
Jake bude Cesko za sto let 
Podnikateh!, politici i sportovci diskutovali na konferenci Lidovych novin o budoucnosti Ceska 

PETR KAIN 

PRAHA Jsme odsouzeni k uspechu, 
v Cesku zije neskutecne mnozstvi 
sikovnych a kreativnich lidf, bud
me sebevedomejsf a pysnejsi nato, 
kym jsme. Podobne optimistick£1, 
ale i nekteni varovna slova zazneta 
na konferenci PfiStich 100 let re
publiky, kterou poradaly Lidove 
noviny ve spolupraci s Institutem 
pro politiku a spolecnost a obchod
nfmi partnery ten to ctvrtek. 

Konference, nesouci podtitul 
,Hranice, ktere prekonavame", pri
pomnela jednak uplynulych sto let 
republiky, by Ia ale zamerenana bu
doucnost nasi ekonomiky a spolec
nosti. ,Lidove noviny jsou jediny 
dnes vychazejici denik, ktery 
vznik CSR zazi l, bylo jim tehdy 25 
let. I proto jsme se rozhodli pro pfi
pomenuti teto do by velkym souvis
lym projektem, ktery bezi na stran
kach Lidovek od zacatku roku a 
nyni rna podobu historickeho seria
lu. Zaroven jsme si rekli, ze nesta
ci jenom vzpominat a bilancovat, 
ale je zapotrebi se divat dopredu . 
Ano, budeme se venovat stoleti re
publiky. Ne ovsem tomu minule
mu, ale tomu , ktere lezi pred 
narni," shrnul reditel Lidovych no
vin Veselin Vackov. 

Sve vize pro pnsti stoleti pred
stavila v prazske Hauch Gallery 
cela rada osobnosti, a to nejen 
z byznysu. V prvnim panelu, ktery 
pojednaval o osobnich hranicich, 
jeije zapotrebi zdolat, abychom do-

MAFRA events. Profesor Jirf Malek, rektor Univerzity Pardubice, KateFina Neumannova, olympijska vftezka a mistryne sveta 
v behu na lyz fch, Tomas Salomon, pi'edseda pi'edstavenstva Ceske spoi'itelny a Vesel in Vackov, red ite l LN. diskutovali o prekona
vanf osobnfch hranic. (Sed fcf zleva.) FOTO MAFRA FRANTISEK VLCEK 

sahli uspechu, hovorila 0 budouc
nosti sportu a roli dopingu v nem 
ceska olympijska vitezka v behu na 
lyzich Katerina Neumannova. Rek
tor Univerzity Pardubice Jifi Ma
lek hovoril o dulezitosti vzdelavaci
ho systemu, ale take nenahraditel
nosti rodiny pri vychove. General
ni reditel Ceske sporitelny Tomas 

Salomon zase popsal , jak se od se
fovani restaurace dostal az do cela 
nejvetsi domaci banky, a mluvil 
rovnez 0 budoucnosti bankovnictvi 
nebo treba ceske koruny. Jak uve
dl, pfilis never], ze by nase mena 
jeste za sto let existovala. 

v panelu venovanem pnstimu 
stoleti ceske ekonomiky se roz-

poutala debata o vyhodach a m'i
strahach prijeti spolecne evrop
ske meny euro. 0 budoucnosti 
ceskeho prumyslu hovofil majitel 
spolecnosti Brano Group a posla
nec za ANO Pavel Juficek, ktery 
upozorni l na nutnost venovat se 
intenzivne vyzkumu a vyvoji. 

Videopozdrav zaslala eurokomi-

sarka Vera Jourova, jez pripomne
la turbulentni historii Ceska ve 20. 
stoleti a vyzdvihla posledni tri de
htdy svobody a demokracie. 
, Vstupem do mnohonarodni unie 
svobodnych a nezavislych narodu 
jsme potvrdili evropske zakotveni 
a ochotu spolupodilet se na sprave 
osudu naseho kontinentu. Prilis 
casta jsme byli zde ve stredni Evro
pe jen objektem historie ci kfizo
vatkou armad, nyni bud'me svobod
ni a hrdi na cesstvi, ktere vidim za
kotvene v Evrope, ktera bude po
mahat nasi prosperite i lepsi obra
ne," uvedla Jourova. 

0 mezinarodni pozici a dulezi
tosti naseho clenstvi v NATO pak 
diskutovali napriklad predseda 
predstavenstva Ceske zbrojovky 
Lubomir Kovarik ci generalmajor 
ve vysluzbe Bohus lav Dvorak. Ne
kdejsi pilot vrtulniku a ucastnik 
mnoha zahranicnich misi pripo
mnel obrovsky skok, ktery ucinila 
ceska armada v poslednich trech 
dekadach. Cela konference byla na
sledne symbolicky ukoncena za
myslenim spisovatele a novinare 
Ondreje Neffa nad tim, jak bude 
vypadat Cesko v roce 2118. N a 
up lny zaver konference, pozdravil 
jeji ucastniky premier Andrej Ba
bis. 

Konference LN 
mafra events 
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Podnikatelé, politici i sportovci diskutovali na konferenci Lidových novin o budoucnosti Česka 
 
PRAHA Jsme odsouzeni k úspěchu, v Česku žije neskutečné množství šikovných a kreativních lidí, 
buďme sebevědomější a pyšnější na to, kým jsme. Podobně optimistická, ale i některá varovná slova 
zazněla na konferenci Příštích 100 let republiky, kterou pořádaly Lidové noviny ve spolupráci s 
Institutem pro politiku a společnost a obchodními partnery tento čtvrtek. 
 Konference, nesoucí podtitul „Hranice, které překonáváme“, připomněla jednak uplynulých sto 
let republiky, byla ale zaměřená na budoucnost naší ekonomiky a společnosti. „Lidové noviny jsou 
jediný dnes vycházející deník, který vznik ČSR zažil, bylo jim tehdy 25 let. I proto jsme se rozhodli pro 
připomenutí této doby velkým souvislým projektem, který běží na stránkách Lidovek od začátku roku a 
nyní má podobu historického seriálu. Zároveň jsme si řekli, že nestačí jenom vzpomínat a bilancovat, 
ale je zapotřebí se dívat dopředu. Ano, budeme se věnovat století republiky. Ne ovšem tomu 
minulému, ale tomu, které leží před námi,“ shrnul ředitel Lidových novin Veselin Vačkov. 
 Své vize pro příští století představila v pražské Hauch Gallery celá řada osobností, a to nejen 
z byznysu. V prvním panelu, který pojednával o osobních hranicích, jež je zapotřebí zdolat, abychom 
dosáhli úspěchu, hovořila o budoucnosti sportu a roli dopingu v něm česká olympijská vítězka v běhu 
na lyžích Kateřina Neumannová. Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek hovořil o důležitosti 
vzdělávacího systému, ale také nenahraditelnosti rodiny při výchově. Generální ředitel České 
spořitelny Tomáš Salomon zase popsal, jak se od šéfování restaurace dostal až do čela největší 
domácí banky, a mluvil rovněž o budoucnosti bankovnictví nebo třeba české koruny. Jak uvedl, příliš 
nevěří, že by naše měna ještě za sto let existovala. 
 V panelu věnovaném příštímu století české ekonomiky se rozpoutala debata o výhodách a 
nástrahách přijetí společné evropské měny euro. O budoucnosti českého průmyslu hovořil majitel 
společnosti Brano Group a poslanec za ANO Pavel Juříček, který upozornil na nutnost věnovat se 
intenzivně výzkumu a vývoji. 
Videopozdrav zaslala eurokomisařka Věra Jourová, jež připomněla turbulentní historii Česka ve 20. 
století a vyzdvihla poslední tři dekády svobody a demokracie. „Vstupem do mnohonárodní unie 
svobodných a nezávislých národů jsme potvrdili evropské zakotvení a ochotu spolupodílet se na 
správě osudu našeho kontinentu. Příliš často jsme byli zde ve střední Evropě jen objektem historie či 
křižovatkou armád, nyní buďme svobodní a hrdí na češství, které vidím zakotvené v Evropě, která 
bude pomáhat naší prosperitě i lepší obraně,“ uvedla Jourová. 
 O mezinárodní pozici a důležitosti našeho členství v NATO pak diskutovali například předseda 
představenstva České zbrojovky Lubomír Kovařík či generálmajor ve výslužbě Bohuslav Dvořák. 
Někdejší pilot vrtulníku a účastník mnoha zahraničních misí připomněl obrovský skok, který učinila 
česká armáda v posledních třech dekádách. Celá konference byla následně symbolicky ukončena 
zamyšlením spisovatele a novináře Ondřeje Neffa nad tím, jak bude vypadat Česko v roce 2118. Na 
úplný závěr konference, pozdravil její účastníky premiér Andrej Babiš. 
 
Foto popis| MAFRA events. Profesor Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice, Kateřina 
Neumannová, olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích, Tomáš Salomon, předseda 
představenstva České spořitelny a Veselin Vačkov, ředitel LN, diskutovali o překonávání osobních 
hranic. (Sedící zleva.) 
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