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Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat Záznam z LXI. Akademického fóra.
Zcela mimořádnou pozornost zasluhuje závěrečná pasáž Záznamu, na kterou pro její
vysokou závažnost a aktuálnost je namístě upozornit explicitně už i zde:
„...Ke kontaktům s odbornou sférou, k nimž po uvedení Studie proveditelnosti
ve známost pravděpodobně konečně dojde, mělo dojít už dříve, když
sdělovací prostředky informovaly o tomto bezmála šestimiliardovém projektu
na základě údajů poskytovaných jeho protagonisty přece už před dvěma roky.
Bez kvalifikovaně prodiskutované problematiky by nemělo dojít k žádnému
zásadnímu, resp. nevratnému globálnímu rozhodnutí, a to zejména proto, aby
nedošlo k poškození města tím, že by nadlouho ustaly snahy o realizaci i těch
částí projektu, jejichž prospěšnost pro Český Krumlov je nesporná.“
S pozdravem
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
předseda

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR,
Ing. Andrej Babiš, první místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí,
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a inovace,
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí,
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany,
Milan Chovanec, ministr vnitra,
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu,
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti,
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí,
Dan Ťok, ministr dopravy,
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství,
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví,
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
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Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí,
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury,
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda
Legislativní rady vlády,
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR,
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR,
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR,
Kancelář prezidenta republiky;
Česká konference rektorů,
Rada vysokých škol,
Akademie věd ČR,
Učená společnost ČR,
Jednota českých matematiků a fyziků,
Česká fyzikální společnost
Mgr. Dalibor Carda, starosta Českého Krumlova
a další adresáti – zainteresované instituce a jednotlivci.
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