ČESKO NA CESTĚ/ Vize a milníky
Kam směřuje současné Česko? Z jaké minulosti čerpá? A proč je třeba si uplynulých sto
let české státnosti připomínat? O tom všem se bude v předvečer blížících se výročí
spojených s českým státem a životem české společnosti ve 20. století diskutovat ve vile
Lanna v pražských Dejvicích. Setkání nazvané Česko na cestě/Vize a milníky se
uskuteční 30. října 2017 a završí aktivity platformy Česko na cestě, u jejíhož zrodu stála
Akademie věd ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
„Podstatou naší platformy není stručný návod na dějiny nebo odpověď na to, jaký dnešní svět
je. Chceme upozornit na problémy současnosti a ukázat, že může být výzvou a podnětem
k dalším debatám,“ říká místopředseda AV ČR Pavel Baran, který Česko na cestě společně s
velvyslancem ČR ve Francii Petrem Drulákem inicioval.
Od podzimu 2016 se představitelé platformy pravidelně scházeli, aby se v širších evropských
i světových souvislostech zamýšleli nad blížícími se výročími v roce 2018. O pojetí české
minulosti a současnosti diskutovali politolog a filozof Pavel Barša, historička umění Milena
Bartlová, filozof a sociolog Václav Bělohradský, právnička Veronika Bílková, ekonom Jan
Drahokoupil, kunsthistorik Jiří Fajt, filozof a sociolog Miloš Havelka, novinář Petr Holub,
historikové Jan Křen, Jaroslav Pánek, Luboš Velek a Michal Pullman, právník a politik Petr
Pithart, socioložka Tereza Stöckelová a historik filozofie Jan Zouhar.
Setkání ve vile Lanna, které je symbolickým závěrem ročních diskusí, má tři panely: prvním
je Česká státnost v průsečíku otázek, poté bude následovat Identita v různosti? a na závěr je
připraven panel Kam kráčíme? Jednotlivými částmi budou provázet přední čeští žurnalisté
Petr Fischer, Josef Chuchma, Veronika Paroulková a Jakub Železný. Debaty se zúčastní další
osobnosti akademického, kulturního a politického života, jako historička Kateřina Čapková,
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divadelní vědec Vladimír Just, politologové Jacques Rupnik a Jiří Pehe, vrchní zemský rabín
Karol Sidon nebo právní teoretik Jan Wintr.
Jedním z výsledků platformy Česko na cestě je i publikace nakladatelství Academia, která
představuje ojedinělý počin mimo jiné proto, že k jeho formulaci přispěli kromě akademiků i
veřejně činní intelektuálové či lidé z mediální a politické praxe.

Pro kontakt s médii:
Ing. Jan Martinek, ředitel Odboru mediální komunikace KAV ČR, ředitel Odboru mediální
komunikace KAV ČR
e-mail: martinek@kav.cas.cz
telefon: 221 403 423
mobilní telefon: 777 110 109
Iniciátor platformy Česko na cestě:
PhDr. Pavel Baran, CSc.
e-mail: baran@kav.cas.cz
telefon: 221 403 370, 224 240 512
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