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Vážené kolegyně, milí kolegové,

také  se  celý  rok  těšíte  do  Štědronína?  Z  dobře  informovaných  zdrojů  jsme  se
dozvěděli, že budova staré zájezdní hospody prošla mírnou rekonstrukcí. Myslím, že
to ale nic nezmění na duchu předvánočního setkání, který je dán mnohem více lidmi,
kteří  se  zde  scházejí,  ať  už  jako  posluchači  nebo  jako  přednášející.  Samozřejmě
nesmíme zapomenout ani na celou rodinu Staňků, kteří si nás získali svým přístupem,
prostředím,  kuchyní  i  výborně  zásobeným  barem.  A  to  dokonce  tak,  že  z.s.1

EurOpen.CZ již po třinácté rád porušuje nepsané pravidlo "každá konference v jiném
místě".

Letošní  rok  byl  bohatý  na  události,  které  mohou  změnit  nebo  změní  zdánlivě
stabilizovanou Evropu,  svět.  Ukrajina,  Řecko,  Sýrie,  Rusko,  západ,  imigrace,  krize,
islámský  stát,  grexit,  brexit,  papež  František  a  mnoho  dalších  frekventovaných
termínů,  to  vše  by  mohlo  být  tématem našeho  semináře.  To  by  však  musel  být
podstatně delší a my jsme museli vybrat pouze některá zajímavá témata. 

Podařilo se nám oslovit přednášející, kteří mají co říct a věřím, že vás zaujmou. Jaká
to budou témata? To se dočtete dále. A nebojte se, nepřijdete ani o stabilní přednášku
o  bezpečnosti,  po  které  někteří  posluchači  propadají  beznaději  a  ani  o  cvičební
jednotku, před kterou někteří raději utíkají ven kouřit včetně zapřisáhlých nekuřáků. 

Tak vzhůru do Štědronína.

Dolf

Programový výbor:

Jan Kynčl
Ivan Rynda
Jiří Felbáb
Jakub Urbanec
Vladimír Rudolf

1 Zapsaný spolek :-)



12:00 Úvodní slovo a welcome drink Vladimír Rudolf

12:05
Stav informační bezpečnosti dnes v 6.55

ráno
Jakub Urbanec
Radoslav Bodó

13:00

Finančně úvěrová krize v Řecku očima

Řeka žijícího od narození v ČR, jenž se

cítí více Čechem nežli Řekem

Konstantinos Dimelis

13:50 Svačina

14:10 Tahle země není pro muslimy Hatem Berrezouga

15:00 Už jen nějaký bůh ... Zdeněk Pinc

15:50 Fyzická regenerace Radka Kotorová

16:10 Kávová přestávka

16:40 Jak Západ ztratil Rusko Václav Žák

17:30 Papežská encyklika Ivan Rynda

19:30
Večeře formou bufetu a neformální

diskuse k předneseným tématům, noční
sekce.

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 6.55 ráno
Jakub Urbanec
Radoslav Bodó

Standardní  příspěvek  se  bude  již  poosmé  věnovat  stavu  informační  bezpečnosti.
Dozvíte se, jaké průšvihy se tento rok udály ve světě IT. Pokusíme se, aby přednáška
byla  srozumitelná  i  pro  posluchače,  kteří  přijeli  převážně  kvůli  welcome  drinku.
Letošní přednáška byla opět testována na dětech.

Jakub Urbanec
IT bezpečák. Pochází ze Západočeské univerzity. Rád Linux, Raspberry Pi a - přestože
to do resumé nepatří – metal. Preferuje vi před emacs.

Radoslav Bodó
pracoval  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.  V  současné  době  je  zaměstnancem CESNET  a  nadále  se  zabývá
bezpečností.

Finančně úvěrová krize v Řecku očima Řeka žijícího od 
narození v ČR, jenž se cítí více Čechem nežli Řekem
Konstantinos Dimelis

Příspěvek se snaží osvětlit některé méně známé skutečnosti a souvislosti současné
dluhové  krize  v  Řecku,  a  to  objektivně  i  subjektivně.  Seznámí  s  důležitými
historickými momenty Řecka, jak se Řecko dostávalo do dluhů, s průběhem nynější
finančně úvěrové krize, s přemrštěnými výdaji státu, s mentalitou Řeků, jak vidí krizi
exministr  financí  Yanis  Varoufakis,  proč  Řekové  za  svoji  situaci  plísní  především
Německo, jak vidím krizi já, s důležitostí Řecka uprostřed současné globální politické
situace, s možnými vyústěními této krize v Řecku.

Konstantinos Dimelis

Vystudoval  ČVUT  obor  mikroelektronika,  ale  na  začátku  1990s  se  stal  business
analytikem  v  oblasti  platebních  karet,  čímž  se  živí  dosud.  Po  2  letech  studia
Bankovního institutu nicméně Kostase, jako syna řeckých politických emigrantů, stále
více přitahovala historie,  filosofie a politika.  Proto vystudoval politologii  na FF UK.
Studia ukončil v roce 2013 diplomovou prací pojednávající o geopolitickém směřování
zahraniční  politiky Turecka. Snaží  se sledovat politickou situaci  nejen v Řecku,  ale
především v Turecku a v celé oblasti Středního východu, protože si myslí, že to je
oblast ke zkoumání a monitorování více než důležitá.



Tahle země není pro muslimy
Hatem Berrezouga

Ve  své  přednášce  proberu  na  jedné  straně  kulturní  odlišnosti,  které  zabraňují
imigrantům z Afriky a Blízkého východu v integraci do evropské kultury a na druhé
straně  nevhodnou  evropskou  integrační  politiku,  která  nebere  ohled  na  tyto
odlišnosti. 

Hatem Berrezouga

Vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP
v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a
mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty
v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Už jen nějaký bůh... 
Zdeněk Pinc

Titul je první částí slavné Heideggerovy věty z posledního, posmrtně publikovaného
interview v časopise Spiegel.  Dovětek:  „by nás mohl  zachránit“.  V té větě použil
Martin Heidegger nestandardním způsobem člen u podstatného jména Gott – místo
obvyklého der užil člen neurčitý ein, patrně aby dal zaznít svým pochybnostem o jeho
existenci. Chci se pokusit, zejména ve stopách francouzského filosofa Rémi Bragua,
o charakteristiku  toho  našeho  Boha  –  Braguova  kniha  se  nikoli  náhodou  jmenuje
O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších. A v navázání na loňskou přednášku
o morální theologii také o ukázání, v jakém smyslu nám může pomoci, eventuálně i
o tom,  co  nabízí  konkurence.  Řeč  tedy  bude  o  Tom,  který  je  jeden,  ale  ne  tím
nejjednodušším způsobem, který je otec, ale není mužského rodu, mlčí, protože už
všechno sdělil, ale ne proto, že by po nás cokoli chtěl; odpouští, ale přitom zná naše
svobodné  rozhodnutí,  které  od  nás  očekává,  zda  trpělivě  či  netrpělivě,  toť  věru
otázka, protože na rozdíl od nás má času dost. 

Zdeněk Pinc 

studoval divadelní vědu, sociologii a filosofii na FF UK v Praze. V letech 1967–1968 se
angažoval  ve  studentském  hnutí,  po  promoci  byl  přijat  jako  aspirant  prof.  Jana
Patočky a asistent na katedře filosofie FF UK, roku 1973 však musel fakultu opustit a
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. Nyní přednáší na Fakultě
humanitních studií UK, kde má mj. na starosti záležitosti studentů. 



Fyzická regenerace

Radoslava Kotorová

Pracuje jako samostatný fyzioterapeut v rehabilitačním centru v Rokycanech. Jejím 
úkolem je zaktivovat vaše ztuhlé tělo po náročném sezení a před kávovou přestávkou.

Jak Západ ztratil Rusko
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.

A není neomylný!
Ivan Rynda

Co  nám  dává  příroda,  proč  ji  chránit,  zda  má  nebo  nemá  být  její  ochrana
demokratická a kdo nás má ve společnosti vést k udržitelnosti – to všechno jsme už
na EurOpen slyšeli. Teď o tom napsal i papež František I. Přednáška bude úvahou nad
encyklikou Laudato si,  nad jejími zdroji,  pokusí se ji  rozebrat a vyložit  a na závěr
ukázat, proč je souřadná s mnohými společenskými pohyby na planetě – a proč je
právě v tom naděje.

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.  Na letošní  seminář
dodal anotaci své přednášky včas.



Kdy

Seminář začíná v pátek 4.12.2015 od 12:00 
hodin. Oficiální program končí tentýž den do 20 
hodin, neoficiální část pak končí v sobotu 
5.12.2015. 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 1.12.2015 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 30.11.2015 600,00 Kč 800,00 Kč

Zaplaceno po 30.11.2015 700,00 Kč 900,00 Kč

Ubytování činí 490 Kč, strava 200Kč.



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

otevřených systémů EurOpen.CZ, z.s.

48. konference EurOpen.CZ jaro 2016

15. až 18. května 2016, Jindřichův Hradec

Na jaře  2016  bude  již  čtyřicátá  osmá  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:

 Identity Management.
 Open Source SIEM
 Mobilní  technologie  –  Android,  IOS,  Microsoft;  MDM  (správa  zařízení

v organizaci)
 Forenzní analýza mobilních zařízení
 Programátorské editory a efektivní práce v shellu
 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  striktně  omezena  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 31.1.2016.

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. 2016

 Oznámení o přijetí/odmítnutí: 28. 2. 2016
 Odevzdání krátké anotace a CV pro 

pozvánku:
20. 3. 2016

 Odevzdání finálního příspěvku pro sborník: 25. 4. 2016

Programový výbor

mailto:europen@europen.cz


Zdeněk Šustr, Jiří Bořík, Jan Kynčl, Jakub Urbanec

Jak se dostat do Štědronína
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