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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                
 

Ústí nad Labem 5. 9. 2018 
 
PORADCE PREZIDENTA HAVLA PŘIJEDE DO TISÉ 
 
Sdružení My pro Tisou a Fakulta sociálně ekonomická UJEP zvou na 
přednášku ekonoma Tomáše Sedláčka. 
 
Dne 7. 9. 2018 se ve velkém sále Obecního úřadu v Tisé uskuteční od 18:00 h 
přednáška ekonoma Tomáše Sedláčka na téma Člověk, bytost duše – vnější. 
 
Podtitulek přednášky zní více než aktuálně! Platí, že technicky pokročilá 
civilizace je zároveň duševně vyspělejší? Čím více věcí se naučíme morálně 
automatizovat, tedy řešit správně a ani se nad nimi nezamýšlet, tím budeme 
jako lidstvo silnější, a o to méně se musíme bát našich vlastních vynálezů.  
 
Přednáška Tomáše Sedláčka dokumentuje vzájemnou spolupráci obce Tisá,  
Fakulty sociálně ekonomické UJEP a Nadačního fondu Martina Bubera, ve 
kterém je Tomáš Sedláček místopředsedou správní rady. 
 
„Společně s FSE UJEP pracujeme na přípravě a realizaci projektu Integrovaný 
rozvoj obce Tisá," vysvětluje Ing. Tomáš Kratochvíl ze sdružení My pro Tisou  
a dodává: „Takovýto integrovaný rozvoj venkovské obce vychází z myšlenky, že 
prioritou rozvoje obce jsou mezilidské vztahy, zejména pak vytváření komunitní 
platformy a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem."  
 
„Projekt Integrovaný rozvoj obce Tisá a venkovských obcí obecně je součástí 
výzkumného programu, který na fakultě připravujeme ," potvrzuje doc. RNDr. 
Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan fakulty, slova Tomáše Kratochvíla.  
 
Přednáška je veřejnosti volně přístupná. 
 
7. 9. 2018, 18:00 h, velký sál OÚ Tisá 
 
PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D., je ekonom a vysokoškolský pedagog.  
V minulosti byl poradcem prezidenta Václava Havla (2001–2003) a ministra 
financí (2004–2005). 
 
Kontakt:  
Jitka Ježková, jitka.jezkova@ujep.cz, +420 775 605 083 
Ing. Tomáš Kratochvíl, tomas.kratochvil@mytisa.cz, +420 603 490 619  
 
Fotografie k volnému užití: Tomáš Sedláček, archiv Tomáše Sedláčka 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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