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Hosté:
Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu, Česká republika
Dr. Philipp Rösler, vicekancléř a spolkový ministr hospodářství a technologie, Německo
Moderátor:
Detlef Wittig, člen Rady Česko-německého diskusního fóra
PROFILY ÚČASTNÍKŮ
Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu,
Česká republika
Od roku 2002 působil jako lékař Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje a anesteziolog v Nemocnici České Budějovice. V roce
2004 se stal provozovatelem pekárny Fornetti v Českých
Budějovicích a v roce 2007 založil síť obchodů Fruit Frog specializující se na ovocné koktejly. Členem ODS je od roku 2003,
od roku 2008 je předsedou jihočeské ODS. V roce 2006 byl zvolen členem zastupitelstva a radním Českých Budějovic. V roce
2008 se stal jihočeským krajským zastupitelem a 1. náměstkem
hejtmana Jihočeského kraje se zodpovědností za regionální
rozvoj, dopravu a evropské záležitosti. O tři roky později byl
jmenován do funkce ministra průmyslu a obchodu.
Dr. Philipp Rösler, vicekancléř a spolkový ministr hospodářství a technologie, Německo
Dr. Philipp Rösler se narodil v roce 1973 ve
Vietnamu a ve stejném roce byl adoptován
do Německa. Vyrostl v Hamburku, Bückenburgu a Hannoveru. Po maturitě vstoupil v roce 1992 jako
důstojník-čekatel zdravotnické služby do armády SRN, v jejímž
rámci v letech 1993 až 1999 vystudoval lékařství a zahájil
studium lékařské specializace. V letech 2001 až 2003 pracoval
jako lékař a důstojník zdravotnické služby armády SRN. V roce
2003 byl Dr. Philipp Rösler zvolen do dolnosaského zemského
sněmu, jehož poslancem byl jako předseda zemské frakce svo-

bodných demokratů (FDP) až do roku 2009. Na počátku roku
2009 byl jmenován dolnosaským ministrem hospodářství,
práce a dopravy a zároveň i místopředsedou zemské vlády.
V říjnu 2009 se pak stal členem německé spolkové vlády jako
spolkový ministr zdravotnictví. Od května 2011 je spolkovým
ministrem hospodářství a technologie, spolkovým předsedou
strany FDP a vicekancléřem.
Detlef Wittig je členem Rady Česko-německého diskusního fóra a bývalým vrcholným
manažerem koncernu Volkswagen. Vystudoval Technickou univerzitu v Braunschweigu a Univerzitu v Göttingenu. Ve společnosti Volkswagen AG pracoval na různých
vedoucích pozicích od roku 1968. V letech 1995–2000 byl
členem představenstva Škoda Auto, v letech 2004–2007 byl
jeho předsedou. V roce 2006 se stal vítězem soutěže Manažer
roku. Během jeho vedení došlo k zásadnímu rozvoji vztahů
mezi Škoda Auto a Mladou Boleslaví, za což v roce 2007 obdržel
titul čestného občana Mladé Boleslavi.
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Dr. Max Stadler vystudoval práva na univerzitě v Řezně. Od roku 1976 působil ve službách bavorského soudu jako žalobce a soudce a pracoval také jako komunitní manažer
pro advokátní koncipienty u Krajského soudu v Pasově. Od roku 1982 přednášel na univerzitě v Pasově. Roku 1972 vstoupil do Svobodné demokratické strany a v roce 1984 se stal členem městské rady v Pasově.
Od roku 1994 je poslancem Spolkového sněmu. Dr. Stadler
je spolupředsedou Rady Česko-německého diskusního fóra.
V současnosti je státním tajemníkem spolkové ministryně
spravedlnosti.

Česko-německé diskusní fórum bylo založeno v roce 1997
na základě Česko-německé deklarace. Má za úkol pečovat
o česko-německý dialog tím, že do něj úzce zapojí všechny
skupiny, které prosazují dobrou česko-německou spolupráci.
Těžištěm práce je pořádání výroční konference za účasti českoněmecké veřejnosti, obzvláště mladé generace. Na výroční
konferenci se diskutuje o tématech, která jsou relevantní pro
českou i německou stranu v souvislosti s partnerstvím obou
zemí v Evropské unii. Fórum je financováno z prostředků
Česko-německého fondu budoucnosti.
www.diskusniforum.org

MUDr. Luděk Sefzig vystudoval Lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a pracoval
jako chirurg nemocnice v Rokycanech. Do
politiky vstoupil v roce 1994 jako člen rokycanského zastupitelstva. V roce 2000 jako
nestraník na kandidátce ODS zvítězil v senátních volbách a následně vstoupil do ODS. V letech 2002–2004
v Senátu zastával funkci místopředsedy Výboru pro evropskou
integraci, poté byl do roku 2012 předsedou tohoto výboru.
V roce 2006 obhájil svůj senátorský mandát. V současné době
pracuje jako lékař.

Česko-německý fond budoucnosti je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z ledna 1997. Jeho posláním
je všestranně podporovat porozumění mezi Čechy a Němci,
zvyšovat počet vzájemných setkávání a podporou nejrůznějších
společných projektů rozšiřovat formy spolupráce. V letech
1998 až 2013 tak mohlo být finančně podpořeno na sedm tisíc
setkání občanů obou států, zejména mladé generace, v oblasti
výměny dětí a mládeže, školních projektů, kultury, diskusních
a odborných programů, na poli sociálních otázek a menšin, ale
i partnerství obcí a občanských sdružení. Fond navíc přispívá
i na opravy stavebních památek, vydávání publikací a uděluje
stipendia. Zvláštním projektem finanční podpory obětem
národněsocialistického násilí naplnil další úkol Česko-německé
deklarace.
www.fondbudoucnosti.cz
Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským
právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí
života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet
a otevřeně o nich diskutovat. Forum 2000 založil v roce 1996
prezident Václav Havel společně s japonským filantropem
Yoheiem Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem
Wieselem.
www.forum2000.cz

