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DIALOG 
od 14.30  příjezd a registrace (konferenční kancelář v hotelu International, Husova 16) 
 
od 16.30  večeře (pouze pro ubytované hosty v jednotlivých hotelech) 
 
Sněmovní sál, Nová radnice (Dominikánské náměstí 1) 
 
19.00  zahájení konference 
 Martin Kastler MA (bývalý europoslanec, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, Praha/Mnichov) 
 Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (předseda Společnosti Bernarda Bolzana, Praha) 
 

  primátor Ing. Petr Vokřál (primátor statutárního města Brna) 
 

 zdravice 
 bývalý velvyslanec PhDr. Tomáš Kafka (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha),  
 Chargé d`affaire Christiana Markert (velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Praha),  
 vyslanec MMag. Martin Gärtner  (velvyslanectví Rakouské republiky, Praha) 
 

 Evropa 1918/2018: mezi integrací a dezintegrací 
Úvodní referát: prof. Dr. Philipp Ther (historik, profesor historie střední a východní Evropy, Vídeň) 

pátek  23. března 2018 



Martin Kastler, MA (*1974). Reprezentant a regionální ředitel Nadace Hannse Seidela v České republice, na Slovensku  
a Maďarsku se sídlem v Praze. V letech 2003-2004 a 2008-2014 byl členem Evropského parlamentu. Je členem Centrálního výboru 
německých katolíků a od roku 2013 jeho mluvčí v oblasti evropské politiky. Je rovněž členem správní rady Česko-německého fondu 
budoucnosti a 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. Je autorem mnoha projektů a knih na téma moderní diktatury, nacionalismu a menšin. Vyučuje 
na Univerzitě Karlově a působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Nyní jako fellow na kolegiu Imre Kertész v Jeně. 
  

Ing. Petr Vokřál (*1964). Studioval na Vysokém učení technickém v Brně. Po profesní činnosti ve Výzkumném ústavu inženýrských 
staveb a Magistrátu města Brna působil od roku 1992 v soukromém sektoru, ve kterém zastával vedoucí pozice ve společnosti A.S.A. 
Od roku 2011 je členem hnutí ANO. V roce 2014 byl zvolen primátorem statutárního města Brna. Od roku 2015 je místopředsedou hnutí 
ANO. 
  

PhDr. Tomáš Kafka (*1965). Český básník, historik, překladatel a diplomat. Od roku 1991 pracuje v diplomatických službách 
Ministerstva zahraničních věcí ČR se zaměřením na česko-německé vztahy a střední Evropu. Působil jako český velvyslanec v Irsku. 
Byl také prvním českým ředitelem Česko-německého fondu budoucnosti (1998-2005). 
 

Christiana Markert. Německá diplomatka. Studovala historii a politologii ve Würzburgu, Hullu a Oxfordu. Od roku 1991 je v di-
plomatických službách v Praze (1992-1996), Washingtonu, Singapuru, Sarajevu a na Ministerstvu zahraničích věcí v Berlíně. Od roku 
2016 je vyslankyní při Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. 
 

MMag. Martin Gärtner. Rakouský diplomat. Studoval v Salzburgu a Innsbrucku a na Diplomatické Akademii ve Vídni. Od roku 
1997 působil jako diplomat v Tiraně, Tel Avivu a jako stálý zastupitel v EU v Bruselu, v Pretorii a na ministerstvu ve Vídni. Od roku 2014 
je zastupujícím šéfem diplomatické mise na velvyslanectví v Praze. 
 

Prof. Dr. Philipp Ther (*1967) historik, od roku 2010 profesor dějin střední a východní Evropy na Vídeňské univerzitě, kde stojí 
v čele Institutu pro východoevropské dějiny. Působí jako fellow Harvardské univerzity, junior profesor na Univerzitě Viadrina ve Frankfur-
tu nad Odrou a profesor pro komparativní dějiny Evropy v Evropském vysokoškolském institutu ve Florencii. Jeho kniha “Historie neoli-
berální Evropy” z roku 2014 byla vyznamenána cenou v kategorii naučné literatury na knižním veletrhu v Lipsku a přeložena do 7 
jazyků. V roce  2017 bylo vydáno jeho dílo: “Die Außenseiter: Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa“ (Samotář: útěk, 
uprchlíci a integrace v moderní Evropě). 

XXVII. Brněnské symposium se koná pod záštitou 
 

Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna, 
a JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje. 

 
Srdečně děkujeme! 



DIALOG 
Hotel International, konferenční sál (Husova 16) 
 
09.00 Jsou země visegrádské čtyřky opravdu tak jiné? 
 Proslov. prof. Dr. András Máté-Tóth (sociolog a teolog, Segedín) 
 

09.30 Česká republika a hledání její pozice v Evropě 
 Proslov: doc. JUDr. Petr Pithart (bývalý předseda Senátu ČR, Praha) 
 

10.00 přestávka 
 

10.30 Mezi spoluprací a vlastní cestou – štěpí země visegrádské skupiny Evropu? 
diskuze: PhDr. Tomáš Kafka (diplomat, Praha), Dr. Kai-Olaf Lang (politolog, Nadace pro vědu a politiku, Berlín), 
prof. Dr. András Máté-Tóth (sociolog a teolog, Segedín), Rafał Woś (novinář, Varšava) 
moderuje: Bc. Luboš Palata (novinář, Praha) 
 

12.30  oběd 

Prof. Dr. András Maté-Tóth (*1957) Maďarský sociolog a teolog. Studoval teologii, v kněžském semináři v Segedínu byl do roku 1982, 
kdy musel z politických důvodů začít pracovat jako knihovník, ošetřovatel v nemocnici a pomocná síla. Od roku 1989 pokračoval 
ve svém studiu ve Vídni, kde působil v Institutu pro pastorální teologii. Promoval v roce 1991 a v roce 1996 habilitoval. Od roku 1990 
začal učit v Segedínu, od roku 1996 vede pracoviště pro aplikovanou religionistiku, od roku 1999 působí jako profesor na Segedínské 
Univerzitě. Je autorem mnoha vědeckých publikací, působí i jako překladatel odborné literatury. 
 

Doc. JUDr. Petr Pithart (*1941). Publicista a politik za KDU-ČSL, právník. Od roku 1994 docent na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy, disident a signatář Charty 77. V letech 1990-1992 předseda vlády ČR. V letech 1996-2012 senátor Parlamentu ČR, v letech 
1996-1998 a 2000-2004 předseda Senátu, v letech 1998-2000 a 2004-2012 místopředseda Senátu. Vyvíjí aktivní publicistickou činnost. 
Je držitelem mnoha ocenění. Do roku 2012 byl předsedou Společnosti Bernarda Bolzana. 

sobota  24. března 2018 



 

PhDr. Tomáš Kafka (*1965). Český básník, historik, překladatel a diplomat. Od roku 1991 je v diplomatických službách 
Ministerstva zahraničních věcí ČR se zaměřením na česko-německé vztahy a střední Evropu. Působil jako český velvyslanec v Irsku. 
Byl také prvním českým ředitelem Česko-německého fondu budoucnosti (1998-2005). 
 

Dr. sc.pol. Kai-Olaf Lang (*1967) Německý politolog. Studoval obor veřejné správy v Kostnici. Je zástupcem předsedy skupiny 
evropské integrace při Nadaci vědy a politiky v Berlíně a členem německé Gesellschaft für Osteuropakunde a Kopernikus-Gruppe. 
Předmětem jeho výzkumu je mj. zahraniční a bezpečnostní politika Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Působí také jako 
člen rady Česko-německého diskuzního fóra.  
 

Rafał Woś (*1982). Polský novinář, člen redakce polského týdeníku POLITYKA a autor dvou respektovaných děl: „Dziecięca choroba 
liberalizmu“ (Dětská nemoc liberalismu), 2014 a „To nie jest kraj dla pracowników“ (Žádná země pro dělníka), 2017. 
 

Bc. Luboš Palata (*1967) Český novinář. Studoval politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, kde v současné době 
dokončuje na Katolické teologické fakultě studium aplikované etiky. Od roku 1991 se věnuje novinářské činnosti se zaměřením  
na střední Evropu, v letech 1993-2001 a znovu od roku 2004 pracuje v zahraniční redakci MF DNES. Pravidelně píše články pro polská, 
slovenská a německá média. 

Srdečně děkujeme našim partnerům a sponzorům: 

www.bmi.bund.de www.brno.cz www.fondbudoucnosti.cz www.visegradfund.org 



DIALOG 
sobota  24. března 2018 

14.30 „Západní a východní Evropa – co nás rozděluje a kde leží hranice?“ 
 představení vítězných příspěvků 8. Evropské studentské soutěže o nejlepší esej 
 Martin Kastler, MA a Doc. Mgr. Matěj Spurný Ph.D., moderuje: dr. Oliver Herbst (novinář, Ansbach) 
 

od 16.00 alternativní nabídky: 
 

Film „Rozvzpomínání“; projekce filmu zakončená rozhovorem s dokumentaristou Romanem Zmrzlým (Brno) 
a Radovanem Kramářem (Brno); moderuje: PhDr. Mojmír Jeřábek (Brno/Vídeň) 

Místo konání: Hotel International, konferenční sál. Ve spolupráci s festivalem „Meeting Brno“ 
 

„Vzdálená Evropa“: Msgr. Anton Otte (duchovní správce Praha/Heiligenstadt) v rozhovoru s Mgr. Josefem 
Beránkem (publicista, Praha) o Němcích,Češích a jejich místě v Evropě 

Místo konání: Křišťálový sál, Stará radnice (Radnická 11). Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií. 
 

Výstava „Křižovatka střední Evropy. Morava ve 20. století”: Prohlídka výstavou Moravského zemského 
muzea s PhDr. Eleonorou Jeřábkovou 

Upozornění: Počet  účastn íků  je omezen, v  sobotu ráno se lze zapsat  v  konferenční mís tnost i  do  seznamu zájemců . 
16:00 prohlídka v německém jazyce 
16:45 prohlídka v českém jazyce 

 Místo konání: Moravské zemské muzeum (Dietrichštejnský palác, Zelný trh 8) 
 

18.00 mše svatá s pomocným biskupem brněnským, Mons. Pavlem Konzbulem, v jezuitském kostele Nanebevzetí  
 Panny Marie. Hudební doprovod: sbor Kantiléna, Brno 
 

19.45  odjezd autobusu na hrad Špilberk (od hotelu International, Husova 16, pro osoby s omezenou pohyblivostí) 
 

20.00  recepce na hradě Špilberk 



Dr. Oliver Herbst (*1976) Německý novinář. Redaktor a zástupce resortního vedoucího v novinách „Fränkische Landeszeitung“ 
v Ansbachu. Působí na univerzitě Julius-Maximilians ve Würzburgu v oblasti německé lingvistiky. Jako vyučující hostuje na univerzitách 
v zahraničí. 
 

Roman Zmrzlý (*1981). Český kameraman, střihač a dokumentarista. Studoval na Soukromé vyšší odborné škole filmové 
(SVOŠF) v Písku (absolutorium 2004) a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (absolutorium 2010). Ve své produkci “cinétik 
studio” se věnuje vlastní dokumentární tvorbě a publicistickým cyklům pro televizi. 
 

Radovan Kramář (*1978). Český hudebník, producent, scénarista, režisér. Hudbu začal skládat v 90. letech, později se začal 
věnovat i filmům a od roku 2004 pracoval osm let v ČT jako vedoucí produkce. Od roku 2011 spolupracuje jako samostatně působící 
autor s Romanem Zmrzlým. 
 

PhDr. Mojmír Jeřábek (*1957). Novinář, diplomat a překladatel. Studoval germanistiku a bohemistiku na Masarykově univerzitě 
v Brně. Novinářské činnosti se věnoval v Brněnském deníku, později byl vedoucím kulturního a tiskového oddělení Velvyslanectví ČR  
v Bonnu. V letech 2001-2017 vedl Odbor zahraničních vztahů na Magistrátu města Brna. Nyní je ředitelem Českého centra ve Vídni. 
 

Msgr. Anton Otte (*1939). Duchovní. V roce 1960 byl z tehdejšího Československa vysídlen do Německa. Studoval teologii,  
v roce 1967 byl vysvěcen na kněze, poté působil jako kaplan a duchovní ve vězeňské službě. V letech 1990-2012 byl činný jako 
duchovní rádce Ackermann-Gemeinde, od roku 1991 působí jako její reprezentant v Praze. Mezi lety 2011-2014 byl proboštem 
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze. Je džitelem vysokých státních vyznamenání v Německu  
a Čechách za přínos k česko-německému smíření. 
 

Mgr. Josef Beránek (*1968). Český novinář a manažer. Studoval na UK v Praze a Institutu Roberta Schumanna v Bruselu. 
Působí na Zemědělské univerzitě v Praze. Je šéfredaktorem časopisu Universum České křesťanské akademie, autorem scénáře celé 
řady dokumentárních filmů a autorem knižních rozhovorů s Petrem Kolářem (2001), Václavem Malým (2002), Janem Sokolem (2003), 
Radimem Paloušem (2006) a Antonem Otte (vyjde v roce 2018). 
 

PhDr. Eleonora Jeřábková (*1957). Studovala germanistiku a bohemistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Dříve působila jako 
gymnaziální učitelka v Jihlavě a Brně. V současné době je vedoucí oddělení dějin literatury v Moravském zemském muzeu v Brně. 
 

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. (*1965). Český duchovní a římsko-katolický pomocný biskup brněnský. Studoval  
na Elektrotechnické fakultě v Brně. V letech 1995-2000 se věnoval studiu teologie v Olomouci. V roce 2003 byl vysvěcen na kněze, 
poté působil mj. jako spirituál Biskupského gymnázia a farář katedrální farnosti v Brně. V roce 2016 byl jmenován pomocným biskupem 
brněnským. 

Berte prosím na vědomí, že v noci z 24./25. března se zimní čas mění na letní. 
To znamená, že se musíme vzdát jedné hodiny spánku. Moc nás to mrzí! 



DIALOG 
neděle  25. března 2018 

Hotel International, konferenční sál (Husova 16) 
 

09.30 V zájmu pospolitosti proti rozpadu. Jak pěstovat vzájemnou důvěru v Evropu?  
 diskuze: prof. dr. Ellen Bos (politoložka, Budapešť), Pavel Fischer (politik a diplomat, Praha), prof. JUDr. Jiří 

Přibáň, DrSc. (právník a sociolog, Praha/Cardiff), prof. dr. Thomas Sternberg (prezident Centrálního 
výboru německých katolíků, Münster), místopředseda Evropského Parlamentu JUDr. Pavel Telička (bývalý 
eurokomisař, Praha/Brusel), 

 moderuje: Kilian Kirchgeßner (žurnalista, Praha) 
 

12.00  oběd, odjezd 
 

Na shledanou na XXVIII. Brněnském symposiu 
od 12. do 14. dubna 2019! 

Prof. Dr. Ellen Bos (*1960). Německá politoložka. Studovala v Bochumi a Mnichově. Od roku 2001 hostující profesorka na Univerzitě 
Ludvíka Maximiliana v Mnichově a berlínské Humboldtově univerzitě. Od roku 2004 působí na Andrássyho univerzitě v Budapešti. 
V letech 2004-2011 pracovala jako profesorka a dlouholetá lektorka DAAD. Od roku 2007 je prorektorkou pro výzkum a vědecký dorost. 
Tématem jejího vědeckého výzkumu jsou politické systémy východní a středovýchodní Evropy a analýza demokracie. 
 

Pavel Fischer (*1965). Český politik a diplomat. Studoval na Univerzitě Karlově francouzštinu a češtinu. V letech 1995-2003 
působil v kanceláři prezidenta Václava Havla. Od roku 2003 do roku 2010 byl českým velvyslancem ve Francii. Pracoval na Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR a jako poradce pro bezpečnostní otázky pro vládní a nevládní sektor. Od roku 2015 vedl Ústav empirických 
výzkumů STEM. V roce 2018 byl jedním z kandidátů v prezidentských volbách ČR. 
 



Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (*1967) Český právník a sociolog. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde  
v roce 1997 habilitoval. Od roku 2002 působí na téže fakultě jako profesor v oblasti teorie práva, sociologie, právní filozofie, od roku 
2001 na University of Wales v Cardiffu (jako profesor od roku 2006). Na téže univerzitě vede Právně-sociologické centrum. 
 

Prof. dr. Thomas Sternberg (*1952). Německý politik (CDU) a prezident Centrálního výboru německých katolíků (ZdK). Vyučil 
se pekařem, poté studoval germanistiku, dějiny umění a teologii v Münsteru, Římě a Bonnu. V roce 1983 byl promován doktorem 
filozofie a v roce 1988 doktorem teologie. V letech 1988-2016 působil jako ředitel Katolicko-sociální akademie Franz-Hitze-Haus v Mün-
steru, od roku 2001 tamtéž jako honorární profesor pro umění a liturgii. V letech 2005-2017 byl poslancem zemského sněmu Nordrhein-
Westfalen, od roku 2015 prezidentem ZdK. 
 

JUDr. Pavel Telička (*1965). Český diplomat a politik, studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1991-1995 
působil v československé, později české Stálé misi ČR při EU. V roce 1998 byl náměstkem ministra zahraničí. Vedl český tým  
v rámci vyjednávání o vstupu ČR do Evropské unie. V roce 2004 byl Evropským komisařem. Od roku 2014 je členem Evropského par-
lamentu (EP), od roku 2017 je místopředsedou EP. 
 

Kilian Kirchgeßner (*1980). Německý novinář v Praze. Studoval v Mnichově, Praze a Regensburgu. Je zpravodajem rozhlasové 
stanice ARD a píše pro německé noviny o událostech v ČR a na Slovensku. Je nositelem celé řady ocenění, mj. ceny Axela Springera 
(2007), “n-ost” ceny za reportáž z oblasti východní Evropy (2011) či Česko-německé novinářské ceny 2016 a 2017. 

Další partneři konference: 

Progresívne fórum 
Progressive Forum 

Nadace Křížová 
pro evropské porozumění 

Institute 
of Political History 

Sdružení 
Ackermann-Gemeinde MEETING BRNO Česká 

křesťanská akademie 




