
 

 1 

	
	

 

 

 

 

 

Téma 9. ročníku konference: 

 

Solidarita  
a sounáležitost 

 
 
 

2.–5. listopadu 2022 
klášter Broumov 

 

 
 

 
                              pořádá: 

 
 
 
 
 

 
 



 

 2 

PROGRAM KONFERENCE   
tbc = to be confirmed                                                                                                       program k datu 24/10/22 

         
 

Středa 2. listopadu 2022 
 
19.00  Koncert: Kristina Barta Quartet (Opatský sál)  

Koncert jazzové pianistky Kristiny Barta a jejího kvarteta. Mezinárodně úspěšná umělkyně byla 
loni hostem hudebních rezidencí v broumovském klášteře. Koncert je spojen s neformálním 
setkáním hostů, partnerů, organizátorů a návštěvníků konference. 

 
Čtvrtek 3. listopadu 2022  
 
9.30    Slavnostní zahájení (sál Dřevník) 

> Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje)  

> Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský)  

> Jan Školník (zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Broumov) 

 
Videomessage: Hans-Gert Pöttering (bývalý předseda Evropského 

parlamentu, zástupce pro evropské záležitosti Konrad-Adenauer-Stiftung) 

 

Moderátorka: Daniela Brůhová  
 

10.20–13.00  Panel I: Solidarita a sounáležitost v současné Evropě (sál Dřevník)  
Co nás naučila zkušenost války na Ukrajině o solidaritě a sounáležitosti z evropské a české 
perspektivy? Cítíme evropskou sounáležitost? Kde jsou hranice solidarity? Jak funguje solidarita 
a sounáležitost v mezinárodních vztazích? Spojuje, nebo rozděluje solidarita společnost?  

 

Hosté: 

> Vojtěch Boháč (novinář)  

> Daniel Kroupa (politolog, pedagog)  

> Klára Šimáčková Laurenčíková (zmocněnkyně vlády pro lidská práva)  

 

Moderátorka: Světlana Witowská  
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13.00–15.00  Oběd (klášterní restaurace U Tří růží) 

 

15.00–17.30  Panel II: Solidarita a sounáležitost v každodenním životě (sál Dřevník)   
Co znamená pociťovat sounáležitost? Co je hybnou silou solidarity? Kam patří solidarita na 
žebříčku hodnot? Jak souvisí solidarita se soucitem, bezmocí či nespravedlností? Co nás o 
sounáležitosti učí život v komunitě? Může solidarita a sounáležitost změnit dějiny komunity, obce, 
města, státu, světadílu? Je solidarita přirozená lidská vlastnost? Jak souvisí solidarita 
s charakterem?  

Hosté: 

> Eugenie Číhalová (členka Rady vlády pro národnostní menšiny)  

> Karin Lednická (spisovatelka)  
> Pavel Pola (rektor kostela Pražského Jezulátka)  

 

Moderátorka: Martina Mašková   

 
Na panel navazuje autogramiáda Karin Lednické v sále Dřevník. Na místě bude v prodeji 
omezené množství knih. 
 

17.30–19.00  Večeře (klášterní restaurace U Tří růží) 

 

19.00   Číše vína & diskuse Solidarita a sounáležitost pohledem byznysu 

(Opatské sály) 
Kde jsou hranice solidarity a sounáležitosti pohledem byznysu – v ulici, kde firma sídlí, ve městě, 
ve státě, na kontinentě? Jaký je z pohledu filantropů rozdíl mezi snahami o velké systémové 
změny vedoucí k větší solidaritě a sounáležitosti, a mezi drobnými každodenními kroky? 

 

Hosté: 

> Jan Barta (partner ve společnosti Pale Fire Capital, investor, filantrop)  

> Antonín Kokeš (podnikatel a filantrop, zakladatel ALBI a Antonínových pekařství)  

> Martin Vohánka (zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ) 

 

Moderátor: Michael Rozsypal   
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Pátek 4. listopadu 2022 
 
8.00–8.45   Meditace (klášterní kostel sv. Vojtěcha)  
Začněte den ztišením. Na meditaci vítáme začátečníky i pokročilé. Vede Pavel Pola, rektor 
kostela Pražského Jezulátka. 
 

10.00–12.30  Panel III: Solidarita a sounáležitost pohledem prezidentských kandidátů   
Jak mohou politici přispět k pocitu sounáležitosti? Jakou roli hraje prezident v otázce solidarity a 
sounáležitosti? Patří solidarita do politiky? 

 

Hosté: 

> Pavel Fischer (senátor) 
> Marek Hilšer (senátor) 
> Danuše Nerudová (ekonomka, pedagožka) 
> Petr Pavel (bývalý předseda Vojenského výboru NATO) 

    

Moderátorka: Veronika Sedláčková   

 

12.30–14.30  Oběd (klášterní restaurace U Tří růží) 

 
13.00   Sázení stromu – potomka památného klášterního dubu (klášterní zahrada)  

 
14.30   Paralelní doprovodný program:  

 

14.30–17.30    Workshop pro studenty (Opatské sály)  
 

14.30–16.30     Komorní rozmluva (Opatský sál):  

Solidarita a sounáležitost – česko-ukrajinská zkušenost  
Co znamená solidarita pro toho, kdo ji projevuje, a pro toho, kdo ji přijímá? Proč být 
solidární?  

Hosté: 

> Mikuláš Kroupa (zakladatel a ředitel, Post Bellum)  

              > Olga Myronova (lékařka) 
 

Rozmluvou provází: Jan Školník (zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska) 
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14.00–17.30      Volný kulturní program v areálu kláštera Broumov:  
>  Prohlídka broumovského kláštera s průvodcem  

>  Volná prohlídka výstavy David Helán a Pavel Tichoň: MUMLALALAU  

(Dětská galerie Lapidárium) 

  

17.00   Mše sv. (klášterní kostel sv. Vojtěcha) 
 

Celebruje Martin Lanži, děkan, Římskokatolická farnost – Děkanství Broumov. 
 
 
 

19.30   Koncert Ivo Kahánka a Kláry Gibišové (Opatský sál) 
Zůstaňte s námi i v páteční večer. Ve spolupráci s mezinárodní soutěží mladých 
klavíristů Broumovská klávesa jsme pro vás připravili koncert, na kterém vystoupí umělecký ředitel 
soutěže Ivo Kahánek a jedna z laureátek letošního ročníku Klára Gibišová. 
 
 
Sobota 5. listopadu 2022 

 
9.30–11.30   Doprovodný program:   

Komentovaná prohlídka broumovské skupiny kostelů 
Broumovská skupina kostelů se v roce 2022 stala národní kulturní památkou. Na komentované 
prohlídce, kam se společně vydáme autobusem, vám ukážeme některé z pozoruhodných 
kostelů. 

Sraz v 9.30 h u brány do klášterní zahrady vedle sálu Dřevník.  

––– 
 

Těšíme se na viděnou na Broumovských diskusích,  
konferenci, na které se nespěchá. 

 
Potěší nás, když o konferenci dáte vědět i svým přátelům a známým. 
 

www.broumovskediskuse.cz   
 

 


