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Konference Broumovské diskuse je setkáním lidí, kteří cítí 
spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Každý rok na 
Broumovských diskusích otevíráme témata, jež mají nadčasový 
charakter, ale zároveň se dotýkají naší každodennosti či aktuálního 
stavu společnosti. K diskusi zveme osobnosti veřejného, 
akademického, duchovního, politického i společenského života.

Broumovské diskuse jsou výjimečné tím, že poskytují velký 
prostor pro debatu, a tak je možné diskutovat do hloubky,  
a nikoliv jen povrchně. Ctíme rovněž zásady demokratické 
diskuse: věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost, zdvořilost. 

Jsme přesvědčeni, že kultivovaná debata tváří v tvář má smysl, 
zvláště dnes, v době polarizované společnosti, dezinformací  
a anonymních debat v online prostoru. 

Věříme, že prostředí kláštera v Broumově, který byl odnepaměti 
centrem kultury a vzdělanosti, inspiruje k zastavení, zamyšlení  
a společnému hledání odpovědí. 

Letos se budeme věnovat tématu hodnot. Zvolili jsme ho již 
na sklonku roku 2019, aniž bychom tušili, že další období bude 
pro naši společnost jistou zkouškou hodnot. Téma chceme 
prodiskutovat z různých úhlů pohledu.

Jsme rádi, že jste tu dnes s námi – ať již na pódiu či v auditoriu.

Vítejte na 
Broumovských 
diskusích
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Program
Části programu označené hvězdičkou (*) jsou placené, na ostatní části je 
vstup zdarma. Vstupenky na jednotlivé diskusní panely, Komorní rozmlu-
vu a prohlídku Broumova lze v závislosti na kapacitě zakoupit také na 
recepci sálu Dřevník v době konání hlavních panelů.

Středa 3. listopadu 2021

*19.00 Koncert v předvečer konference:  
Robert Balzar Trio (sál Kreslírna) 

Čtvrtek 4. listopadu 2021 

*9.30 Slavnostní zahájení (sál Dřevník)
Jaroslav Bitnar (starosta města Broumov) 

Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje) 

Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský) 

Jan Školník (zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Broumov)

Moderátorka: Daniela Brůhová

*10.15–12.45 Panel I: K čemu nám jsou ve společnosti hodnoty? 
(sál Dřevník) 

Jan Kysela (ústavní právník, politolog) 

Klára Plecitá (socioložka) 

Michal Podzimek (kněz, pedagog, teolog) 

Moderátorka: Světlana Witowská 

*12.45–14.45 Oběd (klášterní restaurace U Tří růží) 

*15.00–17.30 Panel II: Hodnoty v politice (sál Dřevník)  
Pavel Fischer (senátor Parlamentu ČR) 

Miroslav Kalousek (býv. ministr financí ČR) 

Tomáš Petříček (býv. ministr zahraničních věcí ČR)
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Helena Válková (býv. ministryně spravedlnosti ČR, zmocněnkyně  
vlády pro lidská práva) 

Moderátor: Jan Moláček 

*17.30–19.00 Večeře (klášterní restaurace U Tří růží) 

*19.00 Číše vína (Opatské sály)
Neformální setkání spojené s ochutnávkou vín z benediktinských  
sklepů vybraných naší klášterní sommeliérkou. Číše vína je propoje-
na s doprovodnou diskusí Hodnoty v byznyse a společně tvoří jeden 
celek (vč. vstupného).

*19.30 Doprovodný program: Hodnoty v byznyse (Opatský sál) 
Jiří Hlavenka (podnikatel a investor) 

Eva Pavlíková (spoluzakladatelka Česko.Digital) 

Libor Winkler (podnikatel a filantrop) 

Zbyšek Záliš (podnikatel, předseda Podnikatelského  
klubu Broumovska) 

Moderátor: Dalibor Balšínek

Pátek 5. listopadu 2021

8.00–8.45 Meditace (klášterní kostel sv. Vojtěcha) 
Meditace je otevřena všem, kteří chtějí začít den ztišením v působi-
vém prostředí klášterního kostela sv. Vojtěcha. Meditaci vede  
Vladimír Volráb, národní koordinátor Světového společenství pro  
křesťanskou meditaci. 

*9.30–12.00 Panel III: Proměnila koronavirová krize  
naše hodnoty? (sál Dřevník)  

Iva Holmerová (gerontoložka) 

Daniel Prokop (sociolog) 

Francesca Šimuniová (abatyše Opatství Venio)

Moderátor: Michael Rozsypal 
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*12.00–14.30 Oběd (klášterní restaurace U Tří růží) 

14.30 Paralelní doprovodný program: 

*14.30–16.30 Komorní rozmluva: Hledání společných hodnot 
(Opatský sál)
Jan Hábl (pedagog, komeniolog) 

Daniel Prokop (sociolog) 

Rozmluvou provází: Jan Školník

14.30–17.30 Workshop pro studenty (Opatský sál) 
Workshop je otevřen pouze části studentů, kteří získali stipendium pro 
účast na konferenci. Workshop vede Tomáš Petříček.

14.00–17.30 Volný kulturní program v areálu kláštera Broumov: 
Prohlídka broumovského kláštera s průvodcem 

Prohlídka výstavy Dana Sahánková / V poušti ztracený chrám  
(Galerie Dům)

Prohlídka výstavy Patrik Hábl / Obraz prostoru  
(Dětská galerie Lapidárium)

17.00 Mše sv. (klášterní kostel sv. Vojtěcha)
Celebruje Martin Lanži, děkan, Římskokatolická farnost –  
Děkanství Broumov.

Sobota 6. listopadu 2021

*9.30–11.00 Doprovodný program: Komentovaná prohlídka  
Broumova (sraz na nádvoří kláštera u kašny)

Pěší prohlídka Broumova zahrnující náměstí, děkanský kostel, kostel  
sv. Václava a nejstarší dřevěnou stavbu ve střední Evropě – hřbitovní 
kostelík. Prohlídka bude věnována i secesním budovám a hladomorně, 
odkud se nabízí výhled z hradeb na industriální předměstí a krajinný 
reliéf. Provází Petr Bergmann.
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12.00–16.00 Doprovodný program: Volná prohlídka výstavy  
Patrik Hábl / Obraz prostoru (Dětská galerie Lapidárium)

Výstava navazuje na dlouhodobé úsilí Patrika Hábla založené na pře-
kračování hranic tradičního závěsného obrazu, který ve výsledku vede  
k nečekanému prožívání malby. Ve své tvorbě se snaží programově 
vymanit z dvojrozměrných limitů obrazu. Jeho výstava v prostorách 
barokně utvářené dientzenhoferovské stavby je toho důkazem. 

13.00 Doprovodný program: Komentovaná prohlídka výstavy 
starých map k výročí 300 let od vzniku Müllerovy mapy Čech 
(Muzeum Broumovska)

Komentovaná prohlídka výstavy provede návštěvníky mapovými díly, 
která předcházela barokní době, od nejstarších map Čech, Slezska  
a Kladska, přes barokní mapy, až po následná vojenská mapování  
a mapy přelomu 19. a 20. století. Provází kurátor výstavy Petr Bergmann.

14.00 Doprovodný program: Komentovaná prohlídka výstavy 
Dana Sahánková / V poušti ztracený chrám (Galerie Dům)

Dana Sahánková patří mezi nejvýraznější mladé autorky současné čes-
ké scény, které pracují v médiu kresby. Výstavní projekt v Galerii Dům  
v klášterní zahradě je zaměřen na prezentaci autorčiných velkofor-
mátových prací na plátně. Komentovanou prohlídku povede přímo 
autorka Dana Sahánková.

Doprovodnou součástí Broumovských diskusí je série krátkých rozhovorů 
Volná židle, která představí projekt kandidatury města Broumova na  
Evropské hlavní město kultury 2028. Chcete-li se o kandidatuře dozvě-
dět více nebo se nechat inspirovat pozvanými hosty, nabízíme volnou 
židli k rozhovoru vždy půl hodiny před a po hlavních diskusních panelech. 
Rozhovory se konají při vstupu do sálu Dřevník.
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PANEL I:

K čemu nám  
jsou ve společnosti  
hodnoty?

Co rozumíme pojmem hodnoty ve filosofickém, sociologickém  
a právním smyslu? Jak definovat hodnoty společnosti? Co zname-
nají hodnoty pro život člověka, občana a fungování společnosti? 
Které hodnoty jsou důležité pro naši dnešní společnost? Jsou 
hodnoty prvkem, který společnost spojuje, nebo rozděluje? Jakou 
roli dnes hrají křesťanské hodnoty? Kdo je dnes v naší společnosti 
nositelem hodnot?

Moderuje 
Světlana Witowská

moderátorka  
České televize
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Jan Kysela
ústavní právník

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2017 byl jmeno-
ván profesorem v oboru Ústavní právo a státověda. Je vedoucím katedry 
politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dále je 
stálým členem Legislativní rady vlády pro veřejné a správní právo  
a pracuje pro Stálou komisi Parlamentu ČR pro Ústavu České republiky  
a parlamentní procedury. Je předním českým odborníkem na státo- 
vědu a ústavní systémy.  

Slavný italský politolog Giovanni Sartori se ve svém bohatém díle věnoval 
mj. významu konsensu ve společnosti. Rozlišil základní konsensus hodno-
tový, dále konsensus procedurální a nakonec konsensus taktický.

Největší důležitost přisuzoval konsensu procedurálnímu, v závěru života 
se však v souvislosti s proměnami evropských společností přinejmenším 
implicitně vrátil ke konsensu hodnotovému. Jeho role totiž tkví ve vyme-
zení základní shody na tom, kdo jsme a k jakému účelu tu jsme. Takový 
konsensus nesmí být příliš široce pojímaný, protože by vytěsňoval přiro-
zenou a žádoucí různorodost ve společnosti. Mohl by vytvářet dusivou 
atmosféru vynucovaného podřízení se všemožným konvencím, kterou 
můžeme nasávat v románech Jane Austenové i jejích viktoriánských ná-
sledovníků.

Pakliže by však vymizel, rozpadne se společnost. Tu totiž nedefinují pou-
ze pravidla řešení neshod, nýbrž také podstatná shoda: jakou váhu při-
znat svobodě a jaké svobodě (negativní, pozitivní), jaký má být význam 
rovnosti a jaké rovnosti (před zákonem, politické, genderové, sociální...), 
co vše plyne z lidské důstojnosti.

Z těchto hodnotových základů vycházejí také právní řády. Čím více he-
terogenní jsou soudobé společnosti, tím pravděpodobnější je, že různým 
jednotlivcům a skupinám budou hodnotová východiska právních řádů 
států, v nichž žijí, nepohodlná. Jedním z důležitých úkolů práva je popa-
sovat se s tím.        
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Klára Plecitá
socioložka 

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK a právo na Právnické 
fakultě UK. Doktorát ze sociologie získala na Fakultě sociálních věd UK. 
Vede výzkumné oddělení Hodnotové orientace ve společnosti v Sociolo-
gickém ústavu AV ČR. Zabývá se výzkumem politických hodnot, postojů 
a chování a výzkumem národní identity. Od roku 2001 je národní koordi-
nátorkou českého uzlu mezinárodního výzkumného projektu European 
Social Survey, kterého se účastní 38 zemí.

Hodnoty tvoří důležitou součást kultury společnosti. A různé společnos-
ti sdílejí různé hodnotové systémy. Hodnoty jsou obecné principy nebo 
ideály, které jsou ve společnosti sdíleny a říkají nám, co je považováno za 
žádoucí či nežádoucí. Svoboda, tolerance, rovnost, spravedlnost, zdraví, 
štěstí, bohatství, přátelství, důvěra, láska, rodina, pravda, víra, racionalita  
a další jsou příklady hodnot, které jednotlivci a sociální skupiny sdílejí  
a které motivují jejich chování.

V rámci jedné společnosti se mohou hodnoty jednotlivců i různých sociál-
ních skupin lišit. Vedle hodnotového systému majority existují hodnotové 
systémy nejrůznějších sociálních minorit a minoritní hodnoty se časem 
mohou stát majoritními. Existuje také mnoho hodnotových dimenzí. Za ur-
čitých situací může být preferována jedna hodnotová dimenze před jinou.

Sociologové zkoumají, jaké hodnoty jsou ve společnosti preferovány, jak 
jsou definovány a hierarchizovány a jaké mají tyto rozdíly v definicích či 
hierarchiích hodnot důsledky na chování. Uvědomují si, že měření hodnot 
není jednoduché, protože koncepty jednotlivých hodnot nejsou pevné. 
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Michal Podzimek
kněz, pedagog, teolog 

Vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy, dále studoval kanonic-
ké právo v Lublinu a didaktiku v Ružomberoku. V roce 1998 byl vysvěcen 
na římskokatolického kněze. V současnosti se věnuje především peda-
gogické činnosti na Technické univerzitě v Liberci a publikuje v oblasti 
vzdělávání a vztahu společnosti k náboženské spiritualitě. Je mj. autorem 
knihy Spiritualita v době sekularizace.

Učili nás, že znalosti vedou k dovednostem. A přesto nejen na sobě po-
zorujeme, že užitečných dovedností mnoho nemáme, protože svět se od 
doby naší školní docházky zase o něco posunul, a to nejen technologicky. 
Stejně tak nás učili, že správné hodnoty vedou ke správným postojům.  
A přitom si teď nejen v Broumově naléhavě klademe otázku, „k čemu nám 
jsou ve společnosti hodnoty“, čímž přiznáváme, že o účelnosti našich 
dosavadních hodnot minimálně pochybujeme a máme potřebu je pod-
robit kritice.

Jestliže je mým úkolem vstoupit do diskuse z tzv. filosofické perspektivy, 
pak mám hned na začátku potřebu sdělit, že všechny filosofie, teologie 
či ostatní xy-logie, žádné definitivní odpovědi na otázku hodnot přinést 
nemohou. Jistě, nejsou zcela mrtvé, ale to, co dějinně přináší, jsou až na 
výjimky jen abstraktní ideje, dříve či později proměněné na kruté ideo-
logie. A jakkoliv rád o ideologiích svým studentům přednáším, vždy si 
oddychnu, když mohu toto téma zanechat zavřené za dveřmi posluchár-
ny. Téma hodnot je tedy třeba diskutovat z mnohem pokornější perspek-
tivy, a to z perspektivy našich současných potřeb a výzev, které jsou jiné 
než ty včera a jiné, než budou ty zítra. Naše konkrétní, dynamické, a proto 
neopakovatelné tady a teď, to je ona základní platforma, na které bude 
třeba se shodnout, aby naše diskuse byla smysluplná. Těším se na ni.
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PANEL II:

Hodnoty  
v politice

Mají hodnoty v politice své místo? Mají být politici nositeli hod-
not – a jakých? Mají politici hodnoty bránit? Má česká společ-
nost své sdílené hodnoty a jak politici mohou přispět k jejich 
hledání? Jaký význam má hodnotově orientovaná politika?  
Rozhodují se politici na základě hodnot? Do jaké míry jsou  
hodnoty ideologicky podmíněny?

Moderuje 
Jan Moláček

moderátor,  
redaktor Deníku N 
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Pavel Fischer
senátor

Po vystudování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pokračoval ve stu-
diu v zahraničí, např. na École Nationale d´Administration (E.N.A.)  
v Paříži. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla, později jako  
ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky. V letech  
2003–2010 byl velvyslancem ve Francii a Monaku. Po návratu pracoval  
mj. jako ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM. V roce 2018 kandido-
val na prezidenta ČR. V současnosti je senátorem Parlamentu ČR, působí 
jako předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Svoboda je posvátná věc. A je tu ještě jedna, která si zasluhuje podobné 
označení – a to je ctnost. A co jiného je ctnost, než naše svobodná volba 
toho, co je dobré?“ Tato slova zapisuje velký myslitel demokracie a svo-
body Alexis de Tocqueville v roce 1835 (Cesta do Irska). 

V položené otázce se zajímáme o hodnoty. Nahradíme-li výraz „hodnoty“ 
tocquevillským výrazem „ctnosti“,  je zřejmé, že se to týká doslova každé-
ho. Ctnost je něco, co člověku sluší. A to nejen v soukromí, ale i v životě 
veřejném a občanském. Jaké jsou vlastně občanské ctnosti? Zvykli jsme si 
mluvit o občanské společnosti. Ale jaké očekávání máme od jednotlivých 
občanů z hlediska jejich ctností? Jak je i sebe občansky vychovávat? Jak 
by se měli chovat občané, aby občanskou společnost neznehodnotili?  
A jak se mají chovat politici? Odpověď na tyto otázky vůbec není ideo-
logická. Je to výsostně otázka mravní. A rozhodně se netýká jen veřejně 
známých osob. Týká se totiž každého občana České republiky.  
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Miroslav Kalousek
bývalý ministr financí

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V roce 
1990 začal působit ve státní správě a později vstoupil do politiky. Od roku 
1998 byl poslancem a pracoval také na ministerstvu obrany. Zastával post 
předsedy KDU-ČSL, v roce 2009 spoluzaložil stranu TOP 09. Mezi lety 
2007 a 2013 byl dvakrát ministrem financí ČR. V roce 2021 rezignoval  
na svůj poslanecký mandát.

„Toužíte jenom po moci!“ To bývá častá výtka, kterou politik slyší, zejmé-
na v duchovněji zaměřených kruzích. Snaha získat moc však není nepat-
řičná, naopak je zcela na místě. Politik, který nezíská příslušné pravomoce, 
nemá šanci prosadit své vize a naplnit své sliby. Zásadní rozdíl je však  
v tom, zda moc je pro něj cílem jeho ambic, nebo nástrojem pro službu, 
ke které se zavázal. Velmi důležité proto je, zda jeho politika má pevné 
a čitelné hodnotové ukotvení a zda cílem jeho snažení je prosadit maxi-
mum těchto hodnot do společenské reality. Řídí-li se svým hodnotovým 
kompasem, může být pro mě jako pro občana spojenec nebo soupeř, ale 
nikdy to nemůže být nepřítel. Politik bez hodnotového ukotvení je nebez-
pečný predátor a společenská hrozba, v lepším případě zbytečný parazit.

Politika je tvrdé a nesentimentální řemeslo. Vynutí si schopnost údery 
inkasovat i rozdávat. Má to smysl, pokud je to zápas o ideje a hodnoty, 
kde nejvyšší hodnotou je lidská svoboda a důstojnost. Hodnotově vy-
prázdněná politika už vlastně politikou není. Zůstane jen technologií moci 
pro moc samu, bude výpravnou scénou bez obsahu. Záleží vždy jenom 
na lidech, kteří ji provozují. Není důležité, zda se cítí být věřícími, či nikoliv. 
Důležité je, zda při svém chování respektují kulturní vzorce slušného 
člověka. Ty vzorce definovala víra. Judaistická a křesťanská. Budou-li je 
dodržovat, nemusíme mít strach, že svoji moc zneužijí.
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Tomáš Petříček
bývalý ministr zahraničních věcí

Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Kar-
lovy, poté studoval v Bruselu a Londýně. Působil jako asistent poslanců  
v Evropském parlamentu. Pracoval také na Magistrátu hlavního města 
Prahy. Zastával rovněž post náměstka na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí. V letech 2018–2021 byl ministrem zahraničních věcí ČR. V součas-
nosti působí jako pedagog, vědecký pracovník a ředitel Progresivního 
analytického centra.

Jeden z výroků Tomáše Garrigue Masaryka zní, že „státy se udržují těmi 
ideály, z nichž se zrodily“. V tomto duchu hovořilo i mnoho polistopado-
vých politiků v čele s Václavem Havlem. S odstupem času se nabízí otáz-
ka, jestli tato myšlenka je stále platná a jestli stát, národ a společnost stojí 
především na sdílených hodnotách, jakožto nezbytném mezilidském poji-
vu, nebo je to pouze vzájemná potřebnost, nebo skutečnost, že žijeme na 
stejném místě. V dnešní polarizující se společnosti je skutečně na místě se 
ptát, jak jsme na tom s hodnotami v politice a obecně v naší společnosti.

Pokud bychom přijali za vlastní, že jen chlebem jest živ člověk, nemuseli 
bychom se otázce hodnot a idejí v politice věnovat. Ale v tomto biblic-
kém výroku se projevuje opak. A podobně je tomu také v politice. Politika 
není jen hledání řešení našich každodenních starostí a předcházení těm 
budoucím. Politika, politici a političky by ani dnes neměli být pouze realis-
tičtí a pragmatičtí. Hodnoty v politice stejně jako v našem životě mají své 
místo a pomáhají nám vytvářet pevnější základy naší společnosti. Otázka 
by vlastně měla být jak v politice najít správnou rovnováhu, jak nabídnout 
realistické odpovědi na současné problémy naší společnosti, ale také 
rozvíjet hodnoty, z kterých se naše společnost, náš stát a Evropa, ve které 
žijeme, zrodila a stále čerpá inspiraci.
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Helena Válková
bývalá ministryně spravedlnosti,  
zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Vystudovala trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Je profesorkou práva, dlouhodobě působí na akademické půdě (Filozo-
fická fakulta UK, Fakulta právnická ZČU), je autorkou mnoha publikací  
o kriminologii. Od roku 2013 dosud je poslankyní Parlamentu ČR. V letech 
2014–2015 byla ministryní spravedlnosti ČR. Od roku 2019 zastává post 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Politik, jako každý jiný smrtelník, je ovlivněn hodnotami, které sdílí či  
v nich byl vychován. Na rozdíl od „obyčejných“ smrtelníků však někteří  
z nich vynikají dovedností hodnoty, které skutečně vyznávají, skrývat  
a navenek předstírat, že jednají v zájmu takových hodnotových kritérií, 
které jsou s jejich vlastním přesvědčením v rozporu. Mnoho lidí si toto 
uvědomuje, a proto je pro ně již jen pomyšlení na to, že by tzv. šli do poli-
tiky, krajně nepříjemné – neboť mají pocit, že by se museli přetvařovat.

I má zkušenost z politického rozhodování, které by mělo vycházet z pozi-
tivních hodnot, je spíše skličující než povzbuzující. Kladné hodnoty, jako 
jsou např. solidarita, pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují, odvaha říci  
i nepopulární, byť pravdivé věci, apod. nejsou v politice zpravidla oceňo-
vány, často jsou politici za ně „potrestáni“ jak voliči, tak těmi, kteří mají 
rozhodující politickou moc.

Politici, kteří pozitivní hodnoty vyznávají a řídí se jimi, by však měli  
v politice zůstat. Vytvářejí totiž protipól oportunistům a těm, kteří mění 
své „hodnoty“ podle toho, co je pro ně samotné výhodné, nikoli podle 
toho, co je prospěšné pro občany. Proto si myslím, že v programu poli-
tických stran by měly být jasně a jednoznačně deklarovány hodnoty, ze 
kterých strany vycházejí a v jejich mantinelech by pak politici měli roz-
hodovat v konkrétních věcech, při hlasování o návrzích zákonů i při jejich 
uplatňování v praktickém životě, tzv. jít příkladem. Že tomu tak  
v současnosti bohužel není, vidíme na řadě situací, se kterými jsme  
zvláště v poslední době konfrontováni. 
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PANEL III:

Proměnila  
koronavirová krize 
naše hodnoty?

Změnily se nějakým způsobem hodnoty naší společnosti na 
základě zkušenosti z koronavirové krize? Pokud ano, jde o změ-
nu krátkodobou, nebo dlouhodobou? Co krize ukázala o naší 
společnosti? 

Moderuje 
Michael Rozsypal
moderátor DVTV 
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Iva Holmerová
gerontoložka 

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Už  
v 80. letech se začala věnovat geriatrii a v roce 1991 spoluzaložila  
Gerontologické centrum v Praze 8, které dodnes vede. O šest let později 
se podílela na založení České alzheimerovské společnosti. Rovněž byla 
předsedkyní Gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské  
společnosti JEP. Založila také Centrum pro studium dlouhověkosti  
a dlouhodobé péče. Je přední odbornicí na péči o seniory.

Působím jako lékař v Gerontologickém centru, kde jsme pandemii všichni 
prožívali, ale přicházím též z prostředí Fakulty humanitních studií, kde  
z diskusí s kolegy filozofy, antropology a sociálními vědci vím, jak oše-
metná je otázka hodnot. Nedávno zesnulý, vzácný kolega profesor Jan 
Sokol vysvětluje hodnotu jako „obecný pojem pro všechno, čeho si cení-
me a vážíme jako takového, ne jako prostředku k něčemu jinému. To, co  
je vzácné, čemu se člověk věnuje, za čím je ochoten jít, něco obětovat.“ 
(J. Sokol: Malá filosofie člověka, Praha 2007)

Pandemie ozřejmila mnohé skutečnosti v naší společnosti, o kterých se 
vědělo, ale dlouhodobě se neřešily. Např. domovy pro seniory se dostaly 
do dvojího znevýhodnění (obyvatel i personálu), a to vyniklo více než 
jindy – byť nyní máme opět tendenci na to zapomínat. Je však více než 
pozoruhodné, že právě ti, kteří pracují v nejnáročnějších a nejhůře place-
ných profesích, a na které se v počátcích epidemie naprosto zapomnělo, 
byli ochotni se vzdát svého pohodlí, kontaktu s rodinami a věnovali se 
svěřeným lidem a péči, kterou považují za důležitou. Zejména v počát-
cích pandemie jsme zaznamenali solidaritu, jak ze strany pracovníků, tak 
veřejnosti, mladých, ale i starších lidí, kteří si vzájemně pomáhali. Je to 
jeden z dobrých rysů naší společnosti, která se sice jakoby stydí o dobru 
a hodnotách hovořit, ale v těžkých situacích je za nimi stále mnoho lidí 
ochotno jít, a obětovat to, co je pro ně cenné. A ve zdravotní i sociální 
péči v té době to bylo opravdu třeba. 
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Francesca 
Šimuniová
abatyše Opatství Venio

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Vzhle-
dem ke znalosti ruštiny odjela na Sibiř, kde strávila rok jako dobrovolnice 
německého luterského sboru v Krasnojarsku. Přestože byla ve dvou mě-
sících svého života pokřtěna v Českobratrské církvi evangelické, konver-
tovala v roce 2008 ke katolicismu a vstoupila do benediktinské komunity. 
Stala se řádovou sestrou opatství Venio a 10 let působila v klášteře pout-
ního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Od února 2021 je abatyší 
opatství benediktinek v Mnichově a v Praze.

Nejsem si jistá, jestli se změnily hodnoty celé společnosti. Ty se budou 
zřejmě dlouhodobě měnit na základě zkušenosti jednotlivců podle toho, 
jak ho/jí krize osobně zasáhla. Ať už to byla ztráta blízkých, ztráta živoby-
tí, izolace, psychické potíže, násilí v rodině nebo i pozitivní zkušenost so-
lidarity, síly rodiny, domácích bohoslužeb či velkého nasazení zdravotníků 
a zdravotnic, učitelek a učitelů a mnoha dalších. Krátkodobě se většina 
společnosti podřídila omezením a zákazům, což ji pro mě ukázalo jako 
ochotnou a rozumnou. O velké solidaritě jsem se již zmínila. Vzdali jsme 
se mnoha věcí, jako je cestování, kultura, fyzický kontakt. Mnoha lidem se 
ulevilo, protože mohli zpomalit, mnoha přitížilo, protože museli zpomalit. 
O těchto věcech je nyní třeba přemýšlet z dlouhodobého hlediska. Ze 
stavu našeho světa je zřejmé, že se jako společnost budeme muset někte-
rých věcí vzdát a zároveň je důležité dobře rozlišit, které to jsou.
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Daniel Prokop
sociolog

Absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v současnosti 
pracuje jako výzkumník. V letech 2009–2018 působil v agentuře Median 
a od roku 2019 vede vlastní výzkumnou organizaci PAQ Research. Dříve 
se věnoval průzkumům veřejného mínění, aktuálně se zaměřuje na témata 
chudoby a sociální nerovnosti v české společnosti. Je autorem knihy  
Slepé skvrny a pravidelně vystupuje v českých médiích.

Krize ukázala slabá místa naší společnosti, která sdílíme s řadou dalších 
postkomunistických států. Zradila nás nedůvěra institucí k lidem a nedů-
věra lidí k institucím. Nedůvěřivý a šetřivý stát nedokázal ani řádně zvýšit 
nemocenskou, aby se lidé nebáli chodit do karantén a očkovat. A nedůvě-
ra lidí k institucím je hlavním zdrojem nízké proočkovanosti a nefunkčnos-
ti některých proticovidových opatření. Stát v této atmosféře nedokázal 
vynucovat smysluplná nařízení, a proto musí spoléhat na ta, která jdou 
udělat jednoduše – jako dlouhé zavření škol – jakkoli jsou nejnákladnější.

Zradila nás myslím i kombinace individualismu a přivyklosti silnému státu 
– pocit, že společnost nemá jedinci co diktovat a omezovat jeho svobodu, 
ale zároveň je samozřejmé, že ve veřejném zdravotnictví nesou náklady 
vašeho rizikového chování ostatní lidé. Epidemie je sociální problém – 
šíření viru závisí na chování lidí, jejich motivací k testování a očkování, 
rozšíření vícegeneračních domácností, kde se senioři stýkají s mladými, 
struktuře ekonomiky, která v Česku neumožňuje práci z domova atd.  
V takřka výhradním zaměření na medicínské aspekty a dopady epidemie 
jsme tyto věci přehlíželi.

Myslím, že jsme se moc nezměnili, ale snad jsme se o sobě něco naučili  
a změnit se dokážeme.
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DoProvoDNý ProgrAM:

Hodnoty 
v byznyse

Moderuje
Dalibor Balšínek

vydavatel a šéfredaktor 
Echo24
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Jiří Hlavenka
podnikatel a investor 

Vystudoval obor jaderná a tepelná energie na Strojní fakultě Vysokého 
učení technického v Brně. Podniká od roku 1990, patří mezi průkopníky 
českého internetu, spoluzaložil a řídil nejvýznamnější české vydavatelství 
odborné literatury, založil první internetový obchod v zemi. Od roku 2005 
především investuje do startupů a hojně publikuje. V roce 2016 vstoupil 
do politiky, od roku 2020 je radním Jihomoravského kraje pro vědu,  
výzkum, inovace a IT.

Setkávám se často s myšlenkou, že podnikání a byznys je džungle, ve 
které platí jiná pravidla než v životě, a tudíž je v pořádku, má-li člověk jiné 
hodnoty v životě soukromém a rodinném a jiné v podnikání: v soukro-
mém životě beránek, v byznysu vlk. Není tomu tak. Podnikání je součást 
života a mravní zásady tak platí i pro něj. Z celoživotní podnikatelské 
praxe, z desítek firem, ve kterých jsem byl nějakou formou přítomen  
navíc vím, že slušnost v podnikání vede k dobrým výsledkům, zejména  
dlouhodobým. 

Jsem ale přesvědčený, že je potřeba toto rozvést ještě dál: podnikání by 
mělo přispívat k lepšímu světu. Nejenže by jej nemělo zhoršovat, ale nemě-
lo by ke stavu světa být ani netečné, tedy soustředit se jen na profit, byť 
vydělaný slušným způsobem. Protože i to je součást morálky: naše společ-
ná zodpovědnost za svět kolem nás. Nezlepšíme-li svět my, pak kdo?

Snažím se tuto zásadu naplňovat velmi jednoduchým a přímočarým 
způsobem. Protože se primárně zabývám investováním do mladých firem, 
do nových nápadů, silně preferuji ty, které mají zlepšování světa kolem 
nás už v genech, ve vlastním produktu či službě. A naopak, pokud nápad, 
produkt či službu vnímám jako škodlivý, znamená to pro mě vlastně vnitř-
ní zákaz investice. 

Činit svět kolem nás lepším je vlastně docela jednoduché.
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Eva Pavlíková
spoluzakladatelka Česko.Digital 

Vystudovala Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Po deseti letech 
práce pro nadnárodní společnosti začala sama podnikat v oboru  
e-commerce. Do korporátního prostředí se znovu vrátila pod hlavičkou 
CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura). V současnosti působí  
v neziskovém sektoru, je výkonnou ředitelkou organizace Česko.Digital. 
Ta pod sebou sdružuje přes čtyři tisíce expertů z byznysu (převážně z IT), 
kteří pomáhají realizovat veřejně prospěšné projekty.

O hodnotách v byznysu poměrně často mluví firmy, už méně se mluví  
o hodnotách osobních. Jen stěží ale můžeme dobře pracovat s hodnota-
mi firemními, pokud neznáme hodnoty osobní a neumíme s nimi v životě 
pracovat. A první konflikty postojů a seznámení s hodnotami přichází  
v okamžiku, kdy umím své osobní hodnoty pojmenovat a zároveň jsou  
v rozporu s hodnotami firemními. 

A to je i moje osobní cesta k hodnotám a právě proto považuji naše Čes-
ko.Digital za výjimečnou organizaci, protože hodnoty byly tím prvním, co 
u nás vzniklo. Sebe-hodnoty považuji za možnost, jak rozumět sama sobě 
a osobním potřebám pro naplněný život a spolu-hodnoty za integrální 
součást dospělé společnosti, která chce budoucnost tvořit společně.
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Libor Winkler
podnikatel a filantrop 

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, působil jako vědecký pra-
covník. V současnosti je jedním z hlavních akcionářů a řídícím partnerem 
finanční skupiny RSJ, která obchoduje na světových burzách a spravuje 
široké portfolio investic v České republice i zahraničí. Mimo RSJ má pod-
nikatelské aktivity na rodném Ostravsku a spoluvlastní vinařství Dobrá 
vinice, vinné bary Vinograf či pražskou restauraci Field. Do umění investu-
je prostřednictvím fondu ProArte, jehož je spoluzakladatelem. Stál také  
u zrodu Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, NF proti korupci a NF 
nezávislé žurnalistiky či Centra současného umění DOX. 

Slova podnikání a byznys dnes velice často nemají příliš dobrý zvuk. Na-
hlížení na tuto činnost je většinou zúženo na obyčejné vydělávání peněz  
a pouhé generování zisku. Navíc v dnešní době se díky narůstajícímu vlivu 
státu v oblasti byznysu z něho vytrácí jeho podstatná složka – a tou je 
podstupování rizika. Proč by pak měl podnikatel vůbec dosahovat zisku, 
když většina jeho příjmu pochází ze státních zakázek nebo dotací? Takže 
základní hodnotou v byznysu je pro mne dosahování takového zisku,  
který je přiměřený podnikatelskému riziku spojenému s tímto ziskem. 
Toto pravidlo přímo vylučuje jakékoliv spojení byznysu a politiky.

Druhým důležitým aspektem byznysu je dívat se na něj vždy z delší 
časové perspektivy, čímž se dostává do popředí jeho dlouhodobá udr-
žitelnost. Pak se naprosto přirozeným způsobem stávají nejdůležitějšími 
témata, jako jsou vztah k životnímu prostředí, obchodní etika a vztah  
k lidem kolem byznysu, jako jsou zaměstnanci, obchodní partneři a zákaz-
níci. Byznys je tedy pro mne spojen s tvořivostí a dlouhodobou udržitel-
ností, přičemž dodržování základních morálních hodnot je samozřejmostí 
všude i mimo byznys.
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Zbyšek Záliš
předseda Podnikatelského klubu Broumovska 

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, zkušenosti sbíral 
také na univerzitách v Sydney, El Pasu a v Singapuru. Od roku 2014 je ge-
nerálním ředitelem společnosti Z-TRADE a od roku 2018 předsedou Pod-
nikatelského klubu Broumovska, který aktivně podporuje rozvoj regionu.

Hodnoty v byznysu jsou pro mě velice aktuální téma. Letos, po téměř  
30 letech fungování rodinné firmy, bylo třeba si hodnoty v našem pod-
nikání znovu uvědomit a ukotvit je napříč firmou. Samotný proces byl 
krásný a svým způsobem ozdravný a osvobozující. Připomenul nám, kdo 
jsme, jakým způsobem fungujeme a jak se chováme k sobě navzájem 
uvnitř firmy i vně směrem k zákazníkům a partnerům. 

Hodnoty jsou pro mě poslední dobrou tématem důležitějším více než kdy 
jindy. V dnešním roztříštěném světě, kde v záplavě informací každý po-
hled a názor najde oporu, jsou hodnoty jednou z kotev, která nám pomá-
há najít pevnou půdu pod nohama a činit správná rozhodnutí. 



2726

Komorní 
rozmluva

Které hodnoty nás spojují? Jakou roli v naší společnosti hrají 
křesťanské hodnoty? Jak vést veřejnou debatu o hodnotách? 

Rozmluvou provází
Jan Školník

zakladatel Agentury 
pro rozvoj Broumovska
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Jan Hábl
pedagog, komeniolog  

Vystudoval filozofii výchovy na University of Wales a Pedagogickou 
fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V současnosti působí na Ka-
tedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové. Přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky 
a historie vzdělávání. Jeho hlavním celoživotním tématem je Jan Amos 
Komenský a jeho odkaz. Je autorem řady knih, např. Na charakteru záleží: 
Problém učitelnosti dobra, I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky 
etického vychovatelství. Tématu pedagogiky se věnuje i ve vzděláva-
cích videích na YouTube. Inicioval projekt Komenský 2020. Spoluzaložil 
Centrum rozvoje charakteru se sídlem v Broumově. Je kazatelem Církve 
bratrské.

Mluvíme-li o hodnotách, máme na mysli vždy hodnoty s přívlastkem 
„morální“. Hodnota je to, čemu přikládáme význam, co považujeme 
za vzácné, důležité, hodnotné. To, u čeho si říkáme „měl bych“, někdy 
dokonce „měl bys“ (například ve výchově). Měl bych vzít manželku na 
večeři – hodnota vztah. Měl bych méně mlsat – hodnota zdraví. Měl bych 
se učit – hodnota vzdělání. Pokud nedělám to, co vím, že „bych měl“, 
jsme u morální dimenze hodnot.

Hodnoty mají potenciál společnost sjednocovat i rozdělovat. Někomu 
jsou hodnotou fakta, jinému dojmy. Někomu charita, jinému zisk. A aby to 
nebylo tak snadné, není neobvyklé, že „držíme“ hodnoty, které bývají ve 
vzájemném rozporu. Vyznávám Boha jako lásku, ale někteří lidé jsou mi 
bytostně odporní. Otázka zní, proč? Proč je má hierarchie hodnot uspořá-
dána právě tak či onak? Co určuje či definuje mé hodnoty? Jakým dob-
rem odůvodňuji své hodnotové postoje?

A právě tak se vede veřejná debata o hodnotách – ptám se bližního své-
ho, co je ti hodnotou a proč? Během tázání obvykle objevíme, co je nám 
společné a co ne. A dokonce se může stát, že objevíme hodnotu, která je 
hodnotnější, než jsme si doposud mysleli. Přehodnocování je lidské  
a často žádoucí.
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Broumovské diskuse  
a Opus bonum
V roce 2020 Broumovské diskuse přijaly výzvu arciopata Petra 
Prokopa Siostrzonka stát se pokračovatelem té nejlepší tradice 
Opus bonum – společenství, u jehož zrodu stál Anastáz Opasek 
a které v 70. a 80. letech organizovalo setkávání zástupců česko-
slovenského exilu a vytvářelo prostor pro otevřenou a tolerantní 
diskusi různých názorových proudů i pro setkávání mladých lidí.

Broumovské diskuse, podobně jako Opus bonum, zůstávají 
svébytným projektem zakotveným v době svého vzniku, ale cítíme 
potřebu stavět na společných nadčasových hodnotách – diskuse, 
kultury, duchovního rozvoje, svobody a demokracie – a v tomto 
smyslu navázat na činnost Opus bonum. S radostí zde proto pro-
střednictvím příspěvku Václava Peřicha připomínáme historii  
Opus bonum.

Stručný příběh Opus bonum

U založení společenství Opus bonum stál opat benediktinského 
kláštera Břevnov Anastáz Opasek (1913–1999) a filosof a publicista 
Vladimír Neuwirth (1921–1998). Oba byli ve své vlasti v 50., resp. 
60. letech 20. století vězněni, a tak když v době obsazení Česko-
slovenska v roce 1968 pobývali na zahraničních studijních poby-
tech, rozhodli se dát přednost práci pro vlast ze zahraničí. 

A byli velmi činorodí: opat Anastáz s pomocí klášterního spole-
čenství v bavorském Rohru připravil duchovně a kulturně vzdě-
lávací semináře pro exilovou mládež. Vladimír Neuwirth po vzo-
ru někdejších akademických týdnů Metoděje Habáně roku 1971 
uspořádal v hessenském Hühnfeldu Akademický týden, na kterém 
vystoupili pozoruhodní myslitelé své doby – Paul de Vooght, 
Alexandr Heidler a Karel Skalický.
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Organizátoři si však uvědomili, že pro soustavnější práci je potřeb-
né založit občanský spolek. Již v březnu 1972 se proto ve Frank-
furtu nad Mohanem konala ustavující schůze spolku, který dostal 
název Opus bonum (Dobré dílo). Název odkazoval k pojmenová-
ní významné edice vydavatelství Josefa Floriana, který v letech 
1912–1948 vydával vrcholná díla české i světové beletrie –  
a Anastáze Opaska i Vladimíra Neuwirta tak velmi ovlivnil. 

 „Florianovské dědictví“ se však dále projevilo nejen v otevřenosti 
vůči lidem dobré vůle a zaměření na podstatné otázky, nýbrž také 
v odhodlanosti čelit nejrůznějším kontroverzím vyplývajícím z ná-
zorových střetů. Po více než dvou dekádách uplynulých od exilové 
vlny po roce 1948 naráželi spolupracovníci Opus bonum na řadu 
přetrvávajících napětí mezi „osmačtyřicátníky“ a „osmašedesátní-
ky“, mezi „národovci“ a lidmi spolupracujícími s bývalými krajany 
německého jazyka, mezi lidmi s odlišnými představami o úloze 
náboženství v soudobé společnosti a posléze mezi zapřisáhlými 
tradicionalisty a bývalými komunisty. 

Navzdory těmto různým názorovým orientacím účastníků proběh-
lo mnoho sympozií, konferencí i seminářů věnovaných otevřeným 
debatám o nesnadných otázkách. Vyšla celá řada knih i příleži-
tostných tisků. Obzvlášť památná byla setkávání ve Frankenu, ale 
tradice dále pokračovala i po návratu benediktinů do domoviny. 
Ještě za účasti již arciopata Anastáze a premostrátského opata 
Tajovského proběhlo několik setkání v Želivi. Díky Opaskově ná-
stupci v Břevnově – dříve převorovi a nyní také arciopatovi –  
Prokopovi Siostrzonkovi se pak příznivci dobrého díla setkávali 
ještě do roku 2019.
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Na malé ploše nelze dostatečně postihnout význam a pohnutý 
příběh Opus bonum. Lze však doporučit alespoň tři prameny, 
které usilují o postižení všech vlastností dobrého díla: pravdivost, 
strhující příběh i povzbuzení k otevřenému jednání v dobrém.

Anastáz Opasek: Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského 
kláštera. Torst, Praha: 2013.

Monika Elšíková: Opat chuligán – Dobré dílo Anastáze Opaska.  
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří: 2005.

Petr Placák: Křesťanský zápas o českou věc: působení opata Opaska  
a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989. 
Argo, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha: 2020.

Václav Peřich
Člen rady ČBK Iustitia et Pax, po návratu břevnovských benediktinů do vlasti se 

podílel na přípravě akcí Opus bonum v Želivi a později v Břevnově.
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O pořadateli  
Broumovských 
diskusí

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je neziskovou organizací, 
kterou v roce 2013 založila Agentura pro rozvoj Broumovska. Svými 
kulturními, vzdělávacími a komunitními aktivitami oživuje národní 
kulturní památku – broumovský klášter, ve kterém sídlí. 
Vytváří mezioborové environmentální a umělecké vzdělávací  
programy pro děti i dospělé, inspirující k dalšímu poznávání. Pořádá 
kulturní akce na národní i mezinárodní úrovni a podněcuje dialog 
týkající se naší kultury a tradice, historie, soužití v evropském  
prostoru a duchovního rozvoje společnosti. 
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Lidé Broumovských 
diskusí 

Organizační výbor konference
Jan Školník – zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Broumov  
a Agentury pro rozvoj Broumovska

Martin Lanži – děkan ŘKFÚ – Děkanství Broumov

Jiří Veselý – primář interního oddělení Nemocnice Náchod

Jiří Ringel – ředitel Gymnázia Broumov

Výkonný tým konference
Jan Školník – zakladatel projektu

Hana Valentová – výkonná ředitelka, koordinátorka programu

Václav Matějíček – koordinátor produkce

Anna Iljašenková – produkce

Martina Junková – guest service

Adéla Vitvarová – koordinátorka recepce, podpora fundraisingu

Pavla Semeráková – komunikace se studenty a školami

Kateřina Ostradecká – média a PR

Michaela Plchová – média a PR

Aleš Freiwald – catering a ubytování

Lenka Jedlinková, Lenka Jirásková – Dům hostů

Tomáš Valášek – technické zajištění sálu Dřevník, kamera

Ivana Vilhelmová, Lenka Matěková, Stanislav Vebr – ekonomické oddělení

Anna Jeřábková – číše vína

Dana Černotová – konzultantka produkce

a Žaneta Vávrová – ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra  
Broumov, o. p. s. (VKCB)

+ další kolegyně a kolegové z VKCB a Agentury pro rozvoj Broumovska.
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Spolupracovníci
Jakub Šleis – DTP

Ondřej Šleis – zvuk

Pavla Faltejsková – podpora produkce

Alena Horynová – podpora produkce

Jaroslav Winter – fotograf

Martin Máslo – fotograf

Martina Mašková – moderátorka podcastu Broumovské rozmluvy

Jiří Suchánek – zvuk a hudební dramaturgie podcastu  
Broumovské rozmluvy

Jakub Gruss – průvodce klášterem

Petr Bergmann – průvodce Broumovem

Vladimír Volráb – meditace

Marek Dvořák a Radomír Veselý – tvůrci vizuálu a loga  
Broumovských diskusí

Martin Bražina – znělka videí, motion design

Zuzana Klimecká, Ivana Vilhelmová, Karolína Čudová – registrace 

Stanislav Vebr, Tomáš Brandejs, Petr Osoba – řidiči

Daniela Remešová, Markéta Lhotská, Klára Lukašáková – asistentky

Natálie Válková, Matyáš Machek, Emma Valášková – hudební doprovod

Ladislav Šikut – klavírní dohled

Šárka Vávrová, Eva Hrubá – mikrofonistky

Alžběta Bušová, Iva Králová – šatna

Dora Šenková – kustodka Dětské galerie Lapidárium

Tomáš Brandejs – Sýrárna Broumov

Kateřina Agnolozzi – regionální produkty
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Studentský tým
Nela Čejchanová, Barbora Fatková, Anna Freiwaldová, Jentl Hadašová, 
Zuzana Hašková, Veronika Hlávková, Adam Holeščák, Simona Kollertová, 
Květa Kyralová, Jakub Kubásek, Petr Lof, Antonín Mráz, Václav Pražák, 
Pavlína Přibylová, Tomáš Rutar, Dorota Šikutová, Aneta Valentová,  
Kateřina Volfová, Jana Vovsová, Kristýna Wehrichová, Martin Žáček. 

Speciální poděkování za podporu a spolupráci
Petr Prokop Siostrzonek, Daniela Brůhová, Světlana Witowská, Šárka  
Rambousková, Martina Mašková, Marta Lelková, Jan Hábl, Jiří Veselý, Pavel 
Lisák, Tereza Kramplová, Jan Víšek, Martin Francl, Simona Pohlová, David 
Ticháček, Lukáš Schůrek, Regina Goslinská, Václav Peřich, Ludmila  
Valentová, Jaroslav Fiala, Ladislav Doležal, Rudolf Školník, Ivana Čuříková, 
Ladislav Šikut, Štěpán Přibyl, Jitka Hejzlarová, Jan Světlík.

Gymnázium Broumov, Dům hostů, Baroque U Tří růží, Café Dientzenhofer, 
ZUŠ Broumov, Hotel Veba a zdravotníci společnosti EDUMED.

Poděkování patří také všem partnerům, podporovatelům  
a zaměstnancům Agentury pro rozvoj Broumovska z. s. 

Poslechněte si podcast  
Broumovské rozmluvy
Hosty podcastu jsou – v duchu Broumovských diskusí – inspi-
rativní osobnosti, které cítí spoluzodpovědnost za svět, v němž 
žijeme. Podcast vznikl ve zvukovém studiu v broumovském kláš-
teře. Moderuje Martina Mašková. K poslechu na webu konference 
a v podcastových aplikacích.

Hosté: Jiří Malík, Petra Soukupová, Noemi Smolik,  
Jana Wienerová, Joachim Dvořák, Renata Putzlacher Buchtová.

K poslechu na  
SoundCloud

K poslechu  
na Spotify
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Podívejte se na videosérii  
o hodnotách
Osobnostem z různých sfér jsme položili následující otázky:

Které tři hodnoty vám chybí v současné české a evropské  
společnosti?

Mají být politici nositeli hodnot? Pokud ano, kterých?

Jak ovlivňuje koronavirová zkušenost naše hodnoty?

Ve videosérii odpovídá např. Věra Jourová, Miloš Vystrčil, Olga 
Richterová, Daniel Kroupa, Petr Pavel, Vladimír Špidla, Miloš  
Čermák, Martin Jan Stránský, Miroslava Němcová, Petr Kolář, 
Martin Lanži, David Klimeš, Josef Šlerka, Jan Farský, Angelika 
Pintířová, studenti Gymnázia Broumov, Roman Joch, Pavel  
Bělobrádek, Arnošt Štěpánek, Petr Fischer a další osobnosti.

K vidění na YouTube profilu 
Kláštera Broumov

K poslechu  
na Spotify




