
HARMONOGRAM SETKÁNÍ LÍPA XXXVIII 
25. – 27. listopadu 2016 

Tree of Life  Spa Resort, Lázně Bělohrad 
 

Pátek 25.11.   
         17:00-19:00  příjezd a registrace – recepce – Tree of Life 

 19:00-20:00 welcome drink – lobby hotelu, přízemí 
 
20:00 společenská večeře 

úvodní slovo:  
Gabriel Eichler 
 
keynote projev na téma:  

“Racionalita, emoce, demokracie dnes: 
USA po prezidentských volbách” 

 
Roman Joch / ředitel Občanského institutu 
 
- 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 panelistů na téma: 
 

“Racionalita, emoce, demokracie dnes: 
Evropa po Brexitu” 

 
Barbora Dubanská / vedoucí týmu pro oblast práva hospodářské 
soutěže a práva EU ve společnosti CMS Cameron McKenna 
Prague 
Věra Jourová / komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a 
rovnost žen a mužů 
Petr Karel / člen představenstva Britské obchodní komory, člen 
etického a smírčího výboru Presidia České bankovní asociace 
David Marek / hlavní ekonom ve společnosti Deloitte 
Luděk Niedermayer / europoslanec za TOP 09/STAN. V 
Evropském parlamentu vede českou národní delegaci v klubu 
Evropské lidové strany 
Pavel Seifter / bývalý velvyslanec ČR v Londýně, bývalý ředitel 
zahraničního odboru kanceláře prezidenta Václava Havla, 
hostující výzkumný pracovník - Centre for the Study of Global 
Governance, LSE 
Radek Špicar / víceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro 
hospodářskou politiku 
Alexandr Vondra / ředitel Pražského centra transatlantických 
vztahů při CEVRO Institutu 

- kongresový sál (hotelová 
restaurace „Romantica“), 
přízemí  
 



 
 
 
 
10:15-10:45 coffee break – hotelová restaurace 

„Romantica“, přízemí 
 
10:45-13:00 prezentace panelistů a diskuse 

(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 ochutnávka vín z nejstaršího portugalského 
vinařství – 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 


