
Návštěva Třebíčska
   Dalším místem, které senátor Drahoš na základě pozvání své kolegyně Hany Žákové navštívil, 

byla Třebíč. Debatoval se studenty na místním gymnáziu, setkal se s panem starostou 
nebo také s pracovnicemi oblastní charity. Co jej velmi potěšilo, bylo to, že ze všech setkání 

bylo patrné, že místní rodáci o své město s nadšením pečují a Třebíč tak roste do krásy. 
Pan profesor nevynechal ani prohlídku židovského města a baziliky sv. Prokopa, kdy si 
připomněl i bohatou historii tohoto místa. Další zastávkou bylo Ekotechnické centrum 

Alternátor, které jako své působiště využívá budovu bývalé Baťovy továrny a je tak 
dokonalou ukázkou přeměny průmyslového prostoru ve výukové centrum. Prostorem 
pana Drahoše provedl jeho zřizovatel a předseda představenstva Krajské hospodářské 

komory kraje Vysočina Richard Horký, se kterým následně diskutoval o efektivním využití 
obnovitelných zdrojů energie a o situaci výstavby nového reaktoru v jaderné elektrárně 

Dukovany. Pan profesor se nezapomněl vydat také do nedalekých Dolních Vilémovic, kde byl 
místními nadšenci zrekonstruován rodný dům Jana Kubiše, kde nyní funguje výstava o 

jeho životě a atentátu na R. Heydricha. Své hrdiny bychom si takto měli připomínat!

   

Profesor Drahoš přednášel ve
Vysokém Mýtě

   
Na konci listopadu navštívil náš předseda v rámci spolkové aktivity Vysoké Mýto, 

kde přednášel o tom, jak české hlavy mění svět. Jsme velice rádi, že se taková témata dnes
otevírají, protože jako národ máme být na co (a hlavně na koho) hrdí. Přednášky se 
zúčastnili zejména senioři z místní univerzity třetího věku, které zajímaly především 

praktické výsledky české vědy. Setkání jasně ukázalo, že vzdělávání není spojené pouze 
s mládím, ale že se jedná o celoživotní proces, který je nutné neustále rozvíjet. 

Proto patří otázky spojené s celoživotním vzděláváním k našim prioritám.  

   

Oslavy 17. listopadu
   

Uplynulý listopadový víkend patřil připomínce odkazu 17. listopadu. Společně jsme se proto
účastnili několika akcí odkazujících jednak k listopadovým událostem roku 1939, kdy došlo

k uzavření českých vysokých škol, ale také k odkazu roku 1989, jenž se nesl ve znamení
pádu komunisitckého režimu v Československu. Hned ráno jsme se sešli u Hlávkovy koleje,

kde jsme uctili památku zastřeleného studenta Jana Opletala, jehož smrt se na podzim
1939 stala příčinou k pokračování rozsáhlých manifestací českého národa proti nacisitické
okupaci. Posléze jsme se přesunuli na Národní třídu, kde začaly listopadové události roku

1989. Společný program jsme zakončili pracovním obědem. Odpolední program
již měli všichni členové spolku individuální. 

   
debata se studenty třebíčského gymnázia 

   

Po roce se opět uskutečnil mikulášský koncert skupiny The Tap Tap a mezi účinkujícími
hosty byl taktéž pan profesor Drahoš. A byla to vážně skvělá jízda!  

   

Pojďte do toho s námi! 
Hledáme krajské koordinátory!

Pojďte se společně s námi aktivně zapojit do chodu našeho spolku a pomozte nám v 
místech, kde to znáte nejlépe. Sháníme krajské koordinátory! 

Vaše práce bude obnášet:

  sledování a tipování vhodných akcí ve vašem kraji, 
kterých bychom se mohli jako spolek účastnit 
(setkání, diskuze, kulturní a regionální akce);

 organizace dobrovolníků a příprava zázemí v dané lokalitě;
 PR komunikace na krajské úrovni.

Zkušenosti s podobným typem aktivit jsou vítány, ale nejsou podmínkou. 
Hledáme především aktivní a zodpovědné lidi se zápalem pro věc. 

Tak nám o sobě dejte vědět!

kontaktujte nás na adrese
alesvopat@spolecneprocesko.cz

Sledujte nás
O�ciální komunikační kanály profesora Jiřího Drahoše

O�ciální komunikační kanály spolku

Kontakt:
dobrovolnik@spolecneprocesko.cz

Tento e-mail jste obdrželi na základě přihlášení do formuláře na stránce jiridrahos.cz. Pokud již nechcete
být námi dále kontaktováni, můžete se odhlásit vyplněním formuláře zde. Více o pravidlech zabezpečení

a zpracování vašich osobních údajů naleznete zde.
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     Vážená paní, vážený pane,
     srdečně děkuji za Vaši dosavadní 
podporu a přeji Vám i Vašim blízkým krásné 
Vánoce a úspěšný rok 2019.

S úctou, Jiří Drahoš

PF

návštěva centra Alternátor 
   

 
   

Mikulášský koncert s The Tap Tap
   

záznam celého vystoupení 
   

https://www.facebook.com/drahosjiri/videos/2013152952086028/
https://twitter.com/jiridrahos1
https://www.facebook.com/drahosjiri/
https://www.jiridrahos.cz
https://www.facebook.com/groups/spolecneprocesko/
https://kampan.spolecneprocesko.cz/page/preview/33
https://www.jiridrahos.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

