozhovory
●

●

První konzervativní setkání českých a německých zákonodárců (ODS, KDU-ČSL, CDU a CSU) pod
záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky
pořádatelé: Nadace Konrada Adenauera, CEVRO a Evropská akademie pro demokracii.

Více informací zde.
Česko-polské rozhovory
●
●

setkání středopravicových stran ČR a Polska
pořadatel CEVRO ve spolupráci s poslance Petrem Bratským

Více informací zde.
Česko-rakouské rozhovory
●

setkání představitelů ODS a ÖVP za účasti předsedy ODS Mirka Topolánka a předsedy
poslaneckého klubu ÖVP Wilhelma Molterera

Více informací zde.
Volební kampaň CDU
●

seminář za účasti německých odborníků Prof. Dr. Hans-Joachima Veena, předsedy
představenstva Nadace Ettersberg a Petera Radunskiho, politického konzultanta, v minulosti
volebního manažera CDU

Více informací zde.
Semináře v Hamburku

„Evropa a 21. století“ (2000) - „Evropa v 21. století“ (2001) - „Svět po 11. září“ (2002) – “Německo a
Česká republika – Perspektivy nového partnerství v Evropské unii“ (2003) - "Rozšířená Evropská
unie - nové výzvy" (2004)

●

●

Pravidelné týdenní semináře pořádané ve spolupráci Mezinárodním institutem pro ekonomiku a
politiku Haus Rissen pod laskavou taktovkou jeho ředitele Petra Robejška
Vždy dvě desítky účastníků z ČR

Zahraniční akce s účastí CEVRO:
The Role of Party Foundations and Institutes (Sofie, březen 2002)
Politický trénink pobaltských středopravicových stran (Riga, prosinec 2003)
Enviromentální politika v SR (Ružomberok, duben 2005) více zde.

Konference s domácí účastí
Reforma volebního systému – změna k lepšímu nebo k horšímu? (Praha, červen 2000)
●

Hosté: politologové Miroslav Novák, Michal Klíma, Michal Kubát, ústavní experti Vojtěch Šimíček,
Václav Pavlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, zástupce exekutivy Pavel
Zářecký aj.

10 let liberálně-konzervativní politiky v ČR (Olomouc, duben 2001)
●

Hosté: politologové Miroslav Novák, Petr Sokol, politici Ivan Langer, Jan Zahradil

Parlament ČR v ústavním a politickém systému ČR (Praha, červen 2002)
●
●

Slavnostní prezentace knihy „Parlament České republiky 1993-2001“
Hosté: autoři knihy Petr Kolář, Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová, politolog Ladislav Cabada aj.

Sociální stát - sen, či noční můra? (Praha, duben 2004)
●

●

Na konferenci, jejímž smyslem bylo rozpoutat zasvěcenou odbornou a společenskou diskusi o
zkušenostech s politikou sociálně-demokratických vlád, vystoupili přední čeští odborníci ze tří
oborů: ekonomie (Jiří Schwarz, Pavel Kohout), politologie (Jan Holzer, Jan Outlý) a mediálních
studií (Petr Žantovský, Radim Hreha).
Ke konferenci byl vydán sborník "Sociální stát"

Více informací o akci naleznete zde.
Konzervativní hodnoty a současná Evropa (Praha, únor 2005)
●

seminář o dvou blocích: Konzervativní a křesťanská politika v Evropě (Ladislav Mrklas, Stanoslav
Balík) a Budoucnost Evropské unie a konzervativní politika (Petr Sokol)

Více informací a fotoreportáž naleznete zde.

Semináře a diskusní večery v regionech - každoročně více než 50 po celé ČR!
v roce 2005 se zatím uskutečnily například tyto semináře a diskusní večery:
●
●

Slovensko a ekonomické reformy, Ostrava
Vztah USA a Evropy v druhém období G.Bushe, Plzeň

●
●
●
●
●
●
●

Rusko, Bělorusko, Ukrajina - vztah k NATO a EU, Plzeň, Praha, Ostrava
Evropská unie, smlouva o ústavě, Havlíčkův Brod
Lidská práva v 21.století, Praha
Slovensko a ekonomické reformy II, Ostrava
Veřejné finance - jak je zreformovat, Praha, Plzeň
Maturita - časovaná mina?, Praha
Jaká vlastně byla realita v roce 1945?, Praha, Ostrava

v roce 2004 se uskutečnily například tyto semináře a diskusní večery:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bruselské (právní) mýty a realita, Ostrava
Ekonomická bilance našeho vstupu do EU, Ostrava
Stav českého soudnictví a možnosti jeho reformy, Opava
EURO – ano, ne; kdy?, Ostrava
Čtyři roky krajské politiky v ČR, Ostrava
Komunikace a veřejná prezentace, Opava
Evropská unie, Havlíčkův Brod
15 let poté, aneb jak to tehdy prasklo, Ostrava, Plzeň
USA a jejich zahraniční politika po prezidentských volbách, Ostrava
Komunikace a veřejná prezentace, Opava
Mezinárodní terorismus - globální i národní problém, Praha
II. světová válka a její soudobé interpretace, Praha
Bruselské mýty a realita, Praha
Křesťanské hodnoty a liberálně-konzervativní politika, Praha
Ekonomická bilance našeho vstupu do EU, Praha
Moc Spojených států a světová bezpečnost, Kojetín
Konzervatismus a/versus liberalismus na prahu 21. století, Prostějov

v roce 2003 se uskutečnily například tyto semináře a diskusní večery:
●
●
●
●
●
●
●

●

Prezidentské volby u nás a v Evropě, Praha
Komunikace a veřejné vystupovaní, Praha
Získávání finančních prostředků z fondů EU, Mladá Boleslav
Co přinese českému školství vstup do EU, Praha - Walter Bartoš
Co přinese české ekonomice vstup do EU, Praha -Vlastimil Tlustý
Co přinese české bezpečnosti vstup do EU, Praha - Ivan Langer
Vstup ČR do EU - pro a proti - série seminářů za účasti politiků i odborníků, kterou CEVRO
přispělo k diskusi o pozitivech i negativech našeho přistoupení k Evropské unii sd (Mělník - Mladá
Boleslav - Olomouc - Vsetín)
Co přinese českému zemědělství vstup do EU – série seminářů za účasti stínového ministra
zemědělství ODS Jiřího Papeže, které zemědělské veřejnosti nepokrytě objasňovaly podmínky
přistoupení ČR k EU v oblasti zemědělství a jejich důsledky pro tento resort (Dobruška - Horšovský
Týn - Klášterec nad Orlicí - Jihlava)

Semináře pro pravicové kandidáty
Volby 2002
V rámci projektu "Volby 2002" prošlo teoreticko-programovou a komunikační přípravou pod
vedením předních odborníků více než 600 kandidátů ODS do Poslanecké sněmovny, Senátu a
zastupitelstev měst a obcí.

Lektoři: Jiří Frgal a Hana Svobodová (Základy komunikace + praktické cvičení ve veřejném
vystupování), Vladislav Jetenský a Petr Mach (Základy ekonomie, Rovná daň), Ladislav Mrklas, Petr
Sokol, Petr Kolář, Miroslav Mareš (Základy politologie, Ústavní systém ČR, Postavení Senátu v
ústavním a politickém systému ČR), Petr Kolář a Hynek Brom (Základy územní samosprávy a
obecního zřízení), Ivan Langer (ODS po parlamentních volbách, Desatero pravicové komunální
politiky, Ladislav Minčič (Obecní rozpočty a finance)
Semináře pro krajské kandidáty (září/říjen 2004)
●

●

●

CEVRO připravilo sérii odborných a komunikačních seminářů pro kandidáty ODS do krajských
zastupitelstev. Zúčastnilo se jich na 130 kandidátů.
Semináře pro krajské kandidáty se uskutečnily na následujících místech: Hradec Králové (kraje
Královéhradecký, Pardubický, Liberecký), Ostrava, Luhačovice, Olomouc, Praha (+ Středočeský
kr.), Brno, Plzeň
Semináře se skládaly ze tří kratších přednášek o různých aspektech krajského zřízení v ČR (lektoři:
PhDr. et Mgr. Petr Kolář, Ph.D., JUDr. Jiří Pospíšil, Mgr. Hynek Brom, Ing. Jaroslava Kypetová, Ing.
Ota Potluka, Ing. Jiří Pstružina) a komunikačního a mediálního tréninku ( PhDr. Jiří Frgal a PhDr.
Milena Blaháková)

Evropská akademie 2004
Ve dnech 13. – 15. února 2004 uspořádalo CEVRO mezinárodní seminář Evropská akademie 2004.
Semináře konaného v Lázních Bělohrad se zúčastnili kandidáti ODS do Evropského parlamentu v
čele s lídrem Janem Zahradilem. Seminář byl pořádán za podpory frakce Evropské lidové
strany-Evropských demokratů (EPP-ED) v Evropském parlamentu.

V rámci projektů byly vydány tyto publikace:
●

●

●

●

Průvodce pravicového kandidáta
Autoři textů (vyjma lektorů): Miroslav Novák (Politologie) Petr Robejšek (Mezinárodní vztahy)
Průvodce pravicového komunálního kandidáta
Autoři textů (vyjma lektorů): Jiří Pospíšil (Základy územní samosprávy a obecního zřízení), Petr
Polášek, Miroslav Škaloud a Oldřich Vlasák (Zásady pravicového starosty, aneb jak uspět v
komunální politice: pohledy z Javorníku, Prahy 5 a Hradce Králové)
Průvodce krajského pravicového kandidáta
Autoři textů: Ivan Langer, Petr Bendl, Jiří Pospíšil, Jaroslava Kypetová, Oto Potluka, Josef Pavel,
Michal Rabas, Jan Zahradník, Jiří Frgal
Průvodce evropského pravicového kandidáta
Autoři textů:Ivan Langer, Jan Zahradil, Jonathan Evans, Petr Robejšek, Petr Kolář, Ladislav Mrklas,
Petr Sokol, Jiří Frgal

Informace o publikacích naleznete zde.

