
9.listopad, nedìle 10.listopad, pondìlí 11.listopad, úterý 12.listopad, støeda 13.listopad, ètvrtek

Tenkrát Tenkrát 2 Papírový
atentát

Vládneme,
nerušit!

Chaos

Bezesné noci

Jaroslav Spurný – investigativní novináø

Jaromír Jirsa - prez. soudcovské unie
Jan Kubice - bývalý øeditel UOOZ
Tomáš Lebeda - politolog

Film Roberta Sedláèka 
o sametové revoluci

Film Roberta Sedláèka 
o rozpadu Èeskoslovenska 
a vzestupu Klause a Meèiara Film Radima Procházky 

o kauze financování ODS 
a “sarajevském atentátu”

Film Tomáše Kudrny podle 
stejnojmenné knihy Erika 
Taberyho o období opozièní 
smlouvy

Film sedmi nezávislých 
režisérù o krizi v Èeské televizi

Film Davida Èálka a Radima 
Špaèka o vysílání “Bobovize”. 
Projekce probìhne po debatì.

Demokracie jako dovednost: 
kdo nás nauèí vybírat ty 
nejlepší?

Dalo se dobe Kožené a Železné 
predejít? Je možné rozeznat kvality 
a zámery èloveka ješte pred nástupem 
do funkce? Co s demokracií v dobì, 
kdy se lidé rozhodují podle reklam?

Usmìvaví lháøi: jak na ty, kteøí 
se rozhodli usedìt svou funkci.

Mìla by mezi politiky platit 
presumpce viny? Je vhodné spojování 
poslaneckých mandátù s imunitou?

Kdo bude hlídat hlídaèe?

Existuje u nás dostateèná dìlba moci? 
Má mít vláda pøímý vliv na policii a 
justici? Lze politickému prostøedí 
nìjak vnutit transparentnost? 

K èemu verejnoprávní média?

Jaké druhy politických zásahu do 
verejnoprávních médií jsou prípustné? 
Jaký mechanismus obsazování 
mediálních rad by byl nejlepší?

Tomáš Halík – sociolog a religionista

Lubomír Mlèoch – ekonom
Vladimíra Dvoráková - politoložka

Erik Tabery – novinár, publicista
Jan Kubáèek - politický analytik Ivo Mathé – první reditel ÈT, 

rektor AMU
Karel Hvíždala – publicista
Vladimír Just – publicista
Jan Jirák – mediální analytik

9.11.2008 od 19:00
Aula Coriových, 1.LF UK
U Nemocnice 5

10.11.2008 od 19:00
Aula Filozofické fakulty UK
Nám. Jan Palacha 2

11.11.2008 od 19:00
Aula IES FSV UK
Opletalova 26

12.11.2008 od 19:00
Aula VŠE
nám. Winstona Churchilla 4 13.11.2008 od 19:00

Aula Právnické fakulty UK
nám. Curieových 7

Doba Železná  Kožená a

Nový hyperion

Film Karla Vachka o první 
polovinì roku 1990

www.inventurademokracie.cz

humanitní klub medikù
s podporou 1. LF UK

Cyklus projekcí a debat o polistopadové politice. 

aneb volnost, rovnost, bratrství

Doba Železná a Kožená je akcí pøipravovanou v rámci  studentské
iniciativy „Inventura demokracie” k 19. a 20. výroèí 17. listopadu.
Podrobné informace o této i dalších akcích v rámci I.D. najdete na:

spolupoøádají mediální partneøi

film

datum

debata

místo
a èas

hosté

poøádá

Vstup volný


