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Média
Ve Veselíčku dne 13. 2. 2018

Věc: Tisková zpráva
Veselíčko nabízí druhým rokem Univerzitu venkova.
V komunitní škole vystoupí známý politolog Lebeda
Známý politolog Tomáš Lebeda vystoupí ve čtvrtek 15. února od 18 hodin
v Komunitní škole ve Veselíčku jako další host přednášek a diskusí v rámci cyklu
Univerzita venkova. Tu pořádá obec již druhým rokem. Tomáš Lebeda je vedoucí katedry
politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, je známý jako
specialista na volební systémy a často vystupuje v televizi jako komentátor volebních
výsledků. Na Veselíčku bude hovořit na témata výsledků parlamentních voleb v bohaté
mapové prezentaci, současném sestavování vládní koalice a nebezpečí tzv. přímé
demokracie.
„100 let republiky – 100 let vesnice“
O týden později 22. února od 17 hodin bude ve Veselíčku přednášet bývalý děkan
filozofické fakulty Jiří Lach, který je nyní na univerzitě prorektorem, a jeho téma bude
„100 let založení Československa aneb mohlo by pokračovat Rakousko-Uhersko?“
„Přednáška odstartuje celoroční cyklus „100 let republiky – 100 let vesnice“, který
chceme uvádět ve třech obměnách výstav v našem Muzeu Záhoří,“ uvedl starosta
Veselíčka Tomáš Šulák. „Druhým vzpomínkových cyklem bude připomenutí 250 let od
stavby zdejšího zámku. Tři víkendy u příležitosti větších prázdninových akcí v obci bude
otevřena zámecká kaple s výstavou,“ dodal a připomněl, že obec letos rovněž vydá knihu
„Kapitoly z dějin Veselíčka II.“
Letos již v rámci Univerzity venkova vystoupili pedagog Martin Štainer na téma
„Od sametové revoluce k Čapímu hnízdu“ a politolog Jakub Lysek s analýzou výsledků
„Prezidentské volby v mapách, které nikde jinde neuvidíte!“ Poslední letošní přednáškou
v polovině března bude „Jak se staví dálnice D1 Přerov – Lipník“. Loni v rámci Univerzity
venkova vystoupili historik, archeolog či architekt. „Myslím, že je pro posluchače velice
podnětné, že za nimi na venkov přijedou vysokoškolští specialisté. A totéž říkají naopak
i oni, že nejsou uzavřeni pouze na univerzitě a mezi studenty,“ dodal starosta Veselíčka.
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