
Češi a Němci budou diskutovat o příležitostech v době krize pandemii navzdory – výroční 
konference Česko-německého diskusního fóra proběhne v nezvyklém formátu 
 
Spolupředsedové Česko-německého diskusního fóra, Libor Rouček a Christian Schmidt, a Česko-
německý fond budoucnosti Vás zvou 7. listopadu 2020 od 13:00 do 17:00 na letošní výroční 
konferenci Česko-německého diskusního fóra s titulem „Evropská unie v době krize: příležitost nebo 
hrozba? (česká a německá perspektiva)“. 
 
Pozvané osobnosti z řad politiky, občanské společnosti, ekonomiky či vědy budou diskutovat o 
aktuálních tématech, solidaritě a národním egoismu, současných hospodářských a společenských 
výzvách nebo o stavu Evropské unie.  
 
Vzhledem k současné situaci a neustupujícímu počtu nakažených v obou zemích proběhne 
konference čistě virtuálně.  
 
Na letošní výroční konferenci očekáváme vynikající příspěvky našich řečníků, mj. Věry Jourové, 
místopředsedkyně Evropské komise, která poskytne pohled z evropské perspektivy. Německý 
spolkový ministr zahraničních věcí Heiko Maas a ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček se 
budou zabývat současným děním z bilaterálního úhlu pohledu v rámci strategického dialogu. Dalšími 
účastníky diskuze je například bývalý ministr zahraničí první svobodné vlády NDR a teolog Markus 
Meckel, anebo Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně.  
 
Filozofickým průsečíkem propojujícím současnost a historii bude v kontextu konference Jan Ámos 
Komenský, český teolog, filozof a pedagog, jehož životní cesta kladla důraz na vzdělávání jako 
celoživotní proces a od jehož smrti v listopadu uplyne 350 let. 
 
I když se důsledky pandemie projeví v delším časovém cyklu, krize již nastolila bezpočet otázek:  Je 
krize příležitostí pro EU? Co pro nás znamenají „evropské hodnoty“? Jakou Evropu vlastně chceme? A 
jak krize ovlivňuje česko-německé vztahy? V jejich řešení mohou hrát roli společné vzdělávací 
iniciativy.   
 
Na tyto i další otázky budeme hledat odpověď během dvou panelových diskuzí. Pro účastníky 
konference bude k dispozici tlumočení do českého a německého jazyka.  
 
Česko-německé diskusní fórum podporuje na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 dialog 
mezi Čechy a Němci a pomáhá propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a 
partnerství. Záštitu nad ním převzaly obě vlády. 
 
Nejdůležitější událostí diskusního fóra je výroční konference, kde se scházejí angažovaní občané, 
politici, vědci, ekonomové a novináři. Téma výroční konference určuje rada – řídící grémium fóra 
jmenované ministry zahraničních věcí.  Předsedy diskusního fóra jsou Libor Rouček, bývalý 
místopředseda Evropského parlamentu za Českou republiku a Christian Schmidt, bývalý spolkový 
ministr zemědělství za Německo. 
 
Výroční konference je organizována Nadací Forum 2000 ve spolupráci s Radou Česko-německého 
diskusního fóra a Česko-německým fondem budoucnosti v rámci dlouhodobé spolupráce na 
projektech podporujících česko-německé vztahy. 
 
Kontakt pro novináře: Libuše Sovadinová, libuse.sovadinova@forum2000.cz, tel: +420602685778.  
 


