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Rozdělená společnost – rozdělená Evropa 

 
V čem a proč se nedaří nalézat společnou řeč 

 
 

XXIX. BRNĚNSKÁ KONFERENCE 
 

26. - 27. března 2021 

program 



18.00 zahájení konference 
 Martin Kastler M.A. (bývalý europoslanec, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, Mnichov) 
 Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (předseda Společnosti Bernarda Bolzana, Praha) 
 primátorka JUDr. Markéta Vaňková (primátorka statutárního města Brna) 
 

zdravice 
hejtman Jan Grolich (Jihomoravský kraj, Brno), ministr Tomáš Petříček, Ph.D. (Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky, Praha), velvyslanec Dr. Christoph Israng (velvyslanectví Spolkové republiky Německo, 
Praha), velvyslankyně Dr. Bettina Kirnbauer (velvyslanectví Rakouské republiky, Praha) 
 

18.30 úvodní přednáška: Co spojuje Evropu a co ji rozděluje? Jak obnovit jednotu Evropy? 
referent: bývalý eurokomisař Ján Figeľ, Ph.D. (politik, Bratislava) 

 
20.00 prezentace vítězných příspěvků v 10. Evropské esejistické soutěži  
 
20.30 hudební zakončení s komorním souborem Brněnské filharmonie 

pátek 26. března 2021 
DIALOG 

Martin Kastler, M.A. (*1974). Činný v Nadaci Hannse Seidela, vedoucí její předsednické kanceláře a plánovacího štábu 
v Mnichově, do března 2021 reprezentant a regionální ředitel nadace pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko se sídlem v 
Praze. V letech 2003-2004 a 2008-2014 členem Evropského parlamentu za CSU. Přednášející na Vysoké škole v Ansbachu. Člen 
Centrálního výboru německých katolíků a od roku 2013 jeho mluvčí v oblasti evropské politiky. Člen správní rady Česko-německého 
fondu budoucnosti. Od roku 2010 spolkový předseda Ackermann-Gemeinde.  



Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (*1979). Český historik a předseda Společnosti Bernarda Bolzana, spoluzakladatel a aktivní 
člen občanského sdružení Antikomplex. Autor řady projektů a publikací k dějinám diktatur, nacionalismu a menšin. Roku 2018 
habilitován. Působí na Karlově univerzitě a je činný v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze. 
 
JUDr. Markéta Vaňková (*1977). Česká politička. Studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. Promoce roku 2002 (JUDr.), dále 
pracovala jako advokátka. Od roku 2002 členka ODS, aktivní v komunální politice. Zastupitelka městské části Brno-střed  
a města Brna. V letech 2016-2020 krajská zastupitelka Jihomoravského kraje. Od roku 2018 primátorka Brna.  
 
Jan Grolich (*1984). Český politik. Studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2010-2020 starosta obce Velatice. 
Roku 2016 zvolen do krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje za KDU-ČSL. Od roku 2020 hejtman Jihomoravského kraje.  
Je znám svými dřívějšími výstupy jako stand-up komik. 
 
Tomáš Petříček, Ph.D. (*1981). Český politik. Studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, v Bruselu  
a Warwicku. Roku 2014 promoval v oboru mezinárodních vztahů (Ph.D.). Od roku 2005 člen ČSSD, touto dobou místopředseda 
strany. V letech 2010-2013 zasedal v pražském zastupitelstvu a zabýval se oblastí evropské politiky. V letech 2014-2017 a 2018 
poradce v Evropském parlamentu. Roku 2017 náměstek ministryně práce a sociálních věcí ČR a od roku 2018 ministr zahraničí ČR. 

Dr. Christoph Israng (*1971). Německý diplomat. Studium ekonomie v Koblenci, Lancasteru, Washingtonu, Mexico-City  
a na Dálkové univerzitě v Hagenu. Promoce v oboru ekonomická geografie v Bonnu. Od roku 1997 pracoval pro ministerstvo 
zahraničí SRN v Sarajevu, Istanbulu a Petrohradě. Kromě ministerstva zahraničí také činný v úřadu spolkového kancléře. V letech 
2014-2017 stálý zástupce při Organizaci pro zákaz chemických zbraní v Den Haagu. Od roku 2017 je německým velvyslancem  
v Praze. Je činný jako německý koordinátor strategického dialogu mezi Německem a Českou republikou. 
 
Dr. Bettina Kirnbauer (*1961). Rakouská diplomatka. Studium práva a germanistiky na univerzitě ve Vídni. Roku 1984 
promoce jako doktorka práv. Od roku 1984 v diplomatických službách např. v Manile, Bernu, Ženevě, Curychu. Na rakouském 
ministerstvu zahraničí mj. šéfka protokolu. V letech 2017-2020 poradkyně pro zahraničně-politické otázky spolkového prezidenta 
Alexandera van der Bellena. Od roku 2020 velvyslankyně Rakouské republiky v České republice. 
 
Ján Figel‘, Ph.D. (*1960). Slovenský politik. Studium na Technické univerzitě v Košicích, stejně jako ve Washingtonu  
a Antverpách. Zakládající člen křesťansko-demokratické strany KDH a v letech 2009-2016 jejím předsedou. V letech 1992-1998 a 
2002-2004 poslanec Slovenské národní rady, v letech 1998-2003 státní tajemník na slovenském ministerstvu zahraničí, kde byl 
zodpovědný za jednání o vstupu Slovenska do EU. V letech 1995-2000 docent pro mezinárodní vztahy na Univerzitě Trnava. 
V letech 2004-2009 komisař EU pro vzdělání, odbornou přípravu a kulturu. V letech 2010-2012 místopředseda vlády a ministr 
dopravy v kabinetu Ivety Radičové, v letech 2012-2016 místopředseda Slovenské národní rady. V letech 201-2019 zvláštní 
pověřenec EU pro otázky náboženské svobody. Aktivní v náboženských, evropských a zahraničně-politických nevládních 
organizacích. 
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15.00 proslovy: 

Společenská situace ve visegradských zemích a její kořeny 
Marek Prawda, Ph.D. (vedoucí zastoupení Evropské komise a bývalý velvyslanec, Varšava) 
Společenská situace v nových spolkových zemích a její kořeny  
Martin Patzelt (politik, bývalý primátor Frankfurtu nad Odrou a člen spolkového sněmu SRN) 

 
16.00  diskuze: 
 Hledání alternativ k liberální demokracii? Společenská situace ve střední Evropě 

Dr. Thomas Arnold (ředitel Katolické Akademie, Drážďany), Martin Patzelt (politik, člen spolkového sněmu 
SRN, Frankfurt nad Odrou), Veronika Pehe, Ph.D. (historička, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha), 
Marek Prawda, Ph.D. (vedoucí zastoupení Evropské komise, Varšava), PhDr. Viera Žúborová, Ph.D. 
(politoložka, vedoucí Bratislava Policy Institute, Bratislava) 

 
17.30 –18.30 přestávka 

sobota 27. března 2021 

 
Marek Prawda Ph.D. (*1956). Polský diplomat. Studium ekonomie na Univerzitě v Lipsku. V letech 1979-1990 vědecká činnost 
na filozofickém a sociologickém ústavu Polské akademie věd ve Varšavě. Roku 1980 členem Solidarity. Roku 1984 promoce 
v oboru sociologie. Od roku 1999 ředitel oddělení pro západní Evropu v ministerstvu zahraničí Polské republiky. Od roku 2001 
velvyslanec Polska nejprve ve Švédsku a poté v Německu. Od roku 2012 velvyslanec Polské republiky při EU. Od roku 2016 
vedoucí zastoupení Evropské komise ve Varšavě. 



Srdečně děkujeme našim partnerům a sponzorům: 

www.bmi.bund.de www.brno.cz www.zukunftsfonds.cz 

Martin Patzelt (*1947). Německý politik. Roku 1971 ukončil studium sociální práce na semináři pro církevně-charitativní 
službu v Karl-Marx-Stadtu (dnešní Chemnitz/Saská Kamenice). V letech 1971-1989 vedoucí katolického domova mládeže  
Sv. Alžběty v Calbe nad Sálou. Od roku 1990 člen CDU. Někdejší vedoucí referátu na ministerstvu práce a sociálních věcí Saska-
Anhaltska v Magdeburgu a radní města Frankfurtu nad Odrou pro oblast školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury. V letech 
2002-2010 primátor města Frankfurtu nad Odrou. Od roku 2013 člen německého spolkového sněmu. 
 
Dr. Thomas Arnold (*1988). Německý teolog. Studium teologie ve Vallendaru, Bonnu a Madridu. Referent v oblasti působení 
církve ve společnosti a referent představenstva mezinárodního katolického misijního díla „missio“ v Cáchách. Od roku 2016 ředitel 
Katolické akademie v diecézi Drážďany-Míšeň. Činný v Sasku v církevním a společenském dialogu. 
 
Veronika Pehe Ph.D. (*1988). Česká historička. Roku 2016 promoce na Univerzitě College v Londýně v oboru kulturní dějiny. 
V letech 2016-2017 postdoctoral fellow na Evropském institutu ve Florencii. Od roku 2017 vědecká činnost v Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR v Praze s těžištěm v kulturních dějinách hospodářské transformace ve střední Evropě. 
 
PhDr. Viera Žúborová, Ph.D. (*1984). Slovenská politoložka. Promoce na Svobodné Univerzitě v Bruselu a na Palackého 
univerzitě v Olomouci. Roku 2017 stipendistkou Oxfordské univerzity na Institutu pro studium globálního antisemitismu a politiky 
(ISGAP). V letech 2018-2020 expertka a členka pracovní skupiny „Občanská společnost“ činná v kanceláři vládního zástupce 
občanské společnosti. Od roku 2017 ředitelkou Bratislava Policy Institute a zároveň vědecká pracovnice na ISGAP. 
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18.30  diskuze: 
 Národní státy a EU v současné krizi. Jaké perspektivy má společný evropský projekt?  

Thomas Erndl (politik, poslanec spolkového sněmu, Deggendorf/Berlín), europoslankyně Markéta Gregorová 
(europolitička České pirátské strany, Brno/Brusel), Gergely Pröhle (bývalý velvyslanec, Budapešť), Dr. Robert 
Żurek (ředitel Nadace Krzyżowa, Krzyżowa) 
 

20.30   konec 

sobota 27. března 2021 

 
Thomas Erndl (*1974). Německý politik. Studium elektrotechniky v Řezně. Roku 1991 vstup do CSU. Roku 2017 jako přímý 
kandidát zvolen do spolkového sněmu SRN. Od roku 2019 vedoucí odborného zahraničně-politického výboru v pracovní skupině 
ASP při CSU. 
 
Markéta Gregorová (*1993). Česká politička. Studium Mezinárodních vztahů a Evropských studií na Masarykově univerzitě v Brně. 
Nejdříve pracovala v oboru e-commerce, digitálních programů a jako specialistka v oblasti public relations. Od roku 2013 členkou 
Českou pirátské strany se zaměřením na zahraniční vztahy. Od roku 2019 poslankyně Evropského parlamentu v parlamentní frakci 
Zelení/Evropská svobodná aliance.   
 
Gergely Pröhle (*1965). Maďarský politik a diplomat. Studium germanistiky, ungaristiky a mezinárodních vztahů v Budapešti, 
Jeně a Hamburku. V letech 1992-1998 ředitel nadace Friedrich-Naumann-Stiftung v Budapešti, v letech 1998-2000 státní tajemník 
na ministerstvu školství. Velvyslanec Maďarska v Německu (2000-2002) a ve Švýcarsku (2003-2005). Roku 2010 státní tajemník 
v ministerstvu zahraničí zodpovědný za vztahy k zemím EU a roku 2014 státní tajemník na ministerstvu lidských zdrojů. Poté 
v letech 2017-2018 ředitel Literárního muzea Sándora Petöfiho v Budapešti. V současnosti ředitel nadace Otto von Habsburga. 



Dr. Robert Żurek (*1970). Polský historik. Studium historie a katolické teologie na Svobodné univerzitě v Berlíně. Promoce a 
habilitace v oboru dějin. V letech 2006-2012 vědecký pracovník a zástupce ředitele v Centru pro historický výzkum Polské akademie 
věd v Berlíně. V letech 2013-2016 vedoucí vratislavského oddělení Ústavu národní paměti. Od roku 2016 ředitel nadace Krzyżowa/
Kreisau pro evropské porozumění a vedoucí její Evropské akademie. Autor knih, dokumentárních filmů a výstav.  

 

Na shledanou u XXX. ročníku Brněnské konference 
od 08. do 10. dubna 2022! 

Další partneři konference: 

Progresívne fórum 
Progressive Forum 

Sdružení 
Ackermann-Gemeinde MEETING BRNO Stiftung Kreisau 

für europäische Verständigung 
Institute of Political History 

XXIX. Brněnské symposium se koná pod záštitou 
 

JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, 
a Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje. 

 
Srdečně děkujeme! 



Vypnutí mikrofonu 
Účastníci sympozia budou mít vypnuté mikrofony, aby 
bylo možné předejít nežádoucím ruchům. Pokud budete 

pozváni k pokládání otázek nebo účasti na diskuzi, budete 
zároveň vyzváni k zapnutí mikrofonu. 
 

Otázky a příspěvky do diskuze: 
Dialog chceme vést i v digitálním prostoru. Pokládat 
otázky a přispívat do diskuzí je možné pouze pro 

účastníky, kteří jsou přihlášeni přes Zoom. Pokud se budete 
hlásit o slovo, prosíme za tímto účelem o využití funkce „chat“. 
Zde platí následující pravidla: 
1) Otázka přes chat: Napište otazník „?“ a následně svou 
otázku do chatu. Pro oslovení konkrétní osoby použijte znak 
„@“ a za ním jméno osoby, které chcete otázku položit. Váš 
příspěvek bude reprodukován moderátory Dialogu. 
2) Otázka přes mikrofon: Napište vykřičník „!“ a následně 
téma, příp. znakem „@“ také adresáta Vaší otázky. Díky 
tematickému zařazení bude možné Váš příspěvek lépe 
přiřadit. Ve vhodný okamžik budete moderátory vyzváni 
k zapnutí mikrofonu a položení Vaší otázky. 
Prosíme Vás předem o shovívavost, pokud nebude možné 
vzhledem k velkému množství příspěvků reagovat na všechny 
otázky a poznámky. 
 

Reakce: 
Na příspěvky můžete reagovat pomocí funkce „reakce“ 
potleskem nebo souhlasem (zvižením palce). 
 

 

Překlad: 
Konference se koná v českém a německém jazyce 
a je synchronně tlumočená. Pod tímto symbolem 

můžete rozhodnout, zda budete sledovat konferenci v 
českém nebo německém jazyce nebo přímo v jazyce 
řečníka.  
 
Streamování 
Vedle účasti přes Zoom je také možné sledovat konferenci 
přes Facebook a Youtube. Dovolujeme si upozornit, že zde 
nebude možnost vnášet otázky a diskuzní příspěvky. 
 
Ochrana dat 
Přihlášením dáváte souhlas s pořizováním fotografií  
a videozáznamů během konání sympozia. Společnostem 
Bernarda Bolzana a Ackermann-Gemeinde tak udělujete 
souhlas s použitím takto získaných materiálů pro vlastní 
prezentaci a konferenční zpravodajství (tisk, web, sociální 
sítě). 
Ve streamu je náhled vždy pouze na tři osoby, které se 
přihlásily o slovo. Ohledně přihlášení se do diskuze viz výše. 
 
Dochvilnost: 
Program začíná přesně v uvedený čas. Prosíme Vás tedy  
o včasné přihlášení. Před vstupem do online konference 
budete nejprve odkázáni do čekacího prostoru a 5 minut 
před zahájením budete vpuštěni do virtuálního prostoru 
konference. 
 
 

Technické poznámky 
 

  

 + 




