Tematický den VOŠ Jabok o Občanské odpovědnosti
15. března 2017
Představení hostí, pozvaných do programu
Jan Sokol, český filosof, překladatel
filosofických textů, vysokoškolský
pedagog a publicista. Byl poslancem
Federálního shromáždění v letech 1990–
1992, ministrem školství v Tošovského
vládě roku 1998 a posledním
protikandidátem Václava Klause ve
volbách prezidenta ČR v únoru 2003.
Je jedním z výrazných současných českých
křesťanských intelektuálů. Zabývá se
hlavně filosofickou antropologií, dějinami
náboženství a antropologií institucí.
Přednáší na četných českých i
zahraničních universitách, zejména na
evropská a filosofická témata.

Pavel Fischer, ředitel neziskové
organizace STEM. Absolvent filosofické
fakulty v Praze, v Ženevě studoval sociální
učení církve a v Paříži prestižní školu ENA.
V kanceláři prezidenta Václava Havla řídil
Politický odbor. Pracoval jako Politický
ředitel MZV. Působil jako velvyslanec ve
Francii a v Monaku. Je nositelem řádu
Čestné legie a řádu svatého Karla.
Spolupracoval se řadou neziskových
organizací, má bohatou praxi v analýze
společenského a politického dění.

Daniela Drtinová, novinářka a
moderátorka DVTV. Od roku 1993
působila v České televizi v Redakci
zpravodajství, kde moderovala a
spoluvytvářela několik pořadů
Zprávy, Debata nebo „21“, osm let
byla také parlamentní zpravodajkou.
Do srpna 2013 uváděla Interview
ČT24 a také večerní zpravodajský
pořad Události, komentáře, z něhož
byla odvolána, poté přijala nabídku
moderovat vlastní podvečerní pořad
Interview Daniely Drtinové. V březnu
2014 své působení v České televizi
ukončila. V květnu 2014 spolu s moderátorem Martinem Veselovským založila projekt DVTV,
který dodává videoobsah pro vydavatelství Economia a jeho online deník Aktuálně.cz. Za
svou novinářskou práci získala Cenu K.H. Borovského.

Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7, zastupitel hl. m.
Prahy (KDU-ČSL), pedagog. Absolvent politologie a
mezinárodních vztahů na FSV Univerzity Karlovy v
Praze a historie a latiny na FF UK. Od roku 2003 je
členem KDU-ČSL, za níž ještě jako nestraník
kandidoval od roku 1998 ve všech komunálních
volbách, později také ve volbách do Parlamentu ČR.
Od roku 2003 působí jako pedagog na
Malostranském gymnáziu, učil také na základní škole.
V roce 2007 se stal asistentem poslance, v letech
2008–2009 byl poradcem ministra a předsedy
Legislativní rady vlády ČR Cyrila Svobody. Od roku
2009 působil rok jako poradce ministra pro místní
rozvoj, dále jako zahraniční tajemník a v roce 2014
jako asistent poslance. V roce 2013 byl
organizátorem referenda v Praze 7 za nepředraženou
radnici. V roce 2014 kandidoval za PRAHA 7 SOBĚ do
Zastupitelstva MČ Praha 7, byl zvolen a následně se stal starostou městské části. Rovněž byl
zvolen zastupitelem hl. m. Prahy.

Kateřina Bursíková Jacques, občanská
aktivistka, politička a politoložka. Vystudovala
FF UK, dvouobor politologie – překladatelství a
tlumočnictví. Za svoji diplomovou práci získala
prestižní univerzitní ocenění Bolzanovu cenu.
Od roku 2003 pracovala na Úřadu vlády ČR –
naposledy jako ředitelka Sekce pro lidská práva
a ředitelka kanceláře vládního zmocněnce pro
lidská práva Svatopluka Karáska. V letech
2006-2010 byla poslankyní PČR. Jako
poslankyně založila Skupinu přátel Tibetu v
PČR, které také předsedala. Angažovala se ve
prospěch vzniku Ústavu pro studium
totalitních režimů a ČR reprezentovala v
Parlamentním shromáždění Rady Evropy a
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v
Evropě. Je zakládající členkou spolku Češi Tibet
podporují, který je součástí celosvětové sítě na
podporu Tibetu a pokračuje v tradici přátelství
mezi Václavem Havlem a dalajlamou stejně
jako mezi českým a tibetským lidem. Češi Tibet
podporují se do povědomí veřejnosti v
loňském roce zapsali hned dvakrát. Na jaře
svoláním pokojného shromáždění na protest proti návštěvě čínského prezidenta a na podzim
organizací vítání dalajlamy na Hradčanském náměstí.
Tashi Gyamtso, živnostník, občanský
aktivista. Je Tibeťanem, kterému se
podařilo z Tibetu uprchnout
přechodem přes Himaláje.

Jakub Ort, člen kolektivu Autonomního
sociálního centra Klinika. Je
absolventem magisterského studia na
ETF UK Praha, nyní je zaměstnán jako
doktorand na Filosofickém ústavu AV.
Je činný rovněž jako publicista a
novinář (A2larm, Protestant, Radio
Wave).

Martina Viktorie Kopecká, farářka
Církve československé husitské.
Působí v kostele sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí a hřbitovní
kapli ve Strašnicích. Je členkou
ústředního výkonného výboru
Světové rady církví a předsedkyní
poradního orgánu SRC “ECHOS” Ozvěny hlasu mladých.

Petr „Zewlakk“ Vrabec, občanský
aktivista a fotograf.

Ngô Thúy Vân, Charita Praha. Je
občanskou aktivistkou, absolventkou
bakalářského studia na ETF UK Praha a
studentkou VOŠ Jabok Praha.

Bob Fliedr, vedoucí Institutu pro
křesťansko-demokratickou politiku.
Vystudovaný teolog a novinář.
Pracoval v Lidových novinách, České
televizi a byl tiskovým mluvčím a
blízkým spolupracovníkem Karla
Janečka. Moderátor, písničkář, básník
a spisovatel.

Pham Huu Uyen, Rada pro
národnostní menšiny vlády ČR. Je
absolventem UK Praha a specialistou
pro vývoj leteckého software.

