
 
PROGRAM SETKÁNÍ SDRUŽENÍ LÍPA XLIV 

22. – 24. listopadu 2019 
Tree of Life Spa Resort, Lázně Bělohrad 

 
 

Pátek 22.11.   
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 projevy a diskuse na téma:  

“30 let od Sametu : kdo (a proč) vlastně cinkal na Václaváku?” 

Jiří Pehe /  ředitel New York University 
v Praze 
Jan Štern / scénárista, dramaturg 
a producent, vydavatel samizdatového 
časopisu Prostor 
 
- hotelová restaurace „Romantica“, 

přízemí 
 
Sobota 23.11.  dopoledne  
 

07:00-08:30 snídaně - hotelová restaurace 
„Vernissage“, přízemí  

 
08:30-09:45 zahájení a prezentace panelistů - kongresový sál 

(hotelová restaurace „Romantica“), přízemí 
 

Téma : “Na co umřeme a za kolik? Aneb demografie a zdravotnictví.” 
 

1. panel 
 

Moderátor: Zdeněk Tůma 
 

Tomáš Doležal / iHETA Institut pro zdravotní ekonomiku 
Pavel Pafko / emeritní přednosta III. chirurgické kliniky Fakultní 
nemocnice Motol 
Marek Rojíček / předseda Českého statistického úřadu 
Petra Tesařová / Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, 
Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 
 
 

09:50-10:50 pracovní skupiny – v označných 
saloncích, přízemí, 1., 3. a 5. patro 

 
10:50-11:20 coffee break – hotelová restaurace 

„Romantica“, přízemí 
 



 
 
 
 
11:20-12:30 prezentace panelistů a diskuse 

(pokračování) –  kongresový sál (hotelová 
restaurace „Romantica“), přízemí 

 
12:30-14:00 oběd - hotelová restaurace „Vernissage“, 

přízemí 
 

 
odpoledne  
 
14:00-15:15 prezentace panelistů - kongresový sál (hotelová 

restaurace „Romantica“), přízemí 
 

Téma : “Na co umřeme a za kolik? Aneb demografie a zdravotnictví.” 
 

2. panel 
 

Moderátor: Pavel Vepřek 
 

Pavel Fojtík / senior manager ve společnosti KPMG Czech 
republic 
Martin Loučka / ředitel Centra paliativní péče  
Adam Vojtěch / ministr zdravotnictví ČR 

 
 
 
15:20-16:20 pracovní skupiny – v označných saloncích, 

přízemí, 1., 3. a 5. patro 
 
16:20-16:40 coffee break – kongresový sál (hotelová restaurace 

„Romantica“), přízemí 
 

16:40-17:40 prezentace panelistů a diskuse 
(pokračování) –  kongresový sál (hotelová 
restaurace „Romantica“), přízemí 

 
17:40-18:00 ukončení a závěrečné slovo : Gabriel Eichler  – 

kongresový sál (hotelová restaurace 
„Romantica“), přízemí 

 
   18:00-19:30  volno 
 

19:30 večeře formou rautu - hotelová restaurace 
„Romantica“, přízemí 

 
 

 
Neděle 24.11. 

07:00-10:00 snídaně - hotelová restaurace „Vernissage“, 
přízemí 


