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Vážené kolegyně, milí kolegové. 

desáté setkání ve Štědroníně má s předchozími devíti jedno společné. Ať měla akce 
v minulosti nějaké zastřešující téma nebo byla jen volným souborem přednášek, vždy 
se zabývala problémy naší doby. Na tom by koneckonců nebylo nic zvláštního, o těch 
se hovoří všude, my však máme výhodu v tom, že díky kompetentním průvodcům po 
jednotlivých problémech si lze vytvořit obrázek, který překračuje rámec leckdy jen 
běžných klišé. Štědronínská setkání jsou jiná i v tom, že byť vzešla ze sdružení  
informatického, našlo se vždy tolik zájemců o problémy dnešní doby, že se je daří 
organizovat již deset let.  Stejně podstatné je i to, že  setkání přerostla rámec 
informatické společnosti a naplňuje tak ono ‚mezioborové‘ nejen pokud jde o témata 
a přednášející, ale i posluchače.

Jaké jsou tedy problémy dnešní doby, o nichž byla v minulosti řeč?  Úplný výčet by 
zabral několik stránek a tak jsem namátkou jsem vybral například: filosofie vědy, 
bezpečnost na webu, jak přednášet, neurofyziologie učení a paměti, role médií ve 
společnosti, role nevládních organizací v postmoderní době, realita a její interpertace, 
individuální a kolektivní paměť, jak se orientovat v současném světě, jaké je zdravé 
držení těla během dne či škola zad  (aby se člověk pod tíhou postmoderní doby 
nehrbil).  A dále trendspotting čili 50 zjevných i skrytých trendů v IT společnosti, 
hospodářství a životě vůbec, problémy české ústavnosti, mezigenerační konflikt, 
budeme jednou znát jenom to, co se dá najít na Internetu? globální vesnice na 
antický způsob...

Stejně tak je bohatý i výčet přednášejících: Ivan Rynda, Jan Sokol, Václav Žák, Lubor 
Kysučan, Jiřina Šiklová,  Zdeněk Pinc, Vlasta Rudolfová, Václav Jirovský, Ivana Janů, 
Petr Koubský, James Critz, Jiří Vaníček, Petr Soukup.....

Štědronín je i příležitostí k setkáním a diskusím, které se rozvinou mimo plánovaný 
rámec, a které jej skvěle doplňují a obohacují - například křest knihy Václava 
Jirovského Kybernetická kriminalita, půlnoční cestovatelské sekce Ivana Ryndy a 
Dolfa z Běloruska a Kuby, poslední doplněné i skvělými fotografiemi nejen v digitální, 
ale ale i papírové podobě.

Kdyby se podařilo ze všech přednášek, které ve Štědroníně za oněch devět let 
zazněly, sestavit reprezentační sborník, patřil by jistě k těm, které dnešní dobu a 
společnost  popíší v celé její košatosti. Dobu a společnost, která má mnoho přízvisek 
a adjektiv, postindustrální, postmoderní, společnost pozdní doby, společnost 
nevolnosti....

Desáté setkání přinese osm příspěvků. které do skládačky obrazu společnosti naší 
doby přidají další kameny.

Na shledanou v pátek sedmého prosince ve Štědroníně,  začínáme už o jedenácté.  
Za programový výbor srdečně zve

Jiří Felbáb   
 



Programový výbor:

Jiří Felbáb
Ivan Rynda
Vladimír Rudolf



10:55 Úvodní slovo a welcome drink Jiří Felbáb

11:00
Stav informační bezpečnosti dnes v 7.00 

ráno

Radoslav Bodó
Jakub Urbanec

11:50
Problémy politického systému v 

globálním světě
Václav Mezřický

12:40 Přímá volba prezidenta a ústava Václav Žák

13:30 Oběd

14:30 Jaká je budoucnost demokracie? Ivan Rynda

15:20 Česká krajina Michael Bartoš

16:10 Fyzická regenerace Vlasta Rudolfová 

16:30 Kávová přestávka

17:00 Etika v postmoderní době Zdeněk Pinc 

17:50
Jak dějiny výtvarného umění dokumentují 

rozhraní civilizačních epoch. Je každé 
umění současné?

Petr Jindra

19:00
Večeře formou bufetu a neformální 

diskuse k předneseným tématům, noční 
sekce.

Diskuse k předneseným příspěvkům a 
neformální diskuse v plénu

08:30 Snídaně

a 
dále

Volitelně práce v sekcích, obvykle 
spojená s prohlídkou exteriérů hradu 

Zvíkova a interiérů pivovaru 
ve Zvíkovském Podhradí



Stav informační bezpečnosti dnes v 7.00 ráno
Jakub Urbanec, Radoslav Bodó
Příspěvek  se zabývá  stavem  informační  bezpečnosti  z pohledu  posledních  hrozeb 
a obran proti nim. Ukazuje nové trendy bezpečnosti IT. Celá přednáška je překládána 
do laické řeči tak, aby byla srozumitelná i pro posluchače, kteří přijeli převážně kvůli 
welcome drinku. Přednáška byla testována na dětech.

Jakub Urbanec,  Radoslav Bodó
Oba pracují v oboru IT bezpečnosti. Oba pochází ze Západočeské univerzity v Plzni.

Radoslav Bodó
pracuje  v oddělení  Laboratoře  počítačových  systémů,  Centra  informatizace 
a výpočetní  techniky  jako  správce  operačních  systémů  Linux  a distribuovaného 
výpočetního  prostředí  Orion,  se specializací  na oblast  bezpečnosti  IS  a služeb 
na platformě Java.

Jakub Urbanec
pracuje jako konzultant IT bezpečnosti ve společnosti Hewlett-Packard.

Problémy politického systému v globálním světě
Václav Mezřický

Doc. JUDr. Václav Mezřický (1934) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v 
Praze. Po promoci v roce 1960 pracoval jako advokátní koncipient a advokát v 
advokátních poradnách v Ostravě, Havlíčkově Brodě, v Chrudimi a v Praze. V letech 
1968-1969 byl tajemníkem generálního prokurátora České republiky. Od roku 1969 
pracoval v Ústavu státu a práva ČSAV. V roce 1990 se stal I. náměstkem ministra 
životního prostředí. Od roku 1991 vyučoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v 
Praze, kde byl vedoucím katedry práva životního prostředí. V roce 1993 byl jmenován 
docentem a právo přednášel mimo jiné na Policejní akademii a na Zemědělské 
akademii v Praze a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V roce 1998 
založil na Karlově univerzitě kurz Globalizace a globální problémy určený studentům 
všech vysokých škol v Praze.
 
V letech 1990 - 1991 působil jako poradce u Světové banky ve Washingtonu, kde 
zastupoval vlády ČSFR, ČR a SR. V letech 1991 - 1992 byl poradcem prezidenta 
Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj v Londýně. Byl rovněž členem Legislativní 
komise Ministerstva životního prostředí a  je poluautorem Strategie udržitelného 
rozvoje, přijaté vládou České republiky v roce 2004.
 
Absolvoval stáže v Holandsku, Německu a v USA. Přednášel mimo jiné na College of 
Law Florida State University, USA, a na Fujian Normal University Fuzhou v Číně, kde 
publikoval učebnici o environmentální politice a právu životního prostředí.
 
Dnem 1. září 2007 jej předseda Ústavního soudu jmenoval generálním sekretářem 
Ústavního soudu; tuto funkci zastával do 31. prosince 2008. Zdroj stránky Ústavního 
soudu, http://www.concourt.cz/clanek/VMezricky

Přímá volba prezidenta a ústava
Václav Žák



Václav Žák

vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky (1967), poté pracoval ve Výzkumném 
ústavu matematických strojů (1968 - 1990), kde se zabýval architekturou počítačů, 
operačními systémy a překladači. V období 1990 - 1992 působil v České národní radě 
ve funkci  místopředsedy  a člena  ústavně  právního  výboru.  V současnosti  je 
šéfredaktorem dvouměsíčníku LISTY a mediálním poradcem.

Jaká je budoucnost demokracie?
Ivan Rynda

Environmentalisté  a  jim  blízcí  společenští  vědci  (ač  i  environmentalista  je  tvor 
povýtce společenský) mluví již několik desetiletí o planetární krizi, bez ohledu na to, 
zda ji spojují s výkladem globalizace či ne. Teprve krize ekonomická a finanční však 
přiměly osvícenější  část ekonomů, aby nevědomky (častěji)  nebo i  vědomě (řídký 
úkaz) začali dávat environmentalistům za pravdu. Teprve v poslední době však sílí 
přesvědčení,  že v  krizi  se  ocitá  nejen prostor  ekonomický,  ale  i  politický.  Naplno 
řečeno, demokracie je v krizi. A ještě silněji: potřebujeme vůdce. A ještě: Vůdce! Deja 
vu?

Ivan Rynda

je  český  sociální  a kulturní  ekolog,  vysokoškolský  pedagog  a politik.  Zabývá 
se zejména  udržitelným  rozvojem,  ekonomikou  a právem  životního  prostředí, 
globálními civilizačními problémy či vztahem médií a ekologie.

Česká krajina
Michael Bartoš

Krajinný ráz a co s ním?  Velmi  často používaný  termín „krajinný  ráz“  je  těžké 
exaktně definovat. Všichni tak trochu tušíme, co to je, ale málokdo jej dokáže přesně 
popsat.  Je to něco jako „demokracie“,   či  „zdraví“,  případně „svoboda“,  kdy také 
tušíme,  ale  definovat  přesně  nedovedeme  a  zároveň  o  to  příliš  nepečujeme. 
Začínáme se o to zajímat, až když to ztrácíme. A tak je to i s krajinným rázem, kdy 
cítíme, že něco špatného se s ním děje a nevíme, co s tím. Přednáška se pokusí 
poodhalit komplexnost tohoto problému.

Michael Bartoš

Třicet let pracoval jako vědecký pracovník Ústavu krajinné ekologie ČSAV (později 
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR) v Českých Budějovicích, kde se zabýval 
vlivem lidských činností v krajině v rámci řešení mezioborových projektů. V současné 
době vyučuje na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a 
na  Fakultě  humanitních  studií  UK  v Praze  předměty  zaměřené  na  krajinnou  a 
aplikovanou  ekologii  a  badatelsky  se  zabývá  amenitní  migrací  obyvatel  do 
venkovských oblastí.

Fyzická regenerace
Vlasta Rudolfová
Cvičební jednotka bude zvolena podle aktuálního stavu posluchačů.

Vlasta Rudolfová
Vystudovala Lékařskou fakultu UK Praha v Plzni, pracuje jako privátní lékař v oboru 
léčebné rehabilitace.



Etika v postmoderní době
Zdeněk Pinc

Zdeněk Pinc
Po maturitě na střední škole v Příbrami studoval divadelní vědu, sociologii a konečně 
filosofii na FF UK v Praze. V letech 1967-1968 se velmi angažoval ve studentském 
hnutí, byl členem Akademické rady studentů (ARS) a redaktorem Literárních novin. 
Po promoci v roce 1969 byl přijat jako aspirant prof. Patočky a asistent na katedře fi-
losofie FF UK, roku 1973 však musel fakultu opustit a pracoval jako romský kurátor, 
po podpisu Charty 77 jako noční hlídač a nakonec jako programátor v družstvu META. 
Po celá osmdesátá léta pořádal doma filosofické večírky, kam chodila řada budoucích 
filosofů.
V roce 1990 byl jmenován docentem filosofie a stal se vedoucím Katedry filosofie a
společenských věd na Pedagogické fakultě UK, funkcionářem Akademického senátu 
UK a později vedl i Ústav filosofie a religionistiky na FF UK. V roce 1993 zahájil jako 
ředitel IZV UK ve spolupráci s fakultami UK bakalářský a tři magisterské studijní pro-
gramy, které v roce 2000 převedl na nově vzniklou Fakultu humanitních studií. Zde 
působil jako proděkan pro studijní záležitosti až do roku 2007, od té doby má na sta-
rosti záležitosti studentů.



Jak  dějiny  výtvarného  umění  dokumentují  rozhraní 
civilizačních epoch. Je každé umění současné?
Petr Jindra







Kdy

Seminář začíná v pátek 7.12.2012 od 11:00 
hodin. Oficiální program končí tentýž den 
do 20 hodin, neoficiální část pak končí 
v sobotu 8.12.2012. Stravování je zajištěno 
do sobotní snídaně.

Kde

Penzion Fousek

Štědronín

http://www.zvikov.cz

Jak se přihlásit

Na seminář je nutné se přihlásit pomocí 
webové aplikace  
http://www.europen.cz

Případné další informace u pí. Šlosarové:

tel: 377632701

fax: 377632702

e-mail: europen@europen.cz

Co zahrnuje účastnický poplatek Vložné, občerstvení během přestávek. 
Ubytování a strava je hrazena samostatně.

Úhrada poplatku

č.ú. 478928473, kód banky 0300

variabilní symbol v elektronické přihlášce

společnost EurOpen.CZ,

Univerzitní 8, Plzeň

IČO: 61389081

Společnost EurOpen.CZ není plátcem DPH.

Neúčast Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Doklad o zaplacení Zašleme v rámci vyúčtování po skončení 
semináře.

Uzávěrka přihlášek 5.12.2012 nebo při naplnění ubytovací 
kapacity.

On-line přihlášky

Elektronická přihláška je na adrese 
http://www.europen.cz

V programu konference může dojít 
k drobným časovým i obsahovým změnám.

Kapacita
Kapacita přednáškového sálu a ubytovací 
kapacita hotelu limitují počet účastníků 
na 40.

Další informace
Pořizování audio či video záznamů  bez 
svolení přednášejících a organizátorů 
konference není povoleno.



Konferenční  poplatky

Vložné Členové Nečlenové

Zaplaceno do 30.11.2012 600,00 Kč 800,00 Kč

Zaplaceno po 30.11.2012 700,00 Kč 900,00 Kč

Ubytování činí 440 Kč, strava 250Kč.



Oznámení o konání konference a žádost o příspěvek 
42. konference Českého sdružení uživatelů 

otevřených systémů EurOpen.CZ

42. konference EurOpen.CZ jaro 2013

12. až 15. května 2013, Třešť

Na jaře  2013  bude  již  čtyřicátá  druhá  konference  EurOpen.CZ.  Tak  jako  u každé 
konference  hledáme  příspěvky  zaměřené  na výměnu  zkušeností  a informací 
o novinkách  i ověřených  technologiích,  postupech  nebo  nástrojích,  na zkušenosti 
z nasazení  produktů  či  z řešení  praktických  problémů.  Jako  nosná,  nikoliv 
obligatorní,navrhla poslední valná hromada tato témata:

• Linux, distribuce, novinky
• bezpečnost
• IPv6
• cloudy
• výkonnostní testování
• a další

Můžete přijít i s vlastním, jiným tématem. V ideálním případě s návrhem na tématickou 
sekci.  Sekcí  se rozumí  zpravidla  půldenní  blok  přednášek  (3-4  přednášky). 
Preferovaným scénářem pro zajímavé návrhy je, že sekce bude zahrnuta do plánů další 
konference a navrhovatel se stane členem jejího programového výboru.
Konference není omezena striktně na otevřená řešení se svobodnou SW licencí, při 
zachování technického (opak marketingového) zaměření příspěvku lze prezentovat i jiná 
tématicky vhodná řešení.
Své návrhy (abstrakt do 1 strany) posílejte prosím na adresu europen@europen.cz 
do 31.1.2013.
Technické informace:
Doporučený  rozsah  finálního  příspěvku  je  2–10  stránek,  není  však striktně omezen. 
Návrhy  příspěvků  budou  posouzeny  programovým  výborem  a autoři  budou 
o přijetí/odmítnutí informováni.  U přijatých příspěvků bude vyžadována krátká anotace 
(jeden odstavec) a CV autorů pro pozvánku na konferenci.
Důležité termíny:
– Podání návrhu příspěvku (rozšířený abstrakt):    31.1.2013
– Oznámení o přijetí/odmítnutí:  28.2.2013
– Odevzdání krátké anotace a CV pro pozvánku: 31.3.2013
– Odevzdání finálního příspěvku pro sborník: 25.4.2013
Programový výbor:
Pavel Šimerda
Jiří Sitera
Jan Kynčl
Petr Cahyna
Vladimír Rudolf

mailto:europen@europen.cz


Jak se dostat do Štědronína


