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Andreas Gross
Politolog, člen dolní komory švýcarského parlamentu, předseda
demokratické frakce v Parlamentním shromáždění Rady Evropy.

sociálně-

Andreas Gross (1952) studoval obecné sociální a hospodářské dějiny Švýcarska na
univerzitě v Curychu a ústavní právo na univerzitě v Bernu. Na univerzitě v Lausanne
absolvoval studium politických věd. V roce 1989 založil soukromý vědecký institut pro
studium přímé demokracie. Od roku 1998 se institut nazývá Ateliér pour la Démocratie
directe. Na téma přímá demokracie v evropském kontextu pravidelně přednáší na
univerzitách v Marburgu, Trieru a Speyeru. Od roku 1991 je členem dolní komory
švýcarského parlamentu a od roku 1995 členem Rady Evropy. Jeho publikační činnost je
rozsáhlá. Je autorem, editorem a koeditorem knih o mírových otázkách, o přímé demokracii,
o evropské integraci a evropském ústavním hnutí. Pravidelně přispívá do německých i
švýcarských deníků jako Weltwoche, Neue Zürcher Zeitung, Tagesanzeiger, Basler Zeitung,
Aargauer Zeitung, St. Galler Tagblatt a do různých publikací.
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Politolog a prorektor Metropolitní univerzity Praha.
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. působí jako politolog na katedře politologie a
humanitních studií Metropolitní univerzity Praha, kde je rovněž prorektorem pro akademický
rozvoj a vedoucím univerzitního střediska v Plzni. V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní
odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006–2012 byl
předsedou České společnosti pro politické vědy, od roku 2012 působí jako předseda
Středoevropské asociace pro politické vědy. Je emeritním děkanem (2005–2009) fakulty
filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se komparativní politologií středovýchodní
Evropy, zejména politickými systémy, aktéry a politickou kulturou. K těmto tématům sám či
spoluautorsky publikoval 20 knih a více než 100 dalších odborných publikacích, z nich
polovinu v zahraničí. Je současným předsedou Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních
režimů (ÚSTR).
Petr Vaněk
Známý plzeňský občanský aktivista a komunální politik.
Petr Vaněk studoval v Plzni, Praze a Berlíně. Byl členem přípravného výboru úspěšného
plzeňského referenda (2013) proti stavbě obchodního centra ve středu města, do roku 2014
byl místostarostou Junáka – svazu skautů a skautek ČR, je zakladatelem a členem iniciativy
na podporu městské cyklistiky „Plzeň na kole“, byl mluvčím petice „Nechceme politruka
hejtmanem Plzeňského kraje“ a iniciativy „V Plzni nácky nechceme“. Do komunálních voleb v
říjnu 2014 kandidoval jako volební lídr koalice Společně za Plzeň.

Petr Holub
Politický zpravodaj Echo24.
V sedmdesátých a osmdesátých letech vyzkoušel různá dělnická povolání. Studoval přitom v
bytových seminářích filozofii, dálkově získal maturitu a v letech 1986-1992 studoval na
Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity. Od r. 1992 byl v týdeníku Respekt, v letech
1997-2002 týdeník řídil. V roce 2001 napsal článek o vládní korupci, na který reagoval
tehdejší premiér Miloš Zeman snahou týdeník zlikvidovat. Vláda tehdy jednohlasně schválila
usnesení, aby byl šéfredaktor Respektu trestně stíhán. Z Respektu odešel po neúspěšném
pokusu změnit styl řízení firmy. Poté pracoval jako zdravotnický a politický zpravodaj
Hospodářských novin a přitom externě spolupracoval s nevládními organizacemi Člověk v
tísni a Transparency International. Z HN odešel do Aktuálně.cz, kde působil jako šéfreportéranalytik. Krátce působil v MF dnes a v současné době pracuje pro server Echo24.cz jako
komentátor. Věnuje se tématům na pomezí politiky a ekonomiky.
Dr. Adrian Portmann, Ph. D.
Historik a vědecký pracovník Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Předseda občanského sdružení Conditio humana.
Dr. Adrian Portmann studoval na univerzitách v Bernu, Vídni (Mag phil.) a na Univerzitě
Karlově v Praze. Od roku 2001 žije a působí jako švýcarský občan v České republice, kde se
v posledních letech mj. podílel na realizaci rozsáhlé edice pramenů k tématu nuceného
vysídlení Němců z Československa a poválečného vývoje českého pohraničí (publikační
činnost pod dřívejším příjmením von Arburg). V roce 2012 založil spolu s českými
kolegy občanské sdružení Conditio humana, které se zaměřuje na vydávání knih o
soudobých dějinách středoevropského regionu. Od roku 2008 působí jako vědecký
pracovník v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
V letech 2013–2014 byl předsedou Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů
(ÚSTR).

