TISKOVÁ ZPRÁVA
Vyšehradské fórum 2016 aneb O čem politici nemluví
Přední čeští a slovenští ekonomové, aktuální témata, zasvěcené informace. Ve středu 19. října 2016

od 18:00 začíná v Kongresovém centru Praha již čtvrtý ročník Vyšehradského fóra, konference pro
všechny, kteří se zajímají o investice a své finance.

Vyšehradské fórum 2016 nese podtitul „O čem politici nemluví. Finanční krize. Příčiny a možné dopady na

eurozónu?“. Stejně jako v minulých letech se můžete těšit na skvělé řečníky, opravdové špičky ekonomického

světa. Prvním přednášejícím je český ekonom a vysokoškolský pedagog profesor Oldřich Rejnuš, jako druhý
vystoupí slovenský ekonom a autor knihy Zlé peniaze Juraj Karpiš. Konferenci uvede známý moderátor
zpravodajství České televize Lukáš Dolanský.

Vyšehradské fórum přináší vždy veřejnosti srozumitelné a objektivní informace o aktuálních ekonomických
tématech a možnostech investic v podání předních ekonomů. Důležitou součástí akce je také závěrečná diskuze,
kdy přednášející odpovídají na dotazy posluchačů. Nebude chybět ani autogramiáda. Toto fórum se každým
rokem těší čím dál větší oblibě, loňský ročník navštívilo více než 1 000 lidí z řad odborníků i laické veřejnosti.
O přednášejících

Profesor Oldřich Rejnuš působí v Ústavu ekonomiky VUT v Brně, Fakulty podnikatelské, je odborníkem na
oblast finančních trhů a zejména finančních derivátů. Ve svých přednáškách se věnuje hlavně vývoji českého
a světového finančního trhu s dopadem na světovou ekonomiku a lidskou společnost. Na konferenci vystoupí
s přednáškou „Klíčové faktory soudobého úpadku světové ekonomiky a budoucího rozpadu Evropské
unie“.

Juraj Karpiš byl ještě před pár lety považován za ekonomického disidenta. V době jednání o záchranném
mechanismu eurozóny na sebe upozornil nekonvenčními názory, jako jeden z mála varoval před tím, že odpouštění
dluhů může pouze odsunout řešení problému na pozdější dobu. Pozdější vývoj mu dal za pravdu. V loňském
roce vydal úspěšnou knihu Zlé peniaze, v níž bez předsudků rozebírá příčiny finanční krize. Na Vyšehradském
fóru představí téma „Lekce z poslední krize. Selhal a opakovaně selhává bankovní systém“.
Chcete získat důležité informace přímo od ekonomických expertů, kteří dokonale znají finanční prostředí
a umí složité problémy podat jednoduchou a srozumitelnou formou? Stačí se jen zaregistrovat na stránkách
http://www.vysehradskeforum.cz/vstupenky; cena jedné vstupenky je 199 korun.
Prohlédněte si to nejlepší z minulých ročníků – sestřihy videí i články z médií naleznete na adrese
http://www.vysehradskeforum.cz/minule-rocniky.
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