
HARMONOGRAM SETKÁNÍ LÍPA XXVIII 

25. – 27. listopadu 2011 

Tree of Life, Spa Resort 

 

Pátek 25.11.   

        16:00  odjezd autobusu - Mariánské náměstí Praha 

   17:00-19:00  příjezd a registrace – recepce – Tree of Life 

 19:00-20:00 welcome drink - Hotelová restaurace 

„Romantica“, přízemí 

 

20:00 společenská večeře 

úvodní slovo:  

Gabriel Eichler 

 

keynote projev na téma: 

 

„Rodí se nový globální finanční systém?“ 

 

 

Michaela Erbenová / Mezinárodní 

měnový fond, bývalá členka bankovní rady 

ČNB 

a 

Zdeněk Tůma / KPMG, poradce, bývalý 

guvernér ČNB 

 

- Hotelová restaurace „Romantica“, 

přízemí 

 

 

Sobota 26.11.  dopoledne  
 

07:00-08:00 snídaně - Hotelová restaurace 

Vernissage“, přízemí  

08:00-08:15 zahájení - Kongresový sál (Hotelová restaurace 

„Romantica“), přízemí 

08:15-10:15  prezentace expertů : 

 

„Kam směřuje české vzdělávání?“ 

 

I. Panel 

České školství v úpadku? 

  

Václav Hlaváč / vedoucí Centra strojového vnímání na Fakultě 

elektrotechnické ČVUT v Praze 

Branislav Kleskeň / partner, McKinsey & Company 

Robert Novák / ředitel Gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové 

Jana Straková / analytička, Institut pro sociální a ekonomické 

analýzy 

 

 

 



 

 

II. Panel 

Vzdělání je stále méně školství? 

 

Vladimír Burjan / ředitel společnosti EXAM testing a 

šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA 

Petr Koubský / analytik a publicista v oboru informačních 

technologií 

Ondřej Šteffl / ředitel společnosti Scio 

Stanislav Štech / profesor pedagogické psychologie na katedře 

psychologie UK - PedF a současně prorektor pro rozvoj UK 

v Praze  

Martin Štoll / režisér a rektor Literární akademie, Praha 

 

- Kongresový sál (Hotelová 

restaurace „Romantica“), 

přízemí  

 

 

10:15-10:45 coffee break – Kongresový sál (Hotelová 

restaurace „Romantica“), přízemí 

10:45-13:00 prezentace expertů (pokračování)  -     

Kongresový sál (Hotelová restaurace 

„Romantica“), přízemí 

13:00-14:30 oběd – Hotelová restaurace „Vernissage“, 

přízemí 

      

odpoledne  

 

14:30-16:30  pracovní skupiny - v označených salóncích, 2. a 3. 

patro 

16:30-17:00 coffee break - Kongresový sál (Hotelová restaurace 

„Romantica“), přízemí 

17:00-18:30 plenární diskuze - Kongresový sál (Hotelová 

restaurace „Romantica“), přízemí 

   18:30-19:30  volno 

19:30 welcome drink – Hotelová restaurace 

„Romantica“, přízemí 

20:00 večeře formou rautu – Hotelová restaurace 

„Romantica“, přízemí 

 

Neděle 27.11. 

8:00-09:30 snídaně - Hotelová restaurace „Vernissage“, 

přízemí 

 10:00  odjezd autobusu 


