
DIALOG 
UPROSTŘED EVROPY 

IN DER MITTE EUROPAS 

Vzít odpovědnost do vlastních rukou 
 

Společnost blahobytu na pokraji klimatické krize 

 
XXX. BRNĚNSKÁ KONFERENCE 

 
8. - 10. dubna 2022 

program 

 

 



DIALOG 

Nová radnice, Sněmovní sál (Dominikánské náměstí 1) 
 
19.00  zahájení konference 
  Martin Kastler (spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, Mnichov)        
 Matěj Spurný (předseda Společnosti Bernarda Bolzana Praha) 
 
 Primátorka: Markéta Vaňková (primátorka, Brno) 
  
 zdravice 
 Jan Grolich (hejtman, Jihomoravský kraj, Brno) 
 Jan Lipavský (ministr zahraničních věcí ČR, Praha) 
 Andreas Künne (velvyslanec Spolkové republiky Německo, Praha) 
 Bettina Kirnbauer (velvyslankyně Rakouské republiky, Praha)  
 
 
19.30  Odpovědnost v komplexním světě 
  Peter Schallenberg (morální teolog a sociolog, Paderborn)  

    Anna Šabatová (bývalá ombudsmanka, Brno) 
    Moderace: Ondřej Matějka (Praha) 

 
 

pátek 8. dubna 2022 



JUDr. Markéta Vaňková (*1977): primátorka statutárního města Brna od roku 2018 (ODS); studium práv na Masarykově univerzitě v 
Brně; v roce 2002 rigorosum (JUDr.); 2016-2020 zastupitelka Jihomoravského kraje. 
 
Bc. Jan Lipavský (*1985): ministr zahraničních věcí ČR (Piráti); poslanec Parlamentu ČR od roku 2017; v letech 2017-2021 zastával post 

místopředsedy zahraničního výboru; místopředsedy výboru pro obranu; člen podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní 

politiku a strategické koncepce ČR a člen podvýboru pro migraci a azylovou politiku; člen stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského 

zpravodajství; analytik a manažer v oblasti informačních technologií v bankovnictví. 

Jan Grolich (*1984): hejtman Jihomoravského kraje od roku 2020; 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; je znám svými dřívějšími 

výstupy jako stand-up komik.  

Andreas Künne (*1966): velvyslanec SRN v Praze; od roku 1993 pracuje pro spolkové ministerstvo zahraničí (Kodaň, Vilnius, Pretoria); 
bývalý komisař OSN pro boj proti terorismu; těžištěm jeho práce byla bezpečnostní politika a multilaterální otázky.  
 
Dr. Bettina Kirnbauer (*1961): rakouská velvyslankyně v Praze; působila na zastupitelských úřadech v Bernu, Manile, Praze, v zastoupení 
OSN v Ženevě a v OBSE; byla generální konzulkou v Curychu a poté vedoucí protokolu na rakouském ministerstvu zahraničí; do roku 
2020 vedoucí zahraničního odboru kanceláře rakouského spolkového prezidenta.  
 

Prof. Dr. Peter Schallenberg (*1963): římsko-katolický morální teolog a křesťanský sociolog; vedoucí katedry morální teologie a etiky na 

teologické fakultě v Paderbornu; hostující profesor na Papežském institutu Giovanni Paola II na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a 

na Alba Iulia Theological College v Rumunsku; ředitel Katolické centrály společenských věd (KSZ). 

Anna Šabatová (*1951): bývalá ombudsmanka ČR; aktivistka za občanská práva; československá disidentka; signatářka Charty 77; bývalá 
předsedkyně Českého helsinského výboru; držitelka několika významných cen: Ceny OSN za obranu lidských práv, ceny Alice Garrigue 
Masarykové, Velitelského kříže Řádu za zásluhy Polské republiky a nejvyššího francouzského státního vyznamenání Řádu čestné legie v 
hodnosti rytířky; zabývá se ochranou lidských práv.  
 
Mgr. Ondřej Matějka (*1979): historik a politolog; v letech 2004 –2014 ředitel srdužení Antikomplex zabývající se kritickým zpracováním 
českých dějin; od roku 2014 náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v Praze; člen správní rady Česko-
německého fondu budoucnosti.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1985
https://de.wikipedia.org/wiki/1961


DIALOG 

Hotel International, konferenční sál (Husova 16) 
 

09.00  Ochrana klimatu - výzva, která rozděluje?  
 úvodní proslovy: 
 Ján Budaj (ministr životního prostředí SR, Bratislava)  
 Anna Hubáčková (ministryně životního prostředí ČR, Praha) 

 
  Globální klimatická krize – kdo je zodpovědný a kdo převezme zodpovědnost?  
  diskuze:  
  Anna Hubáčková (ministryně životního prostředí ČR, Praha), Ján Budaj (ministr životního prostředí SR, Bratislava),  
  Stefan Einsiedel (vědecký pracovník, Mnichov), Jürgen Mistol (poslanec bavorského zemského sněmu, Regensburg),  
  Jan Konvalinka (prorektor Univerzity Karlovy, Praha), Klára Bělíčková (Fridays for Future, Praha) 
  Moderace: Matěj Spurný (Praha) 
 
11.45  Mezi životním stylem a změnou systému. Tváře klimatické zodpovědnosti. 
  Prezentace vyznamenaných esejistických příspěvků 11. Evropské esejistické soutěže  
  Martin Kastler a Matěj Spurný;  
  Moderace: Oliver Herbst (Ansbach)  
 
12.30  přestávka na oběd 

sobota 9. dubna 2022 



Ján Budaj (*1952): ministr životního prostředí Slovenska od roku 2020; obhájce lidských práv; v letech 1998-2002 a 2016-2020 
poslanec Slovenské národní rady, před rokem 1989 vydavatel nezávislých časopisů; spoluzakladatel a ústřední osobnost občanského 
hnutí Verejnosť proti násiliu. 
 

Ing. Bc. Anna Hubáčková (*1957): ministryně životního prostředí ČR od roku 2021; studium vodního hospodářství na Masarykově 
univerzitě v Brně; 2001—2014 vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, od roku 2016 v Senátu ČR; za svou práci s 
nestátními organizacemi obdržela v roce 2005 cenu ministra životního prostředí, zasazuje se o ukončení těžby uhlí v ČR. 
 

Klára Bělíčková (*2005): klimatická aktivistka a zástupkyně hnutí Fridays for Future od roku 2019; studentka gymnázia Na Zatlance v 
Praze; pracuje pro sociálně-ekologickou platformu Re-set.  
 

Dr. Stefan Einsiedel (*1979): odborný asistent na Vysoké škole filozofie v Mnichově; studium biologie na LMU Mnichov; 2007 promoce; 
od roku 2017 výkonný ředitel Centra pro environmentální etiku a environmentální vzdělávání (aktuálně integrováno do Centra pro 
globální otázky); jeho tématy jsou boj proti chudobě a klimatickým změnám, participace, udržitelný rozvoj a sociální etika. 
 

Jürgen Mistol (*1965): člen bavorského zemského sněmu za stranu Bündnis90/Die Grünen od roku 2013; vedoucí parlamentní sekce; 
studium katolické teologie, sociologie a politických věd; jeho tématy jsou občanská komunální politika, politika sociálního bydlení, dobré 
vzájemné sousedské vztahy s ČR a evropská integrace; koordinátor spolupráce Bavorského zemského sněmu s Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR od roku 2019. 

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (*1963):  biochemik; výzkumný pracovník Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR; 
2014-2022 prorektor Univerzity Karlovy v Praze; výzkum proteáz v regulaci biologických procesů a proteinů viru HIV, zejména virové 
proteázy; výzkum neuropeptidů a nádorových antigenů prostaty; autor více než 90 vědeckých prací v mezinárodně uznávaných 
časopisech; získal řadu ocenění; člen Učené společnosti ČR. 
 

Martin Kastler, M.A. (*1974): spolkový předseda Ackermann-Gemeinde od roku 2010; vedoucí kanceláře Nadace Hannse Seidela a 

jejího plánovacího štábu v Mnichově;  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. 

Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (*1979): historik a předseda Společnosti Bernarda Bolzana; spoluzakladatel a aktivní člen občanského 

sdružení Antikomplex; autor mnoha projektů a knih k tématům moderních diktatur; nacionalismu, urbánních a environmentálních dějin a 

dějin postsocialismu; roku 2018 se habilitoval; vyučuje na Univerzitě Karlově a působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. 

Dr. Oliver Herbst (*1976): žurnalista; redaktor a zástupce ve Fränkische Landeszeitung v Ansbachu; vyučuje na Julius-Maximilians-

Universität ve Würzburgu oboru německé jazykové vědy; hostuje na zahraničních univerzitách. 



DIALOG 
sobota 9. dubna 2022 

14.30  diskuzní kroužky  
  
 Rozhovor a čtení s Hansem-Dieterem Zimmermannem (literární vědec, Berlín) 
 Moderace: Mojmír Jeřábek (ředitel Českého centra, Vídeň) 
  
 Rozhovor s Helenou Továrkovou z Nadace Veronica a upcyclingová módní přehlídka 
 Moderace: Matěj Spurný (předseda Společnosti Bernarda Bolzana, Praha) 

   
17.00  prohlídka Mendlova muzea a Baziliky Nanebevzetí Panny Marie nebo návštěva Muzea starobrněnského opatství 
 
18.00 mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně a vzpomínka na Antona Otteho 
  
19.30 pohoštění v augustiniánském opatství na Starém Brně 



Prof. Dr. Hans–Dieter Zimmermann (*1940): německý literární vědec a publicista; v roce 1975 profesura v oboru nové německé 
literatury na Goetheho univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem; člen komise poetiky a člen poroty Alfreda Döblina pod vedením Hanse 
Wernera Richtera; do roku 2008 profesor na Institutu pro literární vědu na Technické univerzitě v Berlíně; vedoucí vydavatelství České 
knihovny v německém jazyce. 
 
Mojmír Jeřábek (*1957): novinář; diplomat a překladatel; studium germanistiky a bohemistiky v Brně; novinářská činnost, později vedoucí 
kulturního a tiskového oddělení Velvyslanectví v Bonnu; v letech 2001—2017 vedoucí odboru zahraničních vztahů na Magistrátu města 
Brna; od roku 2017 ředitel Českého centra ve Vídni. 
 
Helena Továrková (*1985):  ředitelka nadace Veronica, která se zaměřuje na podporu šetrného vztahu k přírodě a na ochranu krajiny; 
studovala mediální studia a žurnalistiku v Brně se zaměřením na digitální média; pracovala jako konzultantka a tisková mluvčí v JIC 
(Jihomoravské inovační centrum) a šéfredaktorka. 
 

Srdečně děkujeme našim partnerům a sponzorům: 

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



DIALOG 
neděle 10. dubna 2022 

Hotel International, konferenční sál (Husova 16) 
 

 
09.30 Politické vedení shora nebo společenský tlak zdola? –  jak se může podařit dlouhodobá a zodpovědná politika? 

diskuze:  
 Petr Hladík (náměstek primátorky města Brna), Angela Kallhoff (profesorka aplikované etiky, Vídeň), Arnošt Novák 

(vysokoškolský učitel, Praha), Joanna Maria Stolarek (ředitelka Heinrich-Böll-Stiftung, Varšava) 
 Moderace: Kilian Kirchgeßner (Praha) 
 
12.00 oběd a ukončení konference 

 
Na shledanou na XXXI. brněnské konferenci 2023! 

 

Petr Hladík (*1984): zástupce primátorky města Brno; místopředseda KDU-ČSL; projektový manažer a informatik; bývalý předseda 
Mladých lidovců; vystudoval aplikovanou informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, analytik informačních systémů.  
 
Prof. Dr. Angela Kallhoff (*1968): profesorka aplikované etiky; studium na univerzitě v Münsteru (filozofie, teologie a pedagogické vědy), 
vědecká asistentka a lektorka v Münsteru, Itálii a Chicagu, od roku 2013 členka poradního sboru Časopisu pro praktickou filozofii a od 
roku 2014 spoluzakladatelka a členka představenstva „Society for Women in Philosophy Austria“, v roce 2014 oceněna „Teaching Award 
of the University of Vienna“; profesura na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, profesura etiky se zvláštním zaměřením na aplikovanou etiku 
na univerzitě ve Vídni; zástupkyně ředitele doktorského studijního programu a zástupkyně ředitele na Vienna Doctoral School of 
Philosophy, zabývá se obecnou etikou politickou filozofií a aplikovanou etikou.  



Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (*1973): vysokoškolský učitel na Fakultě humanitních studií UK Praha; vystudoval mediální studia a 
sociální a kulturní ekologii na Univerzitě Karlově v Praze; aktivně se podílí na chodu Autonomního sociálního centra Klinika; autor knihy 
Tmavozelený svět s podtitulem Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989, jeho tématy jsou sociální hnutí a 
envirometální sociologie.  
 
Joanna Maria Stolarek (*1983): ředitelka Nadace Heinricha Bölla ve Varšavě; novinářka a publicistka (politická redaktorka v Neue 
Berliner Redaktiongesselschaft); zabývá se společensko-politickými procesy a změnami, německo-polskými vztahy, zpravodajstvím citlivé 
na diskriminaci, ženskou problematikou a migrací; členka představenstva občanské iniciativy Neue Deutsche Medienmacher.  
 
Kilian Kirchgeßner (*1980): zpravodaj pro ČR a SR; novinář zabývající se vysokoškolskými tématy; studia v Mnichově a Praze; Německá 
škola žurnalistiky; cena Axela Springera 2007; Young Journalist Award Evropské unie 2008; v roce 2011 cena „n-ost“ za reportáž o 
východní Evropě; Německo-česká novinářská cena v letech 2011, 2016 a 2017; cena Johnnyho Kleina za německo-české porozumění v 
roce 2018, člen Weltreporter.net.  

Další partneři konference: 

Progresívne fórum 
Progressive Forum 

MEETING BRNO Stiftung Kreisau 
für europäische Verständigung 

Institute of Political History 

XXX. Brněnská konference se koná pod záštitou 
 

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

 
Srdečně děkujeme! 


