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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
PRAHA 30. 8. 2009 – PROTESTUJÍCÍ VĚDCE POBOUŘIL ZASEDACÍ  POŘÁDEK U KULATÉHO  
STOLU 
 
V PONDĚLÍ 31. SRPNA 2009 SE MÁ USKUTEČNIT PRVNÍ KULATÝ STŮL O BUDOUCNOSTI ČESKÉ VĚDY. 
PO PROTESTECH VĚDCŮ PROTI REFORMĚ VĚDY PREMIÉR FISCHER SLÍBIL PŘED TELEVIZNÍMI 
KAMERAMI ŠIROKOU DEBATU O TOM, JAK SE BUDE HODNOTIT A FINANCOVAT ČESKÝ VÝZKUM. JENŽE 
U KULATÉHO STOLU BUDOU SEDĚT PŘEDEVŠÍM LIDÉ, KTEŘÍ CHAOTICKOU REFORMU VĚDY 
A VÝZKUMU PŘIPRAVILI. Z DVACETI MÍST MOHLA AKADEMIE VĚD OBSADIT POUZE TŘI. „JAKO REAKCI 
JSME PŘIPRAVILI HAPPENING, V JEHOŽ RÁMCI SE MY VĚDCI NA CHVÍLI PROMĚNÍME V OSLY, KTERÉ 
SE Z NÁS SNAŽÍ UDĚLAT RVVI,“ ŘÍKÁ MARTIN KRUMMHOLZ Z FÓRA „VĚDA ŽIJE!“. 
 
OSLÍČKU, OTŘES SE! aneb NEDĚLEJTE Z  VĚDCŮ OSLY! 
 
Každý zná zázračného oslíka. Otřese se a padají zlaťáky. Podobně se má od základu otřást 
Akademie věd. Vypadnout mají stamiliony. Jenže zlaťáky nedostane dobrosrdečný chuďas, ale bohatý 
hostinský. Peníze původně přislíbené základnímu výzkumu totiž nepůjdou ani na školství ani 
potřebným, ale dostanou je průmyslníci na své výrobky a často neefektivní projekty. Daňovým 
poplatníkům se přitom slibují „takové jitrnice, jaké svět neviděl“. Dlouhodobě opravdu nechceme být 
osly, kteří takový plán odkývají.  
 
FAKTA 
 
V pondělí 31. srpna 2009 v 16 h v Lichtenštejnském paláci proběhne kulatý stůl o budoucnosti české 
vědy. Byl svolán po protestech vědců. Jenže u stolu, kde se mělo mluvit o nápravě reformy, zasednou 
především lidé, kteří „podivnou a nečestnou“ reformu připravili. Podle dostupných informací zasedne 
u kulatého stolu, jemuž předsedá Jan Fischer, 20 účastníků. Z nich pouze tři zastupují Akademii věd, 
ovšem šest průmysl. Nejabsurdnějším však je, že se zde sejde devět členů vládní rady (RVVI), a to 
včetně jejího sekretáře Marka Blažky. K jakým novým závěrům může kulatý stůl v takovémto složení 
dojít? Vládní rada je přímo odpovědná za snahu o vytunelování české vědy. Podívejte, co reforma 
v dnešní podobě přinese:  
 
MÉNĚ PENĚZ PRO VÝZKUM AKADEMIE 
VĚD 
 
Vývoj léků proti rakovině (Ústav organické 
chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.) 
Přepracovávání vyhořelého jaderného 
paliva (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.) 
 

VÍCE PENĚZ PRO PRŮMYSLOVÉ 
ZLEPŠOVÁKY 
 
Zdokonalení válečkové rovnačky tyčí 
a trubek (průmyslový projekt MPO – TIP, FR—TI1/385) 
Vývoj AC odpojovačů (průmyslový projekt MPO – 
TIP, FR – TI1/535 - projekt za 6,4 mil. Kč s nulovým 
výsledkem!)

V souladu se svým prohlášením z 13. srpna 2009 požaduje fórum Věda žije! kompletní odvolání RVVI 
včetně jejího sekretariátu a zahájení otevřené diskuse o budoucnosti vědy v ČR se skutečně 
reprezentativním zastoupením.  

KDO JSME 

Fórum Věda žije! je neformální iniciativou vědeckých pracovníků, jejímž cílem je informovat veřejnost 
o nastalé krizové situaci v oblasti vědy, vyvolat otevřenou diskusi a iniciovat systémové změny. 
K restrikcím totiž nedochází v důsledku ekonomické krize, ale pod tlakem lobbistických skupin, které 
usilují převést miliardy z veřejných financí dosud určených pro základní výzkum do neprůhledné sféry 
tzv. aplikovaného výzkumu, za čímž se často skrývají soukromé zájmy.  

Kontakt pro novináře, kteří hodlají připravit článek, fotografovat či natáčet reportáž: 
Michaela Vojtková  777 068 338 


