
6. BROUMOVSKÉ DISKUSE

Důvěra a porozumění 
6. a 7. listopadu 2019, klášter Broumov

Základní informace a předběžný program 



CO JSOU BROUMOVSKÉ DISKUSE 

Broumovské diskuse jsou konferencí, která se každý rok 
koná v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. 
Setkání – jehož hlavní program je rozložen do dvou dnů – je 
výjimečné tím, že poskytuje velký prostor pro debatu (jeden 
diskusní panel trvá dvě a půl hodiny), a tak je možné 
diskutovat do hloubky, a nikoliv jen povrchně. 

Broumovské diskuse mají za cíl: 
> inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách

současnosti;
> být setkáním lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět,

v němž žijeme;
> stát se respektovanou konferencí s celostátním

dopadem a v delší perspektivě i s evropským
významem.

Specifikem konference je rovněž důraz na principy 
kultivované demokratické diskuse: 

> věcnost;
> otevřenost;
> poctivost;
> trpělivost;
> zdvořilost.

Důležitou součástí Broumovských diskusí jsou studenti 
středních a vysokých škol, kteří mají možnost získat 
studentská stipendia, účastnit se workshopů anebo se 
podílet přímo na organizaci akce. 

Předcházejících ročníků konference na téma evropská 
identita, vize vzdělanosti, hrdinství a odvaha, mír a 
demokracie se zúčastnili například: Miloslav Vlk, Helena 
Illnerová, Petr Pavel, Václav Cílek, Daniel Kroupa, Pavel 
Bělobrádek, Vladimíra Dvořáková, Jiří Drahoš, Michal 
Horáček, Marek Hilšer, Pavel Fischer, Petr Robejšek, 
Marie Svatošová, Petr Kolář, Zdeněk Velíšek, Tomáš 
Sedláček, Aleš Chmelař, Karel Kovář – Kovy, Jiří 
Padevět, Alexandr Vondra a další osobnosti veřejného, 
duchovního i akademického života.  

Tématem 6. ročníku Broumovských diskusí, které se uskuteční 6. a 7. listopadu 2019,  
je důvěra a porozumění. Hodnoty, které jsou důležité pro společnost jako celek i pro naši každodennost. 
Mediálním partnerem je ČRo Plus. 



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE (k 1. 6. 2019)

V současné době jednáme s hosty konference, jména řečníků budeme postupně potvrzovat (tbc = to be confirmed). 
Hlavními dny konference jsou středa 6. listopadu a čtvrtek 7. listopadu 2019. V úterý 5. listopadu a v pátek 8. listopadu 
se koná neformální doprovodný program. 

Úterý 5. listopadu 2019 

19:00 Neformální setkání v předvečer Broumovských diskusí spojené 

s koncertem (sál Kreslírna) 

Středa 6. listopadu 2019 

9:30 Slavnostní zahájení (sál Dřevník) 

> Jaroslav Bitnar (starosta města Broumov) (tbc)

> Jiří Štěpán (hejtman Královéhradeckého kraje) (tbc)

> Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský)

> Jan Školník (Vzdělávací a kulturní centrum Broumov)

Moderátorka: Daniela Brůhová 

10:00–12:30 Panel I: Důvěřujeme státu a institucím? (sál Dřevník) 

Co je to důvěra? Jak jsme na tom s důvěrou ve stát a instituce v České republice? Jaký význam má důvěra 
občanů ve stát a jeho instituce? Je důvěra základním předpokladem demokracie? Co způsobuje absence 
důvěry? Jakou roli v navozování důvěry a porozumění ve společnosti hraje občanská společnost? Jak lze 
rozvíjet institucionální důvěru? Jak míra důvěry ve společnosti ovlivňuje kvalitu života? Proč (ne)důvěřujeme 
evropským institucím? 

Zamýšlení hosté: 

> Markéta Sedláčková (socioložka, Sociologický ústav AV ČR, FF UK)

> Eliška Wagnerová (býv. soudkyně Ústavního soudu) (tbc)

> Tomáš Petráček (teolog, filozof, pedagog)



12:30–14:30 Oběd (restaurace U Tří růží) 

14:30–17:00 Panel II: 30 let naší demokracie: Proměny důvěry a porozumění 

(sál Dřevník) 

Jaký je vztah důvěry a demokracie? Jak se proměnila naše důvěra ve stát a instituce za posledních 30 let? 
Co mohou politici udělat pro porozumění ve společnosti? Co způsobuje absence důvěry ve společnosti?   

Zamýšlení hosté: 

> Ján Čarnogurský (bývalý předseda vlády Slovenské republiky) (tbc)

> Iveta Radičová (bývalá předsedkyně vlády Slovenské republiky) (tbc)

> Vladimír Špidla (bývalý předseda vlády České republiky)

> Mirek Topolánek (bývalý předseda vlády České republiky) (tbc)

Moderátorka: Světlana Witowská (Česká televize) (tbc) 

17:00–19:00 Večeře (restaurace U Tří růží) 

19:00 Číše vína v Opatských sálech 

Čtvrtek 7. listopadu 2018 

8:00–8:30 Doprovodný program: meditace (sál v klášteře) 

9:00–11:30 Panel III: Jak si více důvěřovat a lépe porozumět (sál Dřevník) 

Jak se utváří důvěra? Jak překonávat nedůvěru? Co by se ve společnosti změnilo, kdybychom si více 
důvěřovali? Jak hledat cesty k porozumění mezi lidmi s rozdílnými názory? Co je překážkou většího 
porozumění mezi generacemi? Co můžeme pro vyšší míru důvěry ve společnosti udělat my sami – každý 
z nás? 

Zamýšlení hosté: 

> Šimon Pánek (ředitel společnosti Člověk v tísni) (tbc)

> Angelika Pintířová (Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, pedagožka)

> Kateřina Šedá (umělkyně) (tbc)



11:30–13:30 Oběd (restaurace U Tří růží) 

13:30 Paralelní doprovodný program: 

13:30–16:30 Workshopy pro studenty (Opatské sály) 

> Workshop s Kateřinou Šedou (tbc)

> Workshop s Angelikou Pintířovou

13:30–15:30 Komorní rozmluva: Důvěra a porozumění v sousedských 

vztazích a v komunitě (Opatský sál) 

Jak se utváří důvěra v komunitě? Jak společnost ovlivňuje důvěra v rámci sousedských vztahů? Jak 
řešit absenci důvěry? Co je základním předpokladem porozumění v sousedských vztazích a 
komunitě?  

> Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský)

> Jiří Bárta (ředitel Nadace Via)

Rozmluvou provází: Jan Školník 

14:00–17:00 Možnost prohlídky kláštera 

13:30–17:30 Možnost prohlídky výstavy 30 let svobody   

(ve spolupráci s Post Bellum, náměstí v Broumově) 

13:30–17:30 Možnost prohlídky výstavy Davida Hanvalda 

(Dětská galerie Lapidárium v klášteře) 

18:00 Mše sv. (klášterní kostel sv. Vojtěcha) 

Celebruje: Martin Lanži (Římskokatolická farnost – děkanství Broumov) 

Pátek 8. listopadu 2018 

Doprovodný program: 

Komentovaná prohlídka vybraných kostelů broumovské skupiny 

Čas na konferenci můžete spojit s prodlouženým víkendem na Broumovsku. 



Z HISTORIE BROUMOVSKÝCH DISKUSÍ 



 

POŘADATEL BROUMOVSKÝCH DISKUSÍ 
 

Vzdělávací a kulturní centrum klášter Broumov je evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a 
toleranci.  
  

„V rámci prostoru tvůrčí svobody nabízíme odpovědi a podněcujeme dialogy týkající se naší křesťanské 
kultury a tradice, historie, soužití v evropském prostoru a duchovního rozvoje společnosti. Působíme tím 
pozitivně na morálku společnosti i komunity.“                                   

 Část z vize Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov 

 
 

O KLÁŠTERU BROUMOV 
 
Dominantou města Broumova je benediktinský klášter, který byl po staletí centrem vzdělanosti a kultury. 
Složité dějiny 20. století ale způsobily, že monumentální budova chátrala a vytratil se z ní život. Agentura 
pro rozvoj Broumovska začala v roce 2004 klášter postupně oživovat smysluplným programem, což 
přispělo k získání dotace na rekonstrukci části této výjimečné barokní památky. Slavnostní otevření 
revitalizovaných prostor proběhlo v roce 2015. Dnes je klášter Broumov znovu pohostinným místem pro 
vzdělávání, umění, dialog, setkávání, spolupráci a inspiraci.  
 
> Přečtěte si článek na Aktuálně.cz: Neskutečná proměna Broumovského kláštera. Tak se v "pustině" 
vyloupla barokní perla 
 

______ 
 

www.klasterbroumov.cz   >  www.broumovskediskuse.cz 

www.facebook.com/broumovskediskuse 

Podívejte se na záznamy předchozích ročníků konference v iVysílání České televize  
nebo na YouTube kanálu kláštera Broumov.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-broumovsky-klaster-tak-se-v-krajine-desne-v-sire-pustin/r~62f672dc510911e7898e002590604f2e/
https://www.youtube.com/results?search_query=broumovsk%C3%A9+diskuse
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000347-broumovske-diskuse-2018/dily/

