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VORWORT

In der diesjährigen Ausgabe des Festivals Meeting Brno konzentrieren wir 
uns auf die Bilanz der hundertjährigen Geschichte des modernen tschecho–
slowakischen Staates. Wir wollen die Meilensteine analysieren, die seine 
Entwicklung deutlich beeinflusst haben, und richten unser Augenmerk auf die 
Jahre 1918, 1938, 1948, 1968 und 1989, die mit dem Kampf um die Durchset-
zung der demokratischen Werte verbunden sind. Der Aufstieg des Totalita-
rismus führte dann zwangsläufig zu einer Abwanderung der Eliten, die in der 
Unfreiheit nicht mehr arbeiten konnten, wenn sie überhaupt überlebt haben. 

Wir werden an einige herausragende mit Brünn oder Mähren verbundene 
Persönlichkeiten erinnern, die wegen der Veränderung der politischen 
Lage in der nationalsozialistischen oder kommunistischen Diktatur ihr 
neues Zuhause im Ausland suchen mussten. Dort haben sie auch die 
Früchte ihrer Arbeit hinterlassen, die wir unter anderen Umständen hätten 
hierzulande genießen können. Im Rückblick auf das vergangene Jahrhundert 
fragen wir uns also: Was ist uns alles abhanden gekommen, weil wir unsere 
Freiheit nicht hüten konnten und solche Leute verloren haben? Wie denken 
die Emigranten selbst über ihr Schicksal? Was hat das Jahr 1989 für sie be-
deutet, wie erlebten sie ihre Rückkehr und wie sehen sie heute unser Land? 

Diese Rückblicke sollen uns nicht nur zum Nachdenken über die Schlüssel-
punkte unserer Geschichte bringen, sondern vor allem als Sprungbrett für Dis-
kussionen über unsere Zukunft im heutigen Europa dienen. Zur gemeinsamen 
Debatte laden wir zahlreiche ausländische Gäste ein – dieses Jahr kommen 
die meisten aus Österreich. Im Dialog mit ihnen werden wir die gemeinsame 
Vergangenheit vor 1918 sowie die unterschiedliche Entwicklung im darauffol-
genden Jahrhundert bilanzieren, die zwar in einer engen Nachbarschaft in der 
Mitte Europas verlief, aber unter völlig unterschiedlichen Bedingungen.  

Kurz gesagt, wir haben ein außerordentlich reiches Jahrhundert erlebt, und 
unserer Fehler sowie Erfolge bewusst, möchten wir nun zusammen mit Ihnen 
kurz innehalten, denn wir sind der Meinung, dass die Zeit zur Re/vision 
gekommen ist: in den nächsten Tagen wollen wir in mehr als fünfzig Diskus-
sionsforen, kulturellen Veranstaltungen und künstlerischen Darbietungen 
bilanzieren und revidieren, aber gleichzeitig auch Visionen für eine bessere 
Zukunft bieten. Seien Sie vom 25. Mai bis 9. Juni 2018 auch dabei! 

 MEETING BRNO TEAM

Festival Meeting Brno findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters 
der Stadt Brünn Petr Vokřál und des Landeshauptmanns vom Südmährischen 
Kreis Bohumil Šimek.

ÚVODEM

Letošní ročník festivalu Meeting Brno se zaměřuje na bilanci stoleté his-
torie novodobého česko/slovenského státu a spolu s tím i na zhodnocení 
milníků, které výrazně ovlivnily jeho směřování. Nahlédneme léta 1918, 
1938, 1948, 1968 a 1989, která znamenala prosazení, nebo naopak otřes  
či potlačení demokratických hodnot. S nástupem totalit pak nevyhnutelně 
nastával odliv elit, které v nesvobodném prostředí nemohly vykonávat 
svou činnost, pokud ho vůbec přežily.  

Připomeneme si některé z výrazných brněnských, potažmo moravských  
osobností, které musely kvůli proměně politické situace v nacistickou 
či komunistickou diktaturu hledat domov v cizině. V ní také zanechaly 
plody své práce, z nichž bychom se za jiných okolností mohli těšit my. 
Při ohlédnutí za uplynulým stoletím se tak ptáme: O co jsme se neohlídá-
ním vlastní svobody a odchodem těchto lidí ochudili? Jak vnímají sami 
emigranti svůj životní osud? Co pro ně znamenal rok 1989, jaké byly jejich 
návraty a jak vidí naši zemi dnes? 

Toto ohlédnutí nám pak poslouží nejen k promyšlení klíčových momentů  
naší historie, ale také jako odrazový můstek k diskusi o podobě naší bu- 
doucnosti v současné Evropě. Zamýšlet se nad ní budeme v dialogu s mno- 
ha zahraničními hosty, kteří k nám letos přijedou zejména z Rakouska.  
Budeme s nimi bilancovat společnou minulost před rokem 1918 a rozdílný 
vývoj v následujícím století, který sice probíhal v těsném sousedství upro-
střed střední Evropy, zároveň však za diametrálně odlišných podmínek.  

Zkrátka, prožili jsme mimořádně bohaté století a s vědomím vlastních 
chyb i úspěchů vás teď zveme k zastavení, neboť se domníváme, že  
nadešel čas re/vize: v příštích dnech budeme ve více než padesátce 
diskusních fór, kulturních pořadů a uměleckých vystoupení bilancovat 
a revidovat, ale zároveň nabízet vize pro lepší budoucnost. Buďte u toho 
od 25. května do 9. června 2018 s námi! 
 
 MEETING BRNO TEAM
 
 
 
 
 
 

 

Festival Meeting Brno se koná pod záštitou primátora města Brna  
Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka.
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PROGRAM
PROGRAMM

VÝSTAVY / AUSSTELLUNGEN
23/3–30/9/2018
Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67 

25/4–11/6/2018
Daniel Hüttler: CCCC
Galerie G99, Dominikánská 9

25/5–10/6/2018
Komunismus a jeho epocha
Malinovského náměstí

26/5–9/6/2018
Velké dějiny – malá země: Podzim roku 1918 na jižní Moravě
areál BVV

30/5–31/5/2018
Hrdinky proti proudu
Husa na provázku, Zelný trh 9

30/5–31/5/2018
I žárovka má sochu
Husa na provázku, Zelný trh 9

PROGRAM / PROGRAMM

Pá/Fr 25/5/2018
19:00 divadlo Jiří Havelka: Elity / Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1

So/Sa 26/5/2018   

12:00 slavnostní zahájení Re:publiky / BVV
14:00 slavnostní zahájení festivalu Meeting Brno / BVV
16:00 vernisáž Velké dějiny – malá země: Podzim roku 1918 na jižní Moravě / BVV
18:00 koncert Orchestru Gustava Broma / BVV
20:00 koncert Jany Kirschner / BVV

Po/Mo 28/5/2018   

18:00 fi lm Návrat neztraceného syna / beseda o Rudolfu Firkušném / 
 Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14
19:00 diskuse Porevoluční elity – odkud přišly a co nám daly? / 
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18

Út/Di  29/5/2018  

16:00 Procházka po moravském Manchesteru / kašna, nám. Svobody
18:00 diskuse HUSA KLUB: Shut up / balkon pavilonu A, BVV
18:00 diskuse SALON FORUM: Rok 1918 – vítězství, nebo tragédie? / 
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18
20:00 autorské čtení Michaela Stavariče / kulturní prostor PRAHA, Husova 18
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St/Mi  30/5/2018  

15:00 přednáška Velké dějiny – malá země: Podzim roku 1918 na jižní Moravě / 
 setkávací centrum Německého kulturního spolku, Jana Uhra 12
18:00 Dialog s jinak věřícími / Mezináboženské a ekumenické setkání k příležitosti 
 70. narozenin Tomáše Halíka / rotunda, BVV  
 
 MEETING BRNO ŽENÁM  
16:00 Procházka po stopách ženského hnutí / sraz na rohu ulic Gorkého a Úvoz
17:00-20:00 Láska prochází žaludkem: charitní stánek s jídlem / Husa na provázku, Zelný trh 9
17:30 vernisáž Hrdinky proti proudu / Husa na provázku, Zelný trh 9
18:00 diskuse Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem / 
 Husa na provázku, Zelný trh 9
20:00 STAND-UP MEETS GENDER / Husa na provázku, Zelný trh 9

Čt/Do  31/5/2018  

17:00 diskuse EVROPA FORUM: Čas re/vize / balkon pavilonu A, BVV
19:30 koncert BCO, Colin Currie a soudobá klasika inspirovaná jazzem a swingem /  
 rotunda, BVV
 Divadlo Feste: Nevěrní / BVV
 
 MEETING BRNO ŽENÁM  
17:00-20:00 Láska prochází žaludkem / charitní stánek s jídlem / Husa na provázku, Zelný trh 9
16:00 film a diskuse Feminizace chudoby / Husa na provázku, Zelný trh 9
17:30 vernisáž I žárovka má sochu / Husa na provázku, Zelný trh 9
18:00 diskuse Mýtus superhrdinky – ženy a média / Husa na provázku, Zelný trh 9
19:30 film, autorské čtení a beseda se Sylvií Richterovou / Husa na provázku, Zelný trh 9
21:00 koncert Plum Dumplings / Husa na provázku, Zelný trh 9

Pá/Fr  1/6/2018  

18:00 diskuse Zlomové okamžiky: Rakousko a Česko (1918–2018) / 
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18
20:00 film ROZVZPOMÍNÁNÍ: o loňském setkání rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni /  
 Kabinet Múz, Sukova 4

So/Sa  2/6/2018  

8:00 POUŤ SMÍŘENÍ / Pohořelice – Brno 
 
 MEETING BRNO DĚTEM  
14:00 Petr Sís: Zeď / beseda s autorem a film / pavilon Morava, BVV

Ne/So  3/6/2018  

11:00 Česko-německá bohoslužba / kostel sv. Jakuba, Jakubské nám.
16:00 film Drahý Fredy / Fredy Hayakar / kulturní prostor PRAHA, Husova 18
18:00 Ivan Blatný a Martin Reiner: Zapomenutý básník / film a beseda o Ivanu Blatném /  
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3
18:00 výstava Daniel Hüttler: CCCC / beseda s autorem / G99, Dominikánská 9
18:00 diskuse Děděná traumata / kulturní prostor PRAHA, Husova 18

Po/Mo 4/6/2018  

17:00 divadlo TEREZA LEXOVÁ: Prezidenti / Divadlo Polárka, Tučkova 34
16:00 Procházka židovským Brnem / sraz u modelu Brna na Moravském nám. 
18:00 film Na návštěvě u Hugo Haase / byt Haasových, Biskupská 8
19:30 film Suita pro jeden život o Pavlu Haasovi / byt Haasových, Biskupská 8
20:00 diskuse RESPEKT FORUM / Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3

Út/Di 5/6/2018  

10:00-17:00 diskuse FORUM VESMÍR: Kosmické aktivity České republiky /  
 kongresové centrum hotelu Holiday Inn
16:00 Procházka funkcionalistickým Brnem / sraz na Malinovského nám. u sochy žárovek
18:00 film André a jeho životy o André Steinerovi / kavárna kina Scala, Moravské nám. 3
20:00 autorské čtení Evy Rossmann / kavárna Trojka, Dominikánská 9

St/Mi 6/6/2018  

16:00 Procházka okupovaným Brnem: 1968-69 / sraz u kašny na nám. Svobody
18:00 film My a Matterhorn, Matterhorn a my a beseda s Jiřím Oplatkem / 
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3
20:00 autorské čtení Peter Rosei / kavárna Trojka, Dominikánská 9

Čt/Do  7/6/2018  

16:00 Procházka po Ústředním hřbitově / sraz u vstupu na Ústřední hřbitov z Vídeňské
17:00 film Romové a 1968 a beseda / Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
18:00 film Na plovárně s Richardem Belcredim a beseda o Rádiu Svobodná Evropa /  
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3
20:00 autorské čtení Johannese Hoffmanna / kavárna Trojka, Dominikánská 9

Pá/Fr  8/6/2018  

18:00 film Z očí do očí: Sir Frank Lampl a beseda / kavárna kina Scala, Moravské nám. 3
20:00 DIVADLO FESTE: Schauspiel / kavárna Tři ocásci, tř. Kpt. Jaroše 18

So/Sa  9/6/2018  

15:00 výstava Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty / komentovaná prohlídka  
 a výtvarná dílna pro děti / Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
19:00 koncert Jan Novák: Aesopia / Besední dům, Komenského nám. 8

Veškeré pořady festivalu Meeting Brno jsou zdarma, pokud není uvedeno jinak. 
Knihy vystupujících hostů můžete zakoupit v Knihkupectví Michala Ženíška  
v Alfa pasáži, Poštovská 4.

 Alle Veranstaltungen des Festivals Meeting Brno haben freien Eintritt,  
 sofern nicht anders angegeben. 
 Die Bücher der auftretenden Autorinnen und Autoren können in der Buchhandlung  
 Michal Ženíšek in der Alfa Passage, Poštovská 4 erworben werden.
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 11–12/5/2018
 náměstí Svobody

Meetingfest

Přijďte se naladit na blížící se festival Meeting Brno! Dobré jídlo lidi spojuje bez ohledu 
na jejich původ či vyznání a dobré pivo patří k české tradici. Přijměte tedy pozvánku na 
další ročník Meeting Brno v podobě společenského setkání u dobrého jídla z domácí 
i zahraniční kuchyně a pestré nabídky výběrových piv. Čekají vás i veřejné kuchařské 
dílny a doprovodný hudební a taneční program.

Meetingfest organizujeme ve spolupráci s Brno Expat Centrem, koordinátory gastro-
nomické části jsou Petra Ben Touzia a Lukáš Provazník.

Meetingfest

Kommen Sie zum Meetingfest, um sich auf das kommende Festival Meeting Brno einzu-
stimmen! Gutes Essen verbindet Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion sie sind, 
und gutes Bier gehört zur tschechischen Tradition. Wir laden Sie also zur nächsten Ausga-
be des Festivals Meeting Brno ein, in Form eines geselligen Beisammenseins mit Gerichten 
der heimischen sowie ausländischen Küche und mit einem bunten Angebot an Qualitätsbie-
ren. Es erwarten Sie auch Kochworkshops und ein Begleitprogramm mit Musik und Tanz.
 
Das Meetingfest wird in Zusammenarbeit mit dem Brno Expat Centre organisiert, die Koor-
dination des gastronomischen Teils übernehmen Petra Ben Touzia und Lukáš Provazník.

 26/5/2018
 12:00–22:00
 BVV

Slavnostní zahájení festivalu Meeting Brno a Re:publiky
9:00  otevření bran brněnského výstaviště
12:00  slavnostní zahájení Re:publiky
14:00  slavnostní zahájení festivalu Meeting Brno 
16:00  vernisáž výstavy Velké dějiny – malá země: Podzim roku 1918 na jižní Moravě
18:00  koncert Orchestru Gustava Broma
20:00  koncert Jany Kirschner

Feierliche Eröffnung der Festivals Meeting Brno und Re:publika 

9:00  Öffnung der Tore des Brünner Messegeländes
12:00  Feierliche Eröffnung des Festivals Re:publika
14:00  Feierliche Eröffnung des Festivals Meeting Brno
16:00  Vernissage der Ausstellung Große Geschichte – kleines Land:  
 Der Herbst 1918 in Südmähren
18:00  Konzert des Gustav-Brom-Orchesters
20:00  Konzert mit Jana Kirschner



DISKUSNÍ FÓRA
DISKUSSIONSFOREN
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 28/5/2018
 19:00
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18

Porevoluční elity – odkud přišly a co nám daly?

Už v roce 1991 brněnský sociolog Ivo Možný ve své eseji Proč tak snadno upozor-
nil, že elity nového režimu budou nutně tvořit elity režimu starého. A to proto, že ani 
všichni chartisté a jiní členové protikomunistické opozice dohromady nestačí k tomu, 
aby převzali řízení země. Pro mnohé je to dodnes citlivý a frustrující fakt našeho vývoje 
po roce 1989, který už nelze změnit. Co však změnit jde, je naše porozumění tomu, jací 
ti příslušníci elity minulého režimu, kteří utvářeli i režim nový, vlastně byli. Co si do 
nových poměrů přinesli? Co z toho „dědictví“ je ještě dnes problémem a co bychom 
se měli snažit odstranit?

Diskutují:
Světlana Ptáčníková – historička a ředitelka Archivu bezpečnostních složek (CZ)
Tomáš Vilímek – historik, Ústav soudobých dějin AV ČR a ÚSTR (CZ)
Jerguš Sivoš – historik, Ústav pamäti národa (SK)

Diskusní setkání k divadelnímu představení Elity moderuje historik a náměstek 
ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ondřej Matějka (CZ).

Pořad se koná ve spolupráci s Národním divadlem Brno v rámci 
Divadelního světa Brno.

Postkommunistische Eliten – woher sind sie gekommen 
und was haben sie uns gegeben?

Schon im Jahr 1991 hat der Brünner Soziologe Ivo Možný in seinem Essay Warum so 
einfach darauf hingewiesen, dass die Eliten des neuen Regimes zwangsläufig von den 
Eliten des alten Regimes gebildet werden. Denn auch wenn man alle Chartisten und andere 
Mitglieder der antikommunistischen Opposition zusammenrechnet, reichte es nicht, um 
die Führung des Landes zu übernehmen. Für viele ist dies bis heute eine sensible und 
frustrierende Tatsache unserer Entwicklung nach 1989, die man jedoch nicht mehr ändern 
kann. Aber was wir jetzt können, ist versuchen zu verstehen, wer die Menschen dieser 
zwiespältigen Elite eigentlich waren. Was brachten sie in die neuen Verhältnisse mit? Was 
von dieser Erblast ist noch heute ein Problem und was sollten wir womöglich abschaffen?

Es diskutieren:
Světlana Ptáčníková – Historikerin und Direktorin des Archivs der Sicherheitskräfte (CZ)
Tomáš Vilímek – Historiker, Institut für Zeitgeschichte der Tschechischen Akademie der 
Wissenschaften und Institut für das Studium totalitärer Regime (CZ)
Jerguš Sivoš – Historiker, Institut für das nationale Gedächtnis (SK)

Das Diskussionsforum zur Theatervorstellung Eliten wird vom Historiker und 
stellvertretenden Direktor des Instituts für das Studium totalitärer Regime 
Ondřej Matějka (CZ) moderiert.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Nationaltheater Brünn 
im Rahmen des Festivals Theaterwelt Brünn statt.
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 29/5/2018
 18:00
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18

SALON FORUM: Rok 1918 – vítězství, nebo tragédie?

Jak se na 28. říjen 1918 – na významný bod obratu našich dějin – díváme dnes? Jak 
vypadá z perspektivy událostí let 1938, 1948, 1968, 1989? Bylo to tehdy hlavně vítězství 
demokracie, nebo nacionalismu? Co jsme ztratili rozpadem Rakouska-Uherska a co 
vznikem Československa? A zůstali jsme v něčem stejní? Diskutovat přijedou hosté 
a spolupracovníci Salonu, literární a kulturní přílohy deníku Právo. Na závěr pak pro-
běhne křest knihy Všechno nejlepší. Tisíc čísel a dvacet let Salonu Práva, sborníku 
sta nejlepších článků, které v něm za posledních dvacet let vyšly.
 
Diskutují:
Milena Bartlová – historička umění, přednášející na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze, spoluautorka knih Co bylo Československo? a Budování státu
Václav Bělohradský – filosof, sociolog, esejista, mmj. autor eseje Masarykovo 
dvacáté století
Ondřej Slačálek – politolog, přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Moderuje Zbyněk Vlasák, šéfeditor Salonu, literární a kulturní přílohy deníku Práva.

SALON FORUM: 1918 – Sieg oder Tragödie?

Wie sehen wir heutzutage den 28. Oktober 1918, den wichtigen Wendepunkt unserer 
Geschichte? Wie ist er aus der Perspektive der Ereignisse in den Jahren 1938, 1948, 1968, 
1989 zu beurteilen? War es damals vor allem ein Sieg der Demokratie oder des Nationalis-
mus? Was haben wir mit dem Zerfall von Österreich-Ungarn und mit der Gründung der 
Tschechoslowakei verloren? Und in welcher Hinsicht sind wir gleich geblieben? Zur 
Debatte kommen Gäste und Mitarbeiter von Salon, der Literatur- und Kulturbeilage der 
Tageszeitung Právo. Zum Schluss folgt die Buchtaufe von Všechno nejlepší. Tisíc čísel 
a dvacet let Salonu Práva (Alles Gute. Ein Tausend Nummern und zwanzig Jahre von 
Právo-Salon), dem Sammelband der hundert besten Artikel aus der Beilage Salon.
 
Es diskutieren:
Milena Bartlová – Kunsthistorikerin, Dozentin an der Hochschule für angewandte Kunst in 
Prag, Mitverfasserin der Bücher Was war die Tschechoslowakei? und Den Staat aufbauen
Václav Bělohradský – Philosoph, Soziologe, Essayist, u. a. Autor des Essays Masaryks 
zwanzigstes Jahrhundert
Ondřej Slačálek – Politologe, Dozent an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität
Moderation: Zbyněk Vlasák, Chefeditor von Salon, der Literatur- und Kulturbeilage der 
Tageszeitung Právo.

 29/5/2018
 18:00
 balkon pavilonu A, BVV
HUSA KLUB: Shut up 

Jednota, či pluralita? Je nutné postavit jednotnou frontu proti novým pořádkům? Nebo 
bránit liberální demokracii v její pluralitě? Je možná jednota v rozmanitosti? Na diskus-
ní fórum Husa klubu přijali pozvání kandidáti posledních prezidentských voleb. 
Moderuje kněz a publicista Jan Hanák.

HUSA KLUB: Shut up 

Einheitlichkeit, oder Pluralität? Ist es nötig, eine einheitliche Front gegen die neuen 
Ordnungen zu bilden? Oder die liberale Demokratie mit ihrer Pluralität zu schützen? Ist 
Einigkeit in der Vielfalt möglich? Die Einladung zum Diskussionsforum des Husa-Klubs 
haben einige Kandidaten der letzten Präsidentenwahl angenommen. 
Moderation: Jan Hanák, Priester und Publizist.

 30/5/2018
 18:00
 rotunda, BVV

Dialog s jinak věřícími
Mezináboženské a ekumenické setkání konané k příležitosti 
70. narozenin Tomáše Halíka

Během historické návštěvy na egyptské univerzitě Al-Azhar v dubnu 2017 popsal papež 
František tři hlavní zásady pro dialog mezi kulturami a náboženstvími: neobětovat 
svou vlastní identitu, chápat druhého jako společníka na cestě, nikoliv jako nepřítele 
a být upřímný, aby se dialog vedl s láskou k pravdě bez postranních úmyslů. Setkání je 
multižánrovým pásmem věnovaným promýšlení východisek „dialogu s jinak věřícími“ 
a příkladům jeho dobré praxe ve specifických podmínkách středoevropského prostoru. 

Diskutují:
Tomáš Halík – kněz, teolog, religionista, nositel Templetonovy ceny (CZ)
Wael Farouq – profesor arabštiny na Katolické univerzitě v Miláně a Americké univer-
zitě v Káhiře, prezident Kulturního centra pro mezicivilizační dialog Tawasul (EG) 
Stanisław Krajewski – profesor filozofie a vůdčí osobnost židovské komunity 
v Polsku (PL)
Mikuláš Bek – docent muzikologie, rektor Masarykovy univerzity v Brně (CZ)
Moderuje David Macek, hudební host Pavel Helan.

 18:00 18:00
 rotunda, BVV rotunda, BVV
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Dialog mit Andersgläubigen
Interreligiöse und ökumenische Begegnung anlässlich des 70. Jubiläums 
von Tomáš Halík
Bei seinem historischen Besuch der ägyptischen Universität Al-Azhar im April 2017 hat 
Papst Franziskus drei grundlegende Prinzipien für den interkulturellen und interreligiösen 
Dialog beschrieben: die eigene Identität nicht aufgeben, den anderen als Begleiter und 
nicht als Gegner auf dem eigenen Weg verstehen und Wahrheitsliebe, um den Dialog ohne 
Hintergedanken zu führen. Die Begegnung ist ein Multi-Genre-Programm, das anhand von 
Beispielen den geglückten „Dialog mit Andersgläubigen“ in Mitteleuropa aufzeigt. 

Es diskutieren:
Tomáš Halík – Priester, Theologe, Religionswissenschaftler, Templeton-Preisträger (CZ)
Wael Farouq – Professor der arabischen Sprache an der Katholischen Universität in 
Mailand und an der American University in Kairo, Leiter des Zentrums Tawasul für 
den Dialog zwischen den Kulturen (EG) 
Stanisław Krajewski – Philosophie-Professor und Führungspersönlichkeit der 
jüdischen Gemeinschaft in Polen (PL)
Mikuláš Bek – Dozent für Musikwissenschaft, Rektor der Masaryk-Universität in Brünn (CZ)
Moderation: David Macek, Musikgast Pavel Helan.

 31/5/2018 
 17:00
 balkon pavilonu A, BVV
EVROPA FORUM: Čas re/vize 

Stojíme na prahu nové etapy evropské integrace. V čem je Evropa silná a v čem pokul-
hává, jaké příležitosti se jí nabízejí a co vše ji ohrožuje? A jak s tím vším pracovat, od 
čeho začít, kde se inspirovat? 

Diskutují:
Pavel Fischer – diplomat, expert na strategické a bezpečnostní otázky. 
Bývalý ředitel agentury STEM, český velvyslanec ve Francii a ředitel 
Politického odboru Kanceláře prezidenta ČR Václava Havla
Jean-Luc Delpeuch – odborník na evropskou integraci, politik, vysokoškolský 
učitel. Prezident Hesam Université Paris a předseda spolku obcí oblasti Cluny. 
Bývalý zástupce státního tajemníka pro evropskou kooperaci francouzské vlády, 
působící v minulosti v Praze
Moderuje David Macek. 

FORUM EUROPA: Zeit zur Re/vision
Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Etappe der europäischen Integration. Worin ist 
Europa stark und wo hinkt es hinterher? Welche Möglichkeiten und Gefahren bieten sich 
Europa? Und wie sollte man mit alldem arbeiten, wo anfangen, wo Inspiration suchen? 

Es diskutieren:
Pavel Fischer – Diplomat, Experte für strategische und sicherheitspolitische Fragen. Ehe-
maliger Direktor der Agentur STEM, tschechischer Botschafter in Frankreich und Leiter der 
Politischen Abteilung der Kanzlei des Präsidenten Václav Havel
Jean-Luc Delpeuch – Experte für die europäische Integration, Politiker, Hochschullehrer. 
Präsident der Hesam Université in Paris und des Gemeindeverbandes von Cluny. Ehema-
liger stellvertretender Staatssekretär für die europäische Kooperation der französischen 
Regierung, der früher auch in Prag tätig war
Moderation: David Macek. 

 1/6/2018
 18:00
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18

Zlomové okamžiky: Rakousko a Česko (1918–2018)

Když v roce 1918 vznikly na troskách Habsburské monarchie nové státy, bylo Česko-
slovensko považováno za vítěze, zatímco (německé) Rakousko se řadilo mezi poražené. 
Tento základní postoj tehdy sdíleli i obyvatelé obou zemí. Ani sami zakladatelé Ra-
kouska nevěřili v budoucnost své země a rozhodli se posléze pro připojení k Německu. 
V Československu to vypadalo jinak: Politické elity i většina obyvatel předpovídaly 
mladému státu skvělou budoucnost, prosperitu, mír a pokrok. Sto let poté Českoslo-
vensko neexistuje, a Rakouské republice se dokonce podařilo vytvořit si vlastní národní 
povědomí, nezávislé na tom německém. 
Setkání a debata historiků ze střední Evropy nabídne české a rakouské pohledy na rok 
1918, na století existence států vzniklých na národnostním principu, na současnou situ-
aci, zahrnující i různé přístupy k migraci a integraci, i na možnosti budoucí spolupráce. 

Diskutují:
Přemysl Janýr – publicista, signatář Charty 77 a zakládající člen VONS (CZ/A) 
Hildegard Schmoller – historička, působící v Institutu pro výzkum dějin 
novověku a moderních dějin Rakouské akademie věd (ÖAW) ve Vídni (A)
Václav Šmidrkal – historik, působící v Masarykově ústavu a v Archivu 
Akademie věd ČR (CZ)
Moderuje historik Niklas Perzi z Centra pro výzkum migrace v St. Pölten. 
 
Pořad se koná ve spolupráci s Zentrum für Migrationsforschung v St. Pölten (A) 
a je tlumočen do češtiny.

Wendepunkte und Wiederkehren: Österreich und Tschechien 
(1918–2018)

Als 1918 die beiden Republiken aus den Trümmern der Habsburger-Monarchie entstanden, 
galt die Tschechoslowakei als Gewinner, (Deutsch-)Österreich als Verlierer des Weltkrie-
ges. Auch innerhalb der beiden Staaten wurde diese Grundhaltung geteilt. Nicht einmal die 
Gründerväter (Deutsch-)Österreichs glaubten an die Zukunft ihres Landes und beschlossen 

 18:00
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18
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den Anschluss an Deutschland. Anders in der Tschechoslowakei: Die politischen Eliten 
und die Mehrheit ihrer Bevölkerung sagten dem neuen Staat eine glänzende Zukunft als 
Heimstatt von Prosperität, Frieden und Fortschritt voraus. 100 Jahre danach existiert die 
Tschechoslowakei nicht mehr, und der Republik Österreich gelang sogar die Bildung eines 
eigenständigen Nationalbewusstseins abseits vom deutschen. 
Das Treffen der mitteleuropäischen Historiker diskutiert die tschechische und öster-
reichische Sichtweise des Jahres 1918, das hundertjährige Bestehen der beiden Staaten 
und die jetzige Situation, die auch einen unterschiedlichen Umgang mit Migration und 
Integration aufweist, und gleichzeitig die Möglichkeiten künftiger Zusammenarbeit. 

Es diskutieren:
Přemysl Janýr – Publizist, Charta 77-Signatar und Gründungsmitglied von VONS (CZ/A) 
Hildegard Schmoller – Historikerin, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichteforschung 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Wien (A)
Václav Šmidrkal – Historiker, Masaryk-Institut und Archiv der Tschechischen Akademie 
der Wissenschaften (CZ)
Moderation: Niklas Perzi, Historiker, Zentrum für Migrationsforschung St. Pölten. 
 
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Migrationsforschung 
in St. Pölten statt und wird ins Tschechische gedolmetscht.

 4/6/2018
 20:00
 Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3
RESPEKT FORUM

Stupňující se útoky na média a nedávná vražda slovenského investigativního novináře 
Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové otřásla politickou scénou nejen na 
Slovensku, ale vzbudila vlnu protestů i u nás. Jaký dopad měla tato událost na práci 
novinářů a na situaci médií? A jakou na naši společnost? 
Se svými hosty diskutuje Erik Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt. 

RESPEKT FORUM

Die zunehmenden Angriffe auf Medien und der unlängst verübte Mord an dem slowakischen 
investigativen Journalisten Ján Kuciak und seiner Freundin Martina Kušnírová haben nicht 
nur die politische Szene in der Slowakei erschüttert, sondern auch in Tschechien eine 
Welle von Protesten hervorgerufen. Welche Folgen haben diese Ereignisse für die Arbeit 
der Journalisten und für die Situation der Medien? Und welche für unsere Gesellschaft? 
Mit seinen Gästen diskutiert Erik Tabery, Chefredakteur der Zeitschrift Respekt. 

 

 5/6/2018
 10:00–17:00
 kongresové centrum hotelu Holiday Inn

FORUM VESMÍR: Kosmické aktivity České republiky
Změna jako šance. Potenciál českých společností v účasti na projektech 
vesmírných technologií.

Vzduch je naše moře, říkával Tomáš Baťa. „Nastal čas baťovskou inspiraci konečně 
realizovat a zhodnotit naší vlastní akcí, v naší vlastní době, a v našem vlastním, tj. 
národním podnikatelském prostředí,” tvrdí prof. Milan Zelený. Česká republika úzce 
spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou ESA na rozvíjení kosmických aktivit 
a vývojových institucí. ESA je jedním z pilířů české kosmické průmyslové iniciativy, 
stejně jako Evropská agentura pro družicovou navigaci GSA, která sídlí od roku 2012 
v Praze a řídí odtud evropský projekt Galileo. V roce 10. výročí spolupráce ESA s ČR 
představíme dosavadní výsledky této činnosti a zapojení ČR v evropských projektech 
Galileo, EGNOS a Copernicus.

Diskutují:
Karel Dobeš (zmocněnec Vlády ČR pro spolupráci s GSA), Marek Aldorf (CzechInvest), 
Pavel Harbarta (TC AV), Daniel Lopour (GSA), Pavel Sobotka (Frentech), Ota Horák 
(S.A.B & SpoluWorks), Luděk Nechleba (Honeywell), Milan Šlapák (GE Aviation)
Moderuje Zdeněk Bílek, viceprezident České manažerské asociace. 

Pořad se koná ve spolupráci s Nadací ZET prof. Milana Zeleného. 

FORUM WELTALL: Raumfahrtaktivitäten
der Tschechischen Republik
Änderung als Chance. Das Potenzial der tschechischen Firmen im Hinblick auf deren 
Teilnahme an Raumfahrtprojekten.

Die Luft ist unser Meer, pflegte Tomáš Baťa zu sagen. „Es ist die Zeit gekommen, dass wir 
Baťas Inspiration endlich umsetzen und aktiv verwerten, in unserer Zeit und in unserem 
eigenen, d. h. nationalen unternehmerischen Umfeld,” meint Prof. Milan Zelený. Tschechien 
arbeitet eng mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zusammen. Sie ist einer der 
Pfeiler der tschechischen Weltraumindustrie, genauso wie die Agentur für das Europäische 
GNSS (GSA), die seit 2012 in Prag sitzt und das europäische Projekt Galileo leitet. Zum 10-
jährigen Jubiläum der Zusammenarbeit zwischen der ESA und Tschechien werden wir die 
Ergebnisse in den Projekten Galileo, EGNOS und Copernicus präsentieren.

Es diskutieren:
Karel Dobeš (Bevollmächtigter der tschechischen Regierung für die Zusammenarbeit mit 
der GSA), Marek Aldorf (CzechInvest), Pavel Harbarta (TC AV), Daniel Lopour (GSA), 
Pavel Sobotka (Frentech), Ota Horák (S.A.B & SpoluWorks), Luděk Nechleba (Honeywell), 
Milan Šlapák (GE Aviation)
Moderation: Zdeněk Bílek, Vizepräsident der Tschechischen Managerassoziation. 

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der ZET Foundation 
des Prof. Milan Zelený statt. 
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 3/6/2018
 18:00
 kulturní prostor PRAHA, 
 Husova 18 

Děděná traumata 

Jak zmírnit následky transgeneračního přenosu traumatu holocaustu a umožnit potom-
kům přeživších prožívání plnohodnotného a smysluplného života? Jak pochopit životní 
příběh předků v kontextu vlastního života? 

Diskutují:
PhDr. Michaela Hapalová – v rámci Rafael Institutu založila a vede zážitkovou skupinu 
Generace poté a dlouhodobě se věnuje tématu židovské identity a židovské tradice. 
Je členkou Židovské obce Praha. 
Ing. Věra Roubalová – věnuje se práci s uprchlíky a s příchozími, vede multikulturní 
skupiny nebo i psychoterapeutickou skupinu v projektu Rafael Centra, dříve Rodiny 
po holocaustu (s H. Klímovou), věnuje se též individuální psychoterapii. Zaměřuje se 
na terapii traumatu a jeho mezigenerační přenos.
Moderuje Barbora Antonová, překladatelka a spoluautorka výstavy o česko-norském 
psychiatrovi Leo Eitingerovi (1912 Lomnice u Tišnova – 1996 Oslo), který zavedl dia-
gnózu posttraumatická stresová porucha.

Geerbte Traumata 

Wie kann man die Folgen des generationsübergreifenden Holocaust-Traumas mildern, um 
den Nachkommen der KZ-Opfer ein vollwertiges und sinnvolles Leben zu ermöglichen? 
Wie kann man die Lebensgeschichte der Vorfahren im Zusammenhang mit dem eigenen 
Leben verstehen? 

Es diskutieren:
PhDr. Michaela Hapalová – die Gründerin und Leiterin der Selbsterfahrungsgruppe 
Generation danach beim Rafael-Institut widmet sich langjährig dem Thema der jüdischen 
Identität und Tradition. Sie ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde in Prag. 
Ing. Věra Roubalová – sie arbeitet mit Flüchtlingen und Ankömmlingen, leitet multikultu-
relle Gruppen sowie eine psychotherapeutische Gruppe im Projekt Rafael Centrum, früher 
Familien nach dem Holocaust genannt (mit H. Klímová), und widmet sich auch der indivi-
duellen Psychotherapie. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Therapie traumatischer Erfahrun-
gen und deren transgenerationale Übertragung.

Moderation: Barbora Antonová, Übersetzerin und Co-Autorin der Ausstellung über den 
tschechisch-norwegischen Psychiater Leo Eitinger (1912 Lomnice u Tišnova – 1996 Oslo), 
der die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung einführte.

 18:00 18:00
 kulturní prostor PRAHA,  kulturní prostor PRAHA, 
 Husova 18 
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   30–31/5/2018
 16:00–22:00
 Husa na provázku, Zelný trh 9

V roce 1918 získaly československé ženy volební právo a naději na život rovnoprávný 
s muži. Kam se za posledních sto let posunuly a jak je možné, že se jejich tehdejší na-
děje stále nestaly skutečností? Jak je to s nimi dnes ve veřejném prostoru, jak je hodno-
cena jejich práce, jak probíhá distribuce prací v rodině, vzdělání a akademická kariéra, 
jak jsou na tom matky, umělkyně, důchodkyně, bezdomovkyně? V dvoudenním pásmu 
diskusí a kulturních pořadů se pokusíme nejen klást otázky, ale na některé i odpovědět.

Mit dem Wahlrecht haben die tschechoslowakischen Frauen 1918 auch die Hoffnung auf 
ein den Männern gleichgestelltes Leben bekommen. Sind sie in den letzten hundert Jahren 
vorangekommen? Wieso sind die damaligen Hoffnungen immer noch nicht wahr gewor-
den? Wie ist es heute mit den Frauen im öffentlichen Leben, wie wird ihre Arbeit bezahlt, 
wie wird die Arbeit in der Familie verteilt, wie steht es um ihre Ausbildung und akade-
mische Laufbahn, wie geht es Müttern, Künstlerinnen, Rentnerinnen, obdachlosen Frauen? 
Im zweitägigen Programm mit Diskussionen und kulturellen Veranstaltungen versuchen wir 
nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch einige zu beantworten.

 30/5/2018
 16:00
 sraz u hospody Zastávka na rohu ulic Gorkého a Úvoz  

PROCHÁZKA: Po stopách ženského hnutí
Ačkoliv se v centru města často pohybujeme, mnohdy netušíme, co se zde 
z pohledu ženského hnutí událo. Vydejte se spolu s Hanou Krutílkovou poznat 
město z jiné perspektivy.

SPAZIERGANG: Auf den Spuren der Frauenbewegung
Wir mögen zwar oft im Zentrum der Stadt unterwegs sein, trotzdem ahnen wir nicht, 
was sich hier im Hinblick auf die Frauenbewegung abspielte. Entdecken Sie die Stadt 
mit Hana Krutílková einmal aus einer anderen Perspektive.

 17:30
VERNISÁŽ: Hrdinky proti proudu
Věděli jste, že Františka Plamínková napsala otevřený dopis Hitlerovi? Kdo byla první 
československá poslankyně? A jak se zasadila Eliška Krásnohorská o vzdělávání žen a dí-
vek? Jejich práce, odvaha a houževnatost se zasloužily o mnohá z práv, která dnes užívá-
me. Poznejte některé osobnosti ženského hnutí první poloviny 20. století. Vernisáž zahájí 
koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva Petra Havlíková (Nesehnutí). 
Výstava se koná ve spolupráci s Nesehnutím, GIC Nora a kolektivem Sdruženy.

 
VERNISSAGE: Heldinnen gegen den Strom
Haben Sie gewusst, dass Františka Plamínková einen offenen Brief an Hitler schrieb? Wer 
war die erste tschechoslowakische Abgeordnete? Und was tat Eliška Krásnohorská für die 
Ausbildung von Frauen und Mädchen? Ihre Arbeit, Courage und Beharrlichkeit haben uns 
viele der Rechte gebracht, die wir bis heute genießen. Lernen Sie einige Persönlichkeiten 

der Frauenbewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennen. Die Vernissage wird 
von der Koordinatorin des Programms Frauenrechte sind Menschenrechte Petra Havlí-
ková (Nesehnutí) eingeleitet. 
Die Ausstellung findet in Zusammenarbeit mit Nesehnutí, GIC Nora und dem Kollektiv 
Sdruženy statt.

 18:00
DISKUSE: Feminismus po česku aneb žena mezi
socialismem a kapitalismem 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se 
jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feminis-
tické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých 
perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Diskutují:
Jiří Peňás – literární kritik a publicista, Echo24
Denisa Nečasová – historička, věnující se tematice ženské práce 
a ženským hnutím v soudobých dějinách
Jarmila Johnová – disidentka, zakladatelka Pražských matek
Moderuje literární historička a redaktorka časopisu Host Eva Klíčová.

 
DISKUSSION: Feminismus auf tschechisch oder die Frau
zwischen Sozialismus und Kapitalismus 

Was waren die Visionen der Frauen, die bei der Gründung der Republik nach dem Wahl-
recht riefen? Gelang es ihnen, ihre Forderungen durchzusetzen? Was brachte der Sozia-
lismus den Frauen? Hat er die feministischen Werte diskreditiert? Und was bedeutete die 
neoliberale Wende? Aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet die Diskussion die wech-
selnde Stellung der Frauen und die Konstrukte der Weiblichkeit vor und nach 1989.

Es diskutieren:
Jiří Peňás – Literaturkritiker und Publizist, Echo24
Denisa Nečasová – Historikerin mit den Schwerpunkten Frauenarbeit 
und Frauenbewegungen in der jüngsten Geschichte
Jarmila Johnová – Dissidentin, Gründerin der Prager Mütter
Moderation: Eva Klíčová, Literaturhistorikerin und Redakteurin der Zeitschrift Host.
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 20:00
STAND-UP MEETS GENDER
Na vážná témata je někdy lepší nahlížet s humorem. Své o tom ví naši přátelé z Hate-
Free Culture, s nimiž každoročně připravujeme večer nekorektního humoru, podvrace-
jící závažná, ba leckdy dusivě seriózní festivalová témata. Společný večírek za přítom-
nosti vašich oblíbených českých stand-up komiků a komiček tentokrát proběhne na 
téma stereotypního vnímání genderových rolí. 

Moderuje a vystupuje Adéla Elbel, Jaroslav Cerman a Pavel Tomeš. 
Hladinu zábavy bude v pravidelných vstupech zvedat femipunková legenda Mucha. 

Pořad se koná ve spolupráci s HateFree Culture. Vstupné 150 Kč. 

STAND-UP MEETS GENDER
Ernsthafte Themen sollte man manchmal auch mit Humor behandeln. Das wissen auch 
unsere Freunde von HateFree Culture, mit denen wir jedes Jahr einen Abend vorbereiten, 
an dem die gewichtigen Festivalthemen mit politisch unkorrektem Humor gestürzt werden. 
Ihre Lieblings-Stand-Up-KomikerInnen werden Sie diesmal mit dem Thema der stereotypen 
Geschlechterrollen unterhalten. 

Moderation und Performance: Adéla Elbel, Jaroslav Cerman und Pavel Tomeš. 
Für einen ansteigenden Unterhaltungspegel wird die Femi-Punk-Legende Mucha 
mit ihren Auftritten sorgen. 

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit HateFree Culture statt. Eintritt 150 Kč.

 31/5/2018 

 16:00
DISKUSE: Feminizace chudoby
V dokumentu Apoleny Rychlíkové Biologicky předurčené k chudobě se potkávají 
těhotná žena, samoživitelka, umělkyně a důchodkyně, potýkající se s problémem 
chudoby. Různé diskriminační modely či mechanismy, které ženy stavějí do genderově 
stereotypních rolí, mají svůj konec v podobě větší nebo menší míry sociálního vylouče-
ní. O jeho aspektech a výjimečném brněnském příkladu pomocné ruky podané znevý-
hodněným si budeme povídat v následující besedě. 

Diskutují:
Apolena Rychlíková – dokumentaristka, členka kolektivu Ženy 365
Martin Freund – brněnský zastupitel a vedoucí projektu Rapid Rehousing.
Moderuje literární historička a redaktorka časopisu Host Eva Klíčová.

DISKUSSION: Feminisierung der Armut
Im Dokumentarfilm von Apolena Rychlíková Biologicky předurčené k chudobě (Biolo-
gisch zur Armut vorausbestimmt) begegnen wir einer Schwangeren, einer alleinerziehen-
den Mutter, einer Künstlerin und einer Rentnerin, die alle mit dem Problem der Armut zu 
kämpfen haben. Diskriminierende Modelle und Mechanismen, die Frauen in stereotype 
Geschlechterrollen zwingen, enden in unterschiedlicher sozialer Ausgrenzung. Unsere 
Debatte benennt die Aspekte dieser Ausgrenzung, zeigt aber auch ein außergewöhnliches 
Brünner Beispiel der helfenden Hand für Benachteiligte. 

Es diskutieren:
Apolena Rychlíková – Dokumentarfilmerin, Mitglied des Kollektivs Ženy 365
Martin Freund – Brünner Stadtrat und Leiter des Projektes Rapid Rehousing
Moderation: Eva Klíčová, Literaturhistorikerin und Redakteurin der Zeitschrift Host.

  17:30
I žárovka má sochu
V brněnských ulicích najdete řadu krásných soch. Mnohé patří mužům. Některé zvířa-
tům. Svou sochu tu má i žárovka. A teď hádejte – kolik žen mezi nimi najdete? Skutečně 
se do historie našeho města ženy nijak nezapsaly? Fotografka Sylva Ficová na svých 
snímcích zachytila pomníky stojící v ulicích města. A my k nim přinášíme příběhy žen, 
které by si zasloužily přinejmenším stejnou pozornost jako jejich šťastnější kolegové. 
Zvolte z nich tu, které by socha měla být postavena – společně se nám to podaří.

Projekt I žárovka má sochu podporuje také autor Pocty T. A. Edisonovi, sochař 
Tomáš Medek.

Auch die Glühbirne hat ein Denkmal
In den Brünner Straßen findet man zahlreiche Denkmäler. Viele davon sind Männern gewid-
met. Manche Tieren. Sogar die Glühbirne hat ihr Denkmal. Und jetzt raten Sie mal – wie 
viele Frauen finden Sie darunter? Ist es tatsächlich so, dass Frauen zur Geschichte unserer 
Stadt nichts beigetragen haben? Die Fotografin Sylva Ficová hat Denkmäler in Brünn fo-
tografiert. Und wir bringen dazu die Geschichten von Frauen, welche die gleiche Aufmerk-
samkeit wie ihre glücklicheren Kollegen verdient hätten. Wählen Sie diejenige, der man ein 
Denkmal widmen sollte: gemeinsam schaffen wir das.

Das Projekt Auch die Glühbirne hat ein Denkmal wird auch von Tomáš Medek unterstützt, 
dem Autor der Skulptur zur Ehrung von T. A. Edison.
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Ženy, které se zasloužily o vzmach města nebo přispěly k jeho dobré pověsti:
 
Eliška Rejčka (1288 Poznaň – 1335 Brno)
česká a polská královna, zakladatelka kláštera a špitálu na Starém Brně, ctěná 
pro svoji mimořádně rozsáhlou charitativní činnost 

Marie von Ebner-Eschenbach (1830 Zdislavice – 1916 Vídeň)
moravská spisovatelka německého jazyka, která byla za svoji tvorbu v letech 1910 
a 1911 nominovaná na Nobelovu cenu za literaturu 

Bertha von Suttner (1843 Praha – 1914 Vídeň)
pacifistka a spisovatelka, první nositelka Nobelovy ceny za mír (1905), v Brně strávila 
dětství až do roku 1856, během něhož jí její poručník Egon Ernst Fürstenberg posky-
tl kvalitní vzdělání a inspiroval ji k aktivní společenské činnosti, ústící mj. i v založení 
mezinárodního mírového soudu v Haagu či Rakouské mírové společnosti, jejíž byla 
prezidentkou 

Zdeňka Wiedermannová-Motyčková (1868 Náklo – 1915 Brno)
učitelka a publicistka, angažující se na jižní Moravě v otázce vzdělání žen, zakla-
datelka prvního dívčího gymnázia na Moravě a Jednoty učitelek moravských, 
proslulá redaktorka časopisu Ženská revue a Právo ženy 

Maria Jeritza (Jedličková) (1887 Brno – 1982 Orange, USA)
světoznámá operní pěvkyně, která Brno proslavila na nejvýznamnějších hudebních 
scénách, mj. v Metropolitní opeře v New Yorku, kde propagovala dílo Leoše Janáčka 
a osobně se zasadila o tamní uvedení jeho opery Její pastorkyňa 

bl. Marie Restituta Kafková (1894 Brno – 1943 Vídeň) 
řeholnice a ošetřovatelka, oběť nacistické persekuce, blahořečena v roce 1998

Anna Ticho (1894 Brno – 1980 Jeruzalém)
proslulá malířka židovského původu, absolventka pražské Akademie výtvarných 
umění, která z Evropy přesídlila do Jeruzaléma, kde je jejímu dílu věnována 
samostatná expozice Izraelského muzea – Dům Ticho 

Greta Tugendhat (1903 Brno – 1970 Sankt Gallen)
Brňanka židovského původu, která musela emigrovat před nacistickou totalitou, 
zakladatelka místní organizace Ligy za lidská práva, iniciátorka a spolumajitelka 
vily Tugendhat, světově proslulého symbolu Brna a památky Unesco 

Helena Koželuhová (1907 Brno – 1967 Boston, USA)
neteř bratří Čapkových, právnička a lidovecká poslankyně, vězněná za nacistické 
totality v Terezíně a posléze donucená k emigraci komunistickým režimem, kde 
se stala předsedkyní Sdružení československých žen v exilu 

Vítězslava Kaprálová (1915 Brno - 1940 Montpellier)
první česká hudební skladatelka a dirigentka za svůj krátký život složila na čtyřicet skla-
deb, které byly úspěšně uváděny na mezinárodních festivalech, dirigovala 
Českou filharmonii či londýnský orchestr BBC 

Emílie (řečená Elina) Machálková (1926 Svatobořice – 2017 Brno)
známá romská zpěvačka, přeživší romského holokaustu, která svůj život zasvětila 
vzdělávání Romek a Romů, stejně jako osvětě nejmladší generace 

Frauen, die zum Aufschwung oder zum guten Ruf der Stadt beigetragen haben:
 
Elisabeth Richza von Polen (1288 Posen – 1335 Brünn)
tschechische und polnische Königin, Gründerin des Altbrünner Klosters und Spitals, 
für ihre außerordentliche Wohltätigkeit geschätzt 

Marie von Ebner-Eschenbach (1830 Zdislavice – 1916 Wien)
deutschsprachige mährische Schriftstellerin, die für ihr Werk, das starke moralische und 
soziale Akzente aufweist, zweimal für den Literaturnobelpreis nominiert wurde (1910, 1911) 

Bertha von Suttner (1843 Prag – 1914 Wien)
Pazifistin und Schriftstellerin, die als erste Frau den Friedensnobelpreis erhielt (1905), 
verbrachte in Brünn ihre Kindheit bis zum Jahr 1856 und erhielt hier dank ihres Vormunds 
Egon Ernst Fürstenberg eine exzellente Ausbildung. Er inspirierte sie auch zur aktiven 
gesellschaftlichen Tätigkeit, die u. a. in die Gründung des Internationalen Gerichtshofes 
in Den Haag oder der Österreichischen Friedensgesellschaft mündete. 

Zdeňka Wiedermannová-Motyčková (1868 Náklo – 1915 Brünn)
Lehrerin und Publizistin, die sich in Südmähren für die Frauenbildung engagierte und 
das erste Mädchengymnasium in Mähren sowie den Verband der mährischen Lehrerinnen 
gründete, berühmte Redakteurin der Zeitschriften Ženská revue und Právo ženy 

Maria Jeritza (Jedličková) (1887 Brünn – 1982 Orange, USA)
weltberühmte Opernsängerin, die Brünn auf den bedeutendsten Musikbühnen bekannt 
gemacht hat, u. a. in der Metropolitan Opera in New York, wo sie das Werk von Leoš 
Janáček propagierte und sich persönlich für die Aufführung seiner Oper Jenůfa einsetzte 

Sel. Maria Restituta Kafka (1894 Brünn – 1943 Wien)
Ordens- und Krankenschwester, Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, 
1998 seliggesprochen

Anna Ticho (1894 Brünn – 1980 Jerusalem)
bekannte Malerin jüdischer Abstammung absolvierte die Prager Akademie der   
bildenden Künste und übersiedelte dann nach Jerusalem, wo man heute ihr Werk 
im sog. Ticho-Haus bewundern kann 

Grete Tugendhat (1903 Brünn – 1970 Sankt Gallen)
Brünnerin jüdischer Abstammung, die vor dem totalitären Nazi-Regime fliehen   
musste, Gründerin der Brünner Liga für Menschenrechte, Initiatorin und Mitbesitze-
rin der Villa Tugendhat, die zum Symbol der Stadt in der Welt wurde und zum   
UNESCO-Weltkulturerbe gehört 

Helena Koželuhová (1907 Brünn – 1967 Boston, USA)
Nichte der Brüder Čapek, Juristin und Abgeordnete für die Tschechoslowakische   
Volkspartei, die in der Zeit des nationalsozialistischen Totalitarismus in Theresien-  
stadt inhaftiert war und später von dem kommunistischen Regime zur Emigration   
gezwungen wurde; dort wurde sie zur Vorsitzenden des Vereins der tschechoslowa-  
kischen Frauen im Exil 

Vítězslava Kaprálová (1915 Brünn – 1940 Montpellier)
erste tschechische Komponistin und Dirigentin, die u. a. die Tschechische Philhar-  
monie oder das Londoner BBC-Orchester dirigierte; in ihrem kurzen Leben kompo-  
nierte sie an die vierzig Werke, die bis heute auf internationalen Festivals aufgeführt   
werden

Emílie (gennant Elina) Machálková (1926 Svatobořice – 2017 Brünn)
 bekannte Roma-Sängerin, die den Roma-Holocaust überlebte und ihr Leben der Bildung  
 der Roma sowie der Aufklärung der jüngsten Generation widmete
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 18:00
DISKUSE: Mýtus superhrdinky – ženy a média 

Jaký obraz žen nám předkládají média? Odpovídá spíš stereotypu dokonalé matky, 
manželky a hospodyně, nebo rovnoprávné ženy, pro niž je důležitá i práce a která má 
vliv na dění ve společnosti? Ačkoliv je v řadových redaktorských pozicích více žen, 
přesto se jich v textech samotných tolik neobjevuje. Nedostávají slovo jako respondent-
ky, expertky, málokdo se jich ptá na názor. A jak složité je pro ženy dostát očekáváním 
konzervativní české společnosti?

Diskutují:
Jana Ustohalová – novinářka a externí vyučující na katedře žurnalistiky 
a mediálních studií FSS MU
Markéta Kutilová – válečná reportérka, fotografka, filmařka, přispívá 
mj. do pořadu Reportéři ČT
Daniela Vajbarová – přednáší na katedře žurnalistiky a mediálních studií 
FSS MU, věnuje se výzkumu postavení žen v médiích
Moderuje redaktorka časopisu Respekt Silvie Lauder.

DISKUSSION: Mythos von Superheldinnen – Frauen und Medien 

Was für ein Frauenbild zeigen uns die Medien? Entspricht es eher dem Stereotyp der per-
fekten Mutter, Gattin und Hausfrau, oder ist es das Bild einer gleichberechtigten Frau, für 
die auch ihre Arbeit wichtig ist und die in der Gesellschaft Einfluss hat? Auch wenn in den 
Redaktionen mehr Frauen arbeiten, als Meinungsmacherinnen oder Expertinnen treten sie 
selten in Erscheinung. Wie schwierig ist es für Frauen, den Erwartungen der konservativen 
tschechischen Gesellschaft gerecht zu werden?
 
Es diskutieren:
Jana Ustohalová – Journalistin und externe Dozentin am Lehrstuhl für Journalistik 
und Medienwissenschaft der Masaryk-Universität
Markéta Kutilová – Kriegsreporterin, Fotografin, Filmemacherin
Daniela Vajbarová – Dozentin am Lehrstuhl für Journalistik und Medienwissenschaft 
der Masaryk-Universität, erforscht die Stellung der Frauen in den Medien
Moderation: Silvie Lauder, Redakteurin der Zeitschrift Respekt.
 

 19:30
SETKÁNÍ: Sylvie Richterová
V Brně narozená básnířka, spisovatelka, esejistka, překladatelka a literární teoretička 
Sylvie Richterová (1945) žije od roku 1971 v Itálii. V 70. a 80. letech zprostředkovávala 
spojení disidentů s exilem a v roce 1987 se zúčastnila setkání spisovatelů na Hrádečku 
u Václava Havla. Její knihy vycházely za totality pouze v samizdatu nebo exilových na-
kladatelstvích. V Itálii působila jako profesorka českého jazyka a literatury na univerzi-
tách v Římě, Padově a Viterbu. 
Po promítnutí dokumentu – Z očí do očí: Sylvie Richterová (režie: Karel Fuksa, 1998, 
29 min.) – následuje literární čtení a diskuse s autorkou. Moderuje Mojmír Jeřábek, 
překladatel, literární historik a ředitel Českého centra ve Vídni.

BEGEGNUNG: Sylvie Richterová
Die in Brünn geborene Dichterin, Schriftstellerin, Essayistin, Übersetzerin und Literatur-
theoretikerin Sylvie Richterová (1945) lebt seit 1971 in Italien. In den 70er und 80er Jahren 
vermittelte sie zwischen Dissidenten und Exil und im Jahr 1987 nahm sie am Treffen der 
Schriftsteller bei Václav Havel am Hrádeček teil. Ihre Bücher konnten in der totalitären Zeit 
nur im Samisdat oder bei Exilverlagen erscheinen. In Italien wirkte sie als Professorin für 
die tschechische Sprache und Literatur an den Universitäten in Rom, Padua und Viterbo. 

Nach dem Dokumentarfilm Z očí do očí: Sylvie Richterová (Regie: Karel Fuksa, 1998, 
29 Min.) folgt eine Lesung und Diskussion mit der Autorin. Moderation: Mojmír Jeřábek, 
Übersetzer, Literaturhistoriker und Leiter des Tschechischen Zentrums in Wien.

 21:00
KONCERT: Plum Dumplings
Alternativní rocková kapela završí dvoudenní program výběrem hudebních lahůdek 
inspirovaných texty významných spisovatelek a spisovatelů, z nichž mnozí mají 
blízký vztah k našemu městu. 

KONZERT: Plum Dumplings
Die Alternative-Rockband wird das zweitägige Programm abschließen und ausgewählte 
musikalische Leckerbissen präsentieren, die durch Texte bedeutender, oft mit Brünn 
verbundener SchriftstellerInnen inspiriert sind. 
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 denně / täglich 17:00–20:00
Láska prochází žaludkem 

Organizace Na počátku již 24 let pomáhá těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni. 
Poskytuje jim poradenství a ubytování, sociálně-vzdělávací program s terapeutickou 
pomocí v azylovém domě a azylových bytech. Výtěžek z prodeje občerstvení, které si 
v průběhu obou dnů můžete zakoupit, bude věnován na vybavení azylového domu 
pro ženy ohrožené násilím, těhotné anebo matky v nesnázích.

Akce se koná ve spolupráci s organizací Na počátku a za mimořádnou pomoc 
děkujeme Petře Ben Touzia. 

Liebe geht durch den Magen 

Die Organisation Na počátku hilft seit 24 Jahren Schwangeren und Müttern mit Kindern, 
die in Not sind. Sie gewährt ihnen Beratung und Unterkunft sowie sozialpädagogische 
Programme mit therapeutischer Unterstützung in Mutter-Kind-Einrichtungen. Der Erlös 
des Buffets, das an den beiden Tagen zur Verfügung steht, wird dem Mutter-Kind-Haus 
für gewaltbetroffene Frauen, Schwangere und Mütter in Not gespendet.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Organisation Na počátku statt 
und wir bedanken uns bei Petra Ben Touzia für ihre außerordentliche Hilfe.
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 2/6/2018
 14:00
 Pavilon Morava, BVV

Petr Sís: Zeď

Autor řady oceňovaných knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů se 
narodil v roce 1949 v Brně. Do USA, kde nyní žije, se dostal v roce 1982 na pozvání vý-
boru olympijských her v Los Angeles, který ho vyzval k natočení animované sportovní 
znělky na téma veslování. Když se země východního bloku rozhodly olympiádu bojko-
tovat, Petr Sís neuposlechl příkaz k okamžitému návratu – pracoval právě na videoklipu 
pro Boba Dylana – a v USA zůstal. 

V rámci pořadu představí Petr Sís knihu Zeď s podtitulem Jak jsem vyrůstal za želez-
nou oponou. Při besedě a promítání obrázků se dětští návštěvníci dozví, jak vypadal 
život v době komunistické nadvlády v Československu, jak absurdní byla pravidla tota-
litního režimu a jak závažná je potřeba svobody. 

Beseda je vhodná pro děti od 9 let a potrvá zhruba jednu hodinu. Zatímco budou děti 
s Petrem Sísem, dospělí návštěvníci mohou zhlédnout krátký dokumentární film Jdi 
za svým snem. Režie: Jan Eisner (1995, 22 min.).

Pořad se koná ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena. 

Petr Sís: Die Mauer
Der Autor zahlreicher preisgekrönter Kinderbücher, Illustrator, Grafiker und Trickfilmer 
ist 1949 in Brünn geboren. In die USA, wo er heute lebt, kam er 1982 auf Einladung des 
Olympischen Komitees, das ihn für die Spiele in Los Angeles mit einem Zeichentrick-Spot 
zum Thema Rudern beauftragt hatte. Als der Ostblock die Olympischen Spiele boykottier-
te, kam Petr Sís der Anordnung zur sofortigen Rückkehr nicht nach – er arbeitete gerade an 
einem Videoclip für Bob Dylan – und blieb in den USA. 

Während des Festivalnachmittags wird Petr Sís sein Buch Die Mauer mit dem Untertitel 
Wie es war, hinter dem Eisernen Vorhang aufzuwachsen vorstellen. Bei der Begegnung 
mit Petr Sís zeigt der Autor Bilder und erzählt, wie die kommunistische Zeit in der Tsche-
choslowakei aussah, wie absurd die Regeln des totalitären Regimes waren und wie wichtig 
die Freiheit ist.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet und wird ungefähr eine Stunde 
dauern. Während die Kinder mit Petr Sís debattieren, können sich die erwachsenen Be-
sucher den kurzen Dokumentarfilm Jdi za svým snem. Regie: Jan Eisner (1995, 22 Min.) 
anschauen.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Jiří-Mahen-Bibliothek statt.

 4/6/2018 

 17:00
 Divadlo Polárka, Tučkova 34

TEREZA LEXOVÁ: Prezidenti

Čtyři prezidentští kandidáti. Čtyři pohnuté osudy v osudových chvílích našich moder-
ních dějin. Revoluce. Demokracie. Totalita. Okupace. A zase… Revoluce. Demokracie… 
Kolo dějin se nepřestává otáčet. Ještěže máme právo volby. Volme!

Dramatická mozaika o tom, jak si Češi otevřeli hubu, aby ji mohli zase sklapnout. 
Budeme zase držet ústa?

Režie: Vítězslav Větrovec
Hrají: Lubomír Stárek, Vít Piskala, Miroslav Sýkora j.h., Václav Dvořák j.h., 
Kateřina Francová, Barbora Kocmánková j.h., Monika Okurková j.h., Alfred Texel

Pořad je vhodný pro děti od 11 let.

TEREZA LEXOVÁ: Präsidenten
Vier Präsidentenkandidaten. Vier bewegte Schicksale in den Schlüsselmomenten unserer 
modernen Geschichte. Revolution. Demokratie. Totalitarismus. Okkupation. Und wieder... 
Revolution. Demokratie... Das Rad der Geschichte dreht sich. Zum Glück haben wir das 
Wahlrecht. Wählen wir!

Ein dramatisches Mosaik darüber, wie die Tschechen den Mund öffneten, um ihn 
dann wieder schnell zu schließen. Werden wir wieder das Maul halten?

Regie: Vítězslav Větrovec
Darsteller: Lubomír Stárek, Vít Piskala, Miroslav Sýkora, Václav Dvořák, 
Kateřina Francová, Barbora Kocmánková, Monika Okurková, Alfred Texel

Die Veranstaltung ist für Kinder ab 11 Jahren geeignet.



JOHANNES HOFFMANN

Dramatik a herec narozený v roce 1981 ve Štýrském Hradci dnes studuje transdisci-
plinární obor na curyšské Vysoké škole umělecké. Ve své literární tvorbě se zabývá 
otázkou strachu Evropanů ze ztráty své identity, vlivem paměti na naši přítomnost a bu-
doucnost a probíhajícími společenskými změnami. Momentálně pracuje na literárním 
projektu svlékání z kůže, v němž umělecky zpracovává vzpomínky svých rodičů do 
podoby rytmického textu. Stejným způsobem bude během festivalové rezidence praco-
vat se vzpomínkami Brňanů na vlastní minulost a výsledek představí během autorského 
večera, který proběhne 7/6/2018 od 20:00 v kavárně Trojka.

Der 1981 in Graz geborene Theaterautor und Schauspieler studiert zurzeit den Master 
Transdisziplinarität an der ZHDK Zürich. In seinem literarischen Werk befasst er sich mit 
der Angst der Europäer vor einem Identitätsverlust, mit dem Einfluss des Gedächtnisses auf 
unsere Gegenwart und Zukunft und mit den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen. 
Momentan arbeitet er am literarischen Projekt häuten, bei dem er die Erinnerungen seiner 
Eltern künstlerisch in rhythmische Texte verwandelt. Mit der gleichen Methode wird er 
während seiner Festivalresidenz die Erinnerungen der Brünner bearbeiten und das Ergebnis 
bei dem Autorenabend am 7/6/2018 ab 20:00 im Café Trojka vorstellen.

DANIEL HÜTTLER

Vizuální umělec Daniel Hüttler pochází z multikulturního rodinného prostředí, narodil se 
roku 1995 ve Vídni, ale velkou část svého života prožil v Mexico City. Nyní žije ve Vídni, 
kde studuje v ateliéru fotografie Gabrielly Rothemann na Vysoké škole užitého umění. 
V rámci brněnského rezidenčního pobytu bude realizovat svůj projekt CCCC – Centre 
for Cybernetic Culture Circulation. Galerie 99 Domu umění města Brna se tak stane 
platformou pro debaty, výstavy a performance umělců z Rakouska, České republiky, 
Slovenska a Maďarska. Ti si budou v uměleckém dialogu klást otázky týkající se spo-
lečné minulosti i současnosti. Autorovým záměrem je překonat díky sociální interakci 
nejrůznější bariéry, které se objevují, pokud jsme pouhými „pozorovateli“ umění.
Výstavní projekt rezidenčního umělce si můžete prohlédnout od 25/4 do 11/6/2018, 
s autorem se ve výstavě můžete setkat mimo jiné během Muzejní noci 19/5/2018 od 
18:00 a od 20:00, a pak také během besedy 3/6/2018 od 18:00.

REZIDENTNÍ UMĚLCI 
ARTISTS-IN-RESIDENCE 
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Der visuelle Künstler Daniel Hüttler kommt aus einem multikulturellen Familienumfeld; er 
ist 1995 in Wien geboren, aber einen großen Teil seines Lebens verbrachte er in Mexico 
City. Zurzeit lebt er in Wien, wo er im Atelier für Fotografie bei Gabriella Rothemann an 
der Universität für angewandte Kunst studiert. Bei dem Brünner Residence-Aufenthalt wird 
er sein Projekt CCCC (Centre for Cybernetic Culture Circulation) umsetzen. Die Galerie 99 
des Brünner Künstlerhauses wird damit zur Plattform für Debatten, Ausstellungen und Per-
formances verschiedener Künstler aus Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. 
Diese werden sich im künstlerischen Dialog Fragen stellen, die unsere gemeinsame Vergan-
genheit und Gegenwart betreffen. Der Autor beabsichtigt, durch soziale Interaktionen die 
Barrieren abzubauen, die entstehen, wenn wir bloße „Beobachter“ der Kunst sind.
Das Ausstellungsprojekt des Residenzkünstlers können Sie vom 25/4 bis 11/6/2018 sehen, 
den Autor können Sie in der Ausstellung z. B. während der Langen Nacht der Museen am 
19/5/2018 ab 18:00 und ab 20:00 treffen und während der Festivalzeit bei einer Debatte 
am 3/6/2018 ab 18:00.

KRISTINA GÜNTHER-VIEWEG

Německá herečka, zpěvačka, hudebnice a recitátorka pochází ze saské strany Krušných 
hor a dnes žije v Porúří. Studovala historii, filosofii a germanistiku na berlínské Hum-
boldtově univerzitě a absolvovala hereckou školu v Berlíně-Charlottenburgu. V roce 
2013 spoluzaložila divadlo Ensemble Peripher a nyní je už třetí sezónu dramaturgyní 
dětského divadla Lutz při Theater Hagen. Na rezidenčním pobytu v Brně bude už po-
druhé a stejně jako loni se zapojí do příprav nové inscenace Nevěrní Divadla Feste, 
reflektující vznik Československa v roce 1918 očima obyvatel Podkarpatské Rusi. Vidět ji 
můžete také 8/6/2018 v repríze hry Schauspiel, která brněnské publikum uchvátila loni. 

Die deutsche Schauspielerin, Sängerin, Musikerin und Rezitatorin ist im sächsischen Erz-
gebirge geboren und lebt heute im Ruhrgebiet. Nach einem kurzen Studium der Geschich-
te, Philosophie und Germanistik an der Humboldt-Universität Berlin absolvierte sie die 
Schauspielschule in Berlin-Charlottenburg. Sie ist Mitbegründerin des 2013 entstandenen 
Ensemble Peripher und arbeitet schon die dritte Saison als Dramaturgin für das Kinder- 
und Jugendtheater Lutz beim Theater Hagen. Es ist bereits ihr zweiter Artist-in-Residence-
Aufenthalt in Brünn, und genauso wie im Vorjahr wird sie zusammen mit dem Theater Feste 
ein neues Stück – Die Untreuen – einüben, das die Entstehung der Tschechoslowakei 1918 
mit den Augen der Karpato-Ukrainer betrachten wird. Die Schauspielerin können Sie auch 
am 8/6/2018 bei der Reprise des Stückes Schauspiel erleben, das beim Brünner Publikum 
voriges Jahr äußerst erfolgreich war.

Rezidenční pobyty umělců na festivalu Meeting Brno se konají ve spolupráci 
s Domem umění města Brna a podporuje je Ministerstvo kultury ČR, statutární 
město Brno a Jihomoravský kraj.

Die Residenzaufenthalte der Künstler auf dem Festival Meeting Brno finden in Zusammen-
arbeit mit dem Brünner Künstlerhaus statt und werden von dem Kulturministerium der 
Tschechischen Republik, der Stadt Brünn und dem Südmährischen Kreis unterstützt.
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Hlavními hosty letošního festivalu Meeting Brno jsou rakouští spisovatelé a spisova-
telky, kteří spolu se svými českými protějšky zhodnotí, kam se od roku 1918 posunulo 
promýšlení našich národních identit na ploše literatury. Hostující autory představujeme 
ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, Literaturhausem Wien a s laskavým 
přispěním Österreich Institutu Brno.

Zum Festival Meeting Brno haben wir dieses Jahr Gäste hauptsächlich aus Österreich 
eingeladen. Die SchriftstellerInnen werden zusammen mit ihren tschechischen KollegInnen 
revidieren, wie weit man auf dem Gebiet der Literatur im Betrachten unserer nationalen 
Identitäten seit 1918 vorangekommen ist. Die GastautorInnen präsentieren wir in Zusam-
menarbeit mit der Mährischen Landesbibliothek, dem Literaturhaus Wien und unter 
freundlicher Mitwirkung des Österreich Instituts in Brünn.

 29/5/2018
 20:00
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18

Michael Stavarič
Rakousko-český spisovatel a překladatel se narodil roku 1972 v Brně, avšak v sedmi 
letech s ním rodiče emigrovali do Rakouska. Ve Vídni posléze vystudoval bohemis-
tiku a publicistiku a dnes je spisovatelem na volné noze píšícím romány i knihy pro 
děti. V Čechách jeho texty vycházejí v nakladatelství Labyrint – věnovat se budeme 
jak jim, tak i aktuálním otázkám z české či rakouské reality. Pořad proběhne v češtině 
a němčině.

Der österreichisch-tschechische Schriftsteller und Übersetzer ist 1972 in Brünn geboren, 
aber mit sieben Jahren mit seinen Eltern nach Österreich emigriert. In Wien hat er später 
Bohemistik und Publizistik studiert und heute arbeitet er als freier Schriftsteller – neben 
Romanen schreibt er auch Kinderbücher. In Tschechien werden seine Texte im Labyrintver-
lag herausgegeben. Wir werden nicht nur über die Literatur sprechen, sondern auch über 
aktuelle Themen der tschechischen und österreichischen Welt. Die Veranstaltung findet 
auf Deutsch und Tschechisch statt.

 5/6/2018
 20:00
 kavárna Trojka, Dominikánská 9
Eva Rossmann
Autorka narozená roku 1962 ve Štýrském Hradci začínala svou profesní dráhu jako 
ústavní soudkyně a k psaní se dostala přes novinářskou profesi. Její první knihy byly 
populárně naučné a zabývaly se postavením žen ve společnosti, poté změnila žánr 
a napsala řadu kriminálních románů. V nejnovější knize s názvem Patrioti se zabývá 
novou vlnou nacionalismu, která se v současnosti šíří Evropou. 
Moderuje žurnalista, bývalý ředitel Českého centra Vídeň a komisař prezentace ČR 
v Lipsku 2019 Martin Krafl. Pořad je tlumočen z němčiny do češtiny.

Die 1962 in Graz geborene Autorin begann ihre professionelle Laufbahn als Verfassungsju-
ristin und zum Schreiben ist sie über die journalistische Arbeit gekommen. Zu ihrem frühen 
literarischen Werk gehörten Sachbücher zu Frauenthemen und Feminismus, später schrieb 
sie eine Reihe von Kriminalromanen. In ihrem neuesten Buch Patrioten beschäftigt sie sich 
mit der neuen nationalistischen Welle, die sich gegenwärtig in Europa verbreitet. 
Moderation: Martin Krafl, Journalist, ehemaliger Leiter des Tschechischen Zentrums in 
Wien und Kommissar für die Präsentation der Tschechischen Republik in Leipzig 2019. Die 
Veranstaltung wird aus dem Deutschen ins Tschechische gedolmetscht.

 6/6/2018
 20:00
 kavárna Trojka, Dominikánská 9

Peter Rosei 
Peter Rosei se narodil roku 1946 ve Vídni. Kromě četných společensko-kritických ro-
mánů je autorem rozhlasových a divadelních her, básní, cestopisů, esejů a povídek. Ve 
svém nejnovějším románu Kras se zabývá tématem středoevropské migrace, k níž se 
hrdinové této knihy uchylují v naději na lepší život.
Moderuje žurnalista, bývalý ředitel Českého centra Vídeň a komisař prezentace ČR 
v Lipsku 2019 Martin Krafl. Pořad je tlumočen z němčiny do češtiny.

Peter Rosei ist 1946 in Wien geboren. Neben zahlreichen gesellschaftskritischen Romanen 
ist er Autor von Hör- und Theaterspielen, Gedichten, Reiseberichten, Essays und Erzählun-
gen. In seinem neuesten Roman Karst beschäftigt er sich mit dem Thema der mitteleuro-
päischen Migration, in der seine Romanfiguren Hoffnung auf ein besseres Leben sehen.
Moderation: Martin Krafl, Journalist, ehemaliger Leiter des Tschechischen Zentrums in 
Wien und Kommissar für die Präsentation der Tschechischen Republik in Leipzig 2019. Die 
Veranstaltung wird aus dem Deutschen ins Tschechische gedolmetscht.
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 7/6/2018
 20:00
 kavárna Trojka, Dominikánská 9
Johannes Hoffmann
Dramatik a herec narozený v roce 1981 ve Štýrském Hradci je rezidenčním autorem 
letošního ročníku festivalu Meeting Brno. Ve své literární tvorbě se zabývá otázkou 
strachu Evropanů ze ztráty své identity, vlivem paměti na naši přítomnost a budoucnost 
a probíhajícími společenskými změnami.
Moderuje žurnalista, bývalý ředitel Českého centra Vídeň a komisař prezentace ČR 
v Lipsku 2019 Martin Krafl. Pořad je tlumočen z němčiny do češtiny.

Der 1981 in Graz geborene Theaterautor und Schauspieler ist dieses Jahr der Artist-in-Re-
sidence bei dem Festival Meeting Brno. In seinem literarischen Werk befasst er sich mit 
der Angst der Europäer vor einem Identitätsverlust, mit dem Einfluss des Gedächtnisses auf 
unsere Gegenwart und Zukunft und mit den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen.
Moderation: Martin Krafl, Journalist, ehemaliger Leiter des Tschechischen Zentrums in 
Wien und Kommissar für die Präsentation der Tschechischen Republik in Leipzig 2019. 
Die Veranstaltung wird aus dem Deutschen ins Tschechische gedolmetscht.

České literární pořady:
Tschechische Literaturveranstaltungen:

 
 31/5/2018 

 19:30 
 Husa na provázku, Zelný trh 9
Sylvie Richterová
Jednou z výrazných osobností narozených v Brně, která musela emigrovat, je i spi-
sovatelka Sylvie Richterová. Setkání s ní proběhne v rámci dvoudenního setkání nad 
otázkou ženských práv v Divadle Husa na provázku. Moderuje Mojmír Jeřábek. 

Zu den herausragenden Persönlichkeiten, die in Brünn geboren und ausgewandert sind, 
zählt auch die Schriftstellerin Sylvie Richterová. Die Begegnung mit ihr findet im Rahmen 
eines zweitägigen Programms zum Thema Frauenrechte im Theater Husa na provázku 
statt. Moderation: Mojmír Jeřábek.

 3/6/2018
 18:00
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3

Ivan Blatný a Martin Reiner: Zapomenutý básník
Ivan Blatný (1919 Brno – 1990 Colchester) zvěčnil svůj poetický obraz Brna ve sbírce 
Melancholické procházky. Rodné město miloval, ale nesvobodné prostředí jej v roce 
1948 přimělo k emigraci. Život v londýnském exilu nesl velmi těžce – zhoršilo se jeho 
duševní zdraví, trpěl stihomamem a od roku 1954 byl trvale hospitalizován v psychi-
atrických léčebnách. I tak psal básně, které by se však nikdy nedostaly ke čtenářům, 
nebýt zdravotní sestry Frances Meacham, která se o své vzpomínky na básníka dělí 
v tomto dokumentu.
Po projekci filmu následuje beseda se spisovatelem a blatnologem Martinem Reine-
rem, který představí výbor z Blatného pozdní poezie Jde pražské dítě domů z bia, 
nominovaný na cenu Magnesia Litera 2018 za nakladatelský čin.

Zapomenutý básník. Režie: Jaroslav Večeřa (1994, 12 min.)

Ivan Blatný und Martin Reiner: Der vergessene Dichter
Ivan Blatný (1919 Brünn – 1990 Colchester) hat in der Sammlung Melancholische Spazier-
gänge sein poetisches Porträt der Stadt Brünn gezeichnet. Seine Heimatstadt liebte er, 
aber die unfreie Umwelt hat ihn 1948 zur Emigration gezwungen. Das Leben im Londoner 
Exil trug er sehr schwer – seine seelische Gesundheit wurde schlechter, er litt unter Verfol-
gungswahn und seit 1954 lebte er dauerhaft in psychiatrischen Anstalten. Trotzdem schrieb 
er weiter Gedichte, die jedoch nie die Leser erreicht hätten, wenn es die Krankenpflegerin 
Frances Meacham nicht gegeben hätte. Der Dokumentarfilm schildert ihre Erinnerungen 
an den Dichter.
Nach der Filmvorführung folgt eine Debatte mit dem Schriftsteller und Blatný-Experten 
Martin Reiner, der seine Auslese der späten Poesie von Blatný vorstellt: Jde pražské 
dítě domů z bia. Das Buch wurde für den Preis Magnesia Litera 2018 nominert.

Zapomenutý básník. Regie: Jaroslav Večeřa (1994, 12 Min.)
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 6/6–11/6/2018
Věra Linhartová
Významnou brněnskou rodačkou je i Věra Linhartová (1938), historička umění a kurá-
torka, významná představitelka české experimentální a antiiluzivní prózy, která emigro-
vala v roce 1968 do Francie, kde žije dodnes. Přestože podle svých slov odešla ráda, 
neboť chtěla být v kontaktu s jazykem a zemí, které si zamilovala, chceme v kontextu 
jiných osobností, které z naší země odešly nedobrovolně, připomenout i její tvorbu. 
Proto vám spolu s Českým rozhlasem Vltava nabízíme možnost poslechnout si jedno 
z posledních děl, které dnes ve francouzštině píšící spisovatelka napsala v českém 
jazyce – rozhlasovou hru Přesýpací hodina (1970, rozhlasová inscenace z roku 1993).

Hru si lze poslechnout na Českém rozhlasu Vltava dne 6/6/2018 ve 20:00 a následně 
v archivu na stránkách www.vltava.rozhlas.cz, kde bude k poslechu do 11/6/2018. 
Za laskavé uvedení děkujeme ČRo Vltava.  

Zu den großen Brünner Persönlichkeiten gehört auch Věra Linhartová (1938), Kunsthis-
torikerin und Kuratorin, bedeutende Vertreterin der tschechischen experimentellen und 
antiillusionistischen Prosa. 1968 emigrierte sie nach Frankreich, wo sie bis heute lebt. 
Auch wenn sie sagt, sie sei gerne ausgewandert, weil sie im Kontakt mit der Sprache und 
dem Land sein wollte, die sie liebt, wollen wir an ihr Werk im Kontext von anderen, un-
freiwilligen Brünner Emigranten erinnern. Deswegen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich 
eins ihrer letzten in tschechischer Sprache geschriebenen Werke anzuhören – das Hörspiel 
Přesýpací hodina (Sanduhr 1970, Hörspiel 1993).

Das Hörspiel können Sie im Sender Český rozhlas Vltava am 6/6/2018 hören oder später 
bis zum 11/6/2018 auf der Webseite www.vltava.rozhlas.cz. Für die Veröffentlichung be-
danken wir uns beim Tschechischen Rundfunk.
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 26/5–9/6/2018
 BVV

Velké dějiny – malá země: Podzim roku 1918  
na jižní Moravě
Panelová výstava využívající dobová svědectví, dokumenty a obrazový materiál odráže-
jící reakce jihomoravského obyvatelstva – Čechů i Němců – a jeho politické reprezen-
tace na vznik samostatného československého státu. 
Autorem výstavy je historik PhDr. Vojen Drlík, který vystudoval filozofii, bohemistiku 
a dějiny umění na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl dlouholetým 
pracovníkem brněnského rozhlasu, v letech 1989 – 2004 dramaturgem operetního sou-
boru Národního divadla v Brně a posléze do roku 2016 vedoucím Památníku písemnic-
tví na Moravě. 

Výstavu připravil Německý kulturní spolek regionu Brno.
Vernisáž výstavy za účasti autora se uskuteční v sobotu 26/5/2018 v 16:00 na BVV 
a doprovodná přednáška pak ve středu 30/5/2018 v 15:00 v setkávacím centru  
Německého kulturního spolku na Jana Uhra 12. 

Große Geschichte – kleines Land: Der Herbst 1918 in Südmähren
Ausstellung mit Info-Tafeln, die Berichte von Zeitzeugen, Dokumente und Bilder aus  
dem Jahr 1918 bringen. Sie zeigt die Reaktion der südmährischen – sowohl der deut- 
schen als auch der tschechischen – Bevölkerung auf die Gründung der selbstständigen 
Tschechoslowakei. 
Autor der Ausstellung: Der Historiker PhDr. Vojen Drlík, der Philosophie, Bohemistik und 
Kunstgeschichte an der Masaryk-Universität in Brünn studiert hat. Lange Jahre arbeitete 
er bei dem Brünner Rundfunk, 1989 – 2004 war er Dramaturg des Operettenensembles 
am Brünner Nationaltheater und später leitete er bis 2016 das Museum des Schrifttums in 
Mähren. 

Die Ausstellung hat der Deutsche Kulturverein Region Brünn erarbeitet.
Die Vernissage unter Teilnahme des Autors findet am Samstag, 26/5/2018 um 16:00 im 
Messegelände statt und die begleitende Vorlesung am Mittwoch, 30/5/2018 um 15:00  
im Begegnungszentrum des Deutschen Kulturvereins Jana Uhra 12. 

 25/5–10/6/2018
 Malinovského náměstí
Komunismus a jeho epocha
Výstava Komunismus a jeho epocha představuje vzestup a pád komunismu ve 20. sto-
letí. Obhájci této ideologie chtěli od základu změnit nejen svět, ale i lidi. Komunistické 
přísliby spásy a zářné budoucnosti si našly miliony stoupenců po celém světě. Zároveň 
se ale proměnily v noční můru pro ty, kteří se stali oběťmi násilností totalitního režimu. 
Výstava frankfurtského historika a publicisty Gerda Koenena představuje přes 200 do-
bových fotografií a dokumentů. Expozici připravil Ústav pro studium totalitních režimů 
ve spolupráci s organizacemi Stiftung für Aufarbeitung der SED Diktatur a Deutsches 
historisches Museum.

Výstava se koná ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Der Kommunismus in seinem Zeitalter
Die Ausstellung Der Kommunismus in seinem Zeitalter zeigt den Aufstieg und Niedergang 
des Kommunismus im 20. Jahrhundert. Die Vertreter dieser Ideologie wollten nicht nur  
die Welt, sondern auch die Menschen grundlegend verändern. Kommunistische Ver- 
sprechungen einer strahlenden Zukunft mobilisierten rund um den Globus Millionen. Sie 
entwickelten sich jedoch zum Albtraum von Abermillionen, die Opfer kommunistischer 
Gewaltregime wurden. Die Ausstellung des Frankfurter Historikers und Publizisten Gerd 
Koenen umfasst über 200 zeithistorische Fotos und Dokumente. Erarbeitet vom Institut für 
das Studium totalitärer Regime in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Aufarbeitung der 
SED Diktatur und dem Deutschen historischen Museum.

Die Ausstellung findet in Zusammenarbeit mit dem Institut für das Studium totalitärer 
Regime statt.

 25/4–11/6/2018
 Galerie G99, Dominikánská 9

Daniel Hüttler: CCCC
Galerie G99 se na dobu výstavy stane platformou pro realizaci projektu CCCC – Centre 
for Cybernetic Culture Circulation. Jeho podstatou je sociální a myšlenková výmě-
na mezi autorem, divákem nebo participujícími umělci. CCCC tak nabízí prostor pro 
diskusi, přednášku či performanci hostů, pozvaných sem ze tří rozdílných prostředí 
(Prahy, Brna či Vídně). V tzv. Meeting Roomu, který je mimo čas pořadů studovnou, 
naleznete knihy i kopie textů zabývající se historickými událostmi a milníky české his-
torie 1918, 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989 nebo tématy filozofickými a teoretickými. 

Kurátorka: Marta Fišerová Cwiklinski

Aktuální program diskusí můžete sledovat na webu a facebooku Domu umění a festiva-
lu Meeting Brno. S autorem se ve výstavě můžete setkat mimo jiné během Muzejní noci 
19/5/2018 od 18:00 a od 20:00, a pak také během besedy 3/6/2018 od 18:00.  
Vstupné (mimo zmíněné akce) 20 Kč.

Die Galerie 99 wird zur Plattform für die Umsetzung des Projektes CCCC – Centre for Cy-
bernetic Culture Circulation. Dieses basiert auf dem sozialen und gedanklichen Austausch 
zwischen dem Autor, dem Zuschauer und den teilnehmenden Künstlern. CCCC bietet 
damit Raum für Diskussionen, Vorträge oder Performances der Gäste aus drei unterschied- 
lichen Städten (Prag, Brünn und Wien). Im sog. Meeting Room, der sonst als Studierzim-
mer dient, finden Sie Bücher und Texte, die sich mit den historischen Ereignissen und 
Meilensteinen der tschechischen Geschichte sowie mit philosophischen und theoretischen 
Themen beschäftigen. 

Kuratorin: Marta Fišerová Cwiklinski

Das aktuelle Programm der Diskussionen können Sie auf der Webseite und Facebookseite 
vom Künstlerhaus und Festival Meeting Brno finden. Den Autor können Sie in der Auss-
tellung z. B. während der Langen Nacht der Museen am 19/5/2018 ab 18:00 und ab 20:00 
treffen und während der Festivalzeit bei einer Debatte am 3/6/2018 ab 18:00.  
Eintritt: 20 Kč (außer den genannten Veranstaltungen).
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 23/3–30/9/2018
 Muzeum romské kultury, Bratislavská 67

Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty 

Výstava Mire sveti neboli Světy Andreje Pešty představuje kurátorský výběr fotografií 
z autorovy pozůstalosti. Andrej Pešta (1921 Torysky – 2009 Brno) byl nepřehlédnutel-
nou osobností a do 90. let 20. století jediným známým romským fotografem v bývalém 
Československu. Na svých snímcích zachytil život Romů v tehdejší realitě východního 
Slovenska a jižní Moravy v období 60.–80. let 20. století. Návštěvník má příležitost 
konfrontovat se s jinou výpovědí o Romech, než na jakou je v české a slovenské doku-
mentární fotografii zvyklý, a může se tak seznámit s pohledem zevnitř. Fotografie jsou 
doplněny dalšími předměty ze sbírek Muzea romské kultury, které dokládají široký 
záběr dalších Peštových aktivit, jakými byly práce pro zpravodaj Svazu Cikánů-Romů 
Románo ľil nebo literární a výtvarná tvorba.

Externím kurátorem výstavy a spoluautorem doprovodné publikace A. Pešta O Fotki 
je Tomáš Pospěch. Dne 9/6/2018 proběhne od 15:00 komentovaná prohlídka výstavy 
a výtvarná dílna pro návštěvníky s dětmi.

Více informací včetně vstupného naleznete na stránkách www.rommuz.cz. 

Die Ausstellung Mire sveti oder Andrej Peštas Welten stellt eine kuratorische Auswahl 
von Fotografien aus dem Nachlass des Autors dar. Andrej Pešta (1921 Torysky – 2009 
Brünn) war eine außerordentliche Persönlichkeit und bis in die 90er der einzige bekannte 
Roma-Fotograf der früheren Tschechoslowakei. Mit seinen Bildern hat er das damalige 
Leben der Roma in der Ostslowakei und in Südmähren in den 60er bis 80er Jahren des 20. 
Jahrhunderts eingefangen. Der Besucher wird somit mit einer anderen Aussage über die 
Roma konfrontiert, als man sonst in der tschechischen uns slowakischen Dokumentarfo-
tografie findet: es wird ihm der Blick von innen angeboten. Die Fotografien werden von an-
deren Objekten aus den Sammlungen des Museums der Roma-Kultur ergänzt, die die Brei-
te von Peštas anderen Aktivitäten spiegeln, wie seine Arbeit für das Nachrichtenmagazin 
Románo ľil des Zigeuner-Roma-Vereins oder sein literarisches und bildnerisches Werk.
 
Externer Kurator der Ausstellung und Co-Autor der begleitenden Publikation O Fotki: 
Tomáš Pospěch. Am 9/6 finden ab 15:00 ein kommentierter Spaziergang durch die 
Ausstellung und eine Kunstwerkstatt für Kinder statt.
 
Mehr Informationen einschl. Eintrittspreis erhalten Sie auf: www.rommuz.cz.
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  25/5/2018
 19:00
 Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1

JIŘÍ HAVELKA: Elity 

Původní divadelní hra Jiřího Havelky, napsaná pro Slovenské národní divadlo, těží 
z archivních záznamů StB. Na půdorysu hlášení někdejších agentů o činnosti svých 
spolupracovníků se zamýšlí nad podstatou moci, vládnutí a procesem přechodu z jed-
noho režimu do druhého. Snaží se podat psychologický portrét lidí, kteří se po roce 
1989 díky svému předrevolučnímu postavení, přístupu k informacím, ale i svému vzdě-
lání a znalosti jazyků dokázali jako první zorientovat v novém zřízení a dnes tak mohou 
působit ve vysokých společenských funkcích. V jakých institucích se formovalo jejich 
myšlení? A jaký je jejich morální profil či politické přesvědčení? 

Režie: Jiří Havelka
Hrají: Richard Stanke, Dano Heriban, Alexander Bárta, Emil Horváth, 
Ľubomír Paulovič, Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová a další

Představení se koná ve spolupráci s Národním divadlem Brno v rámci Divadelního 
světa Brno. Více informací včetně ceny vstupného naleznete na stránkách www.ndb.cz.
Pořad doprovází debata Ústavu pro studium totalitních režimů, která se uskuteční 
v pondělí 28/5/2018 od 19:00 v kulturním prostoru PRAHA.

JIŘÍ HAVELKA: Eliten 

Das für das Slowakische Nationaltheater geschriebene Theaterstück von Jiří Havelka 
basiert auf dem Archivmaterial der kommunistischen Geheimpolizei. Ausgehend von den 
Meldungen der damaligen Agenten erörtert man das Wesen der Macht und des Regierens 
sowie den Übergangsprozess von einem Regime zum anderen. Das Stück zeichnet das 
psychologische Porträt der Menschen, die dank ihrer Stellung vor 1989, dank dem Zugang 
zu Informationen und dank ihrer Ausbildung und ihren Sprachkenntnissen als erste auf die 
neuen Ordnungen reagieren konnten, und somit bis heute in den höchsten Ämtern tätig 
sind. In welchen Institutionen wurde ihr Denken geformt? Wie sind ihr moralisches Profil 
und ihre politische Überzeugung? 

Regie: Jiří Havelka
Darsteller: Richard Stanke, Dano Heriban, Alexander Bárta, Emil Horváth, 
Ľubomír Paulovič, Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová u. a.

Die Vorstellung findet in Zusammenarbeit mit dem Nationaltheater Brünn im Rahmen des 
Festivals Theaterwelt Brünn statt. Mehr Informationen einschl. Eintrittspreis erhalten Sie auf: 
www.ndb.cz. Als Begleitprogramm bieten wir eine Debatte des Instituts für das Studium 
totalitärer Regime, die am Montag, 28/5/2018 ab 19:00 im Kulturraum PRAHA stattfindet.

 31/5/2018
 BVV

DIVADLO FESTE: Nevěrní
Inscenace, odehrávající se v interiérech i exteriérech brněnského výstaviště, zkoumá 
vznik Československa v roce 1918 ukrajinskýma očima, respektive očima obyvatel Pod-
karpatské Rusi, jež byla tehdy součástí naší země. Ve hře se propojují osudy tehdejších 
Ukrajinek a Ukrajinců v prvorepublikovém Československu s životy dnešní ukrajinské 
menšiny v Česku a s aktuální společenskou situací na Ukrajině. Prostřednictvím identity 
jedné z národnostních menšin a v kontrastu s ní budou diváci poznávat také identitu 
dominantní.
Inscenace je inspirována románovou baladou Ivana Olbrachta z Podkarpatské Rusi 
Nikola Šuhaj Loupežník (1933) a slavným filmovým pokusem Vladislava Vančury na 
předlohu téhož spisovatele, Marijka Nevěrnice (1934).

Režie: Jiří Honzírek (CZ)
Scénář: Pavlo Arie (UK/DE)
Hrají: Kristina Günther-Vieweg (DE), Ondřej Jiráček, Anna Čonková (CZ)

Více informací včetně ceny vstupného naleznete na stránkách Divadla Feste: 
www.divadlofeste.cz. 

THEATER FESTE: Die Untreuen
Die Theatervorstellung wird in den Innen- und Außenräumen auf dem Brünner Messegelän-
de gespielt und betrachtet die Gründung der Tschechoslowakei 1918 mit den Augen der 
Karpato-Ukrainer. Die Schicksale der damaligen UkrainerInnen verflechten sich mit den Le-
bensgeschichten der heutigen ukrainischen Minderheit in Tschechien und mit der aktuellen 
politischen Situation in der Ukraine. Durch die Identität einer nationalen Minderheit und im 
Kontrast zu ihr lernen die Zuschauer auch die vorherrschende Identität kennen.
Das Theaterstück wurde durch die Romanballade Der Räuber Nikola Schuhaj (1933) von 
Ivan Olbracht und durch die berühmte Verfilmung dieser Geschichte von Vladislav Vančura 
Die untreue Marijka (1934) inspiriert.

Regie: Jiří Honzírek (CZ)
Drehbuch: Pavlo Arie (UK/DE)
Darsteller: Kristina Günther-Vieweg (DE), Ondřej Jiráček, Anna Čonková (CZ)

Mehr Informationen einschl. Eintrittspreis erhalten Sie auf: www.divadlofeste.cz. 

 8/6/2018 

 20:00
 kavárna Tři ocásci, tř. Kpt. Jaroše 18

DIVADLO FESTE: Schauspiel
Brněnské divadelnictví je historicky silně spojeno s dějinami německého divadla. Více 
než 300 let v Brně koexistovaly produkce českých, německých a židovských divadel-
níků. Druhá světová válka a následně komunistická éra uvrhly do té doby prolínající se 
česko-německé kontexty v zapomnění. V site-specific inscenaci Schauspiel si je však 
můžete prostřednictvím skutečného příběhu herce, básníka, novináře a divadelního 
sekretáře Gustava Bondiho (1860 Pohořelice – 1941 Brno) připomenout. Ten působil 
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v mnoha rakousko-uherských divadlech, po vzniku Československa se však usadil 
v Brně a stal se jedním z nejaktivnějších hybatelů místní německé a židovské umělec-
ké komunity. Na základě dokumentů, které dokazují jeho vřelý vztah k představitelům 
české kulturní scény (mj. jeho dopisů Masarykovi nebo jeho poslední vůle), vytvořil 
režisér Jiří Honzírek unikátní inscenaci, během níž diváci poznají nejen Bondiho a jeho 
rodinu, ale též místa, na nichž se odehrával jejich život. 

Režie: Jiří Honzírek (CZ)
Hrají: Kristina Günther-Vieweg (DE), Světlana Kašpárková a Ondřej Jiráček (CZ)

Součástí hry je procházka třídou Kapitána Jaroše v délce jeden kilometr. Více informa-
cí včetně ceny vstupného naleznete na stránkách Divadla Feste: www.divadlofeste.cz. 
Kapacita míst omezena. 

THEATER FESTE: Schauspiel
Das Brünner Theaterwesen ist historisch stark mit der Geschichte des deutschen Thea-
ters verbunden. Über 300 Jahre wurden in Brünn tschechische, deutsche und jüdische 
Stücke gespielt. Der zweite Weltkrieg und die nachfolgende Zeit verursachten, dass die 
bisher verflochtenen deutsch-tschechischen Kontexte in Vergessenheit geraten sind. In 
der szenischen Installation Schauspiel wird die Erinnerung an sie wachgerufen, indem die 
Lebensgeschichte des Schauspielers, Dichters, Journalisten und Theatersekräters Gustav 
Bondi (1860 Pohořelice – 1941 Brünn) erzählt wird. Bondi war in vielen österreichisch-un-
garischen Theatern tätig, nach der Entstehung der Tschechoslowakei ließ er sich in Brünn 
nieder und wurde einer der wichtigsten Impulsgeber der hiesigen deutschen und jüdischen 
Künstlergemeinschaft. Basierend auf den Dokumenten, die eine enge Beziehung Bondis zu 
den Vertretern der tschechischen Kulturszene belegen (u. a. seine Briefe an Masaryk oder 
sein Testament), schuf der Regisseur Jiří Honzírek eine einzigartige Inszenierung, während 
der die Zuschauer nicht nur Bondi und seine Familie kennen lernen, sondern auch die 
Orte, an denen sich ihr Leben abspielte. 

Regie: Jiří Honzírek (CZ)
Darsteller: Kristina Günther-Vieweg (DE), Světlana Kašpárková und Ondřej Jiráček (CZ)

Bestandteil der Theatervorstellung ist ein Spaziergang (1 km) auf der Straße Kpt. Jaroše. 
Mehr Informationen einschl. Eintrittspreis erhalten Sie auf: www.divadlofeste.cz. 
Beschränkte Platzanzahl. 

 7/5 a 8/5/2018
 19:00
 Husa na provázku, Zelný trh 9

KATEŘINA TUČKOVÁ: Vitka
I přes svůj krátký život zanechala Vítězslava Kaprálová (1915 Brno – 1940 Montpel-
lier) v hudebním světě hlubokou stopu: jako autorka více než čtyřiceti dodnes hraných 
skladeb a jako charismatická dirigentka. Její talent se projevil už v dětství, po studiích 
v Brně a Praze pak v roce 1937 odešla do Paříže, kde studovala skladbu u Bohuslava 
Martinů. Dirigovala Českou filharmonii či londýnský orchestr BBC. Na počátku války 
však zemřela ve francouzském exilu. Divadelní představení je obrazem závratného 
vzestupu mladé ženy, která se dokázala prosadit v oblasti, jež je dodnes vyhrazena 
především mužům. Ženy, jejíž život byl fascinující směsicí výjimečného nadání a píle, 
ale i svobodomyslnosti, nespoutanosti a náruživosti, kterými šokovala své okolí. Žila 
všemu navzdory, a kdyby přežila, byla by jednou z nejslavnějších českých žen.

Režie: Anna Petrželková

Více informací včetně ceny vstupného naleznete na stránkách 
Divadla Husa na provázku: www.provazek.cz. 

KATEŘINA TUČKOVÁ: Vitka
Trotz ihres kurzen Lebens hat Vítězslava Kaprálová (1915 Brünn – 1940 Montpellier) eine 
tiefe Spur in der Musikwelt hinterlassen: als Autorin von über vierzig bis heute gespielten 
Kompositionen und als charismatische Dirigentin. Ihr Talent offenbarte sich schon in der 
Kindheit. Nach einem Musikstudium in Brünn und Prag ging sie 1937 nach Paris, wo sie 
bei Bohuslav Martinů Komposition studierte. Sie dirigierte die Tschechische Philharmonie 
oder das Londoner BBC-Orchester. Am Anfang des zweiten Weltkriegs starb sie jedoch im 
französischen Exil. Die Theatervorstellung erzählt von dem steilen Aufstieg einer jungen 
Frau, die sich auf einem Feld durchsetzte, das bis heute überwiegend von Männern do-
miniert wird, einer Frau, deren Leben eine faszinierende Mischung von außerordentlicher 
Begabung und Fleiß war, aber auch von Freigeist, Hemmungslosigkeit und Leidenschaft, 
die ihr Umfeld schockierten. Sie lebte allem zu Trotz, und hätte sie überlebt, wäre sie eine 
der berühmtesten tschechischen Frauen geworden.

Regie: Anna Petrželková

Mehr Informationen einschl. Eintrittspreis erhalten Sie auf: www.provazek.cz.
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 31/5/2018
 19:30
 Rotunda pavilonu A, BVV
BCO, Colin Currie a soudobá klasika
inspirovaná jazzem a swingem

Dne 31. května 1918 byla v USA podepsána tzv. Pittsburská dohoda, která schvalovala 
spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, ve kterém mělo mít Slovensko svou 
vlastní státní správu, parlament a soudnictví. Češi však dohodu nedodrželi a slovenská 
autonomie nebyla v plné výši naplněna. Hlavním důvodem byla obava, že podobné 
nároky by mohly vznést i další menšiny. A jak to dopadlo, víme všichni: žádné Čes-
koslovensko se svou německou, rusínskou či maďarskou menšinou dnes neexistuje. 
Nebojme se tedy jiných názorů a vstupme s hrdostí do dialogu. Buďme mezinárodní 
a oslavme společně všechny české osmičky hudbou, která nezná hranic a vyrůstá 
z nejrůznějších světových tradic!
Fenomenální skotský bubeník Colin Currie, který v Brně zazářil během festivalu Mo-
ravský podzim 2015, se rozhodl vrátit, tentokrát však ke spolupráci s BCO, s nímž pro-
vede Andriessenovu skladbu Tap Dance, a dále jazzem inspirovanou skladbu britského 
skladatele Dave Marica. 

Pořad se koná ve spolupráci s Brno Contemporary Orchestra. Více informací 
včetně ceny vstupného naleznete na stránkách www.bco.cz.

BCO, Colin Currie und die gegenwärtige Klassik, 
inspiriert von Jazz und Swing
Am 31. Mai 1918 wurde das sogenannte Pittsburgher Abkommen geschlossen, mit dem die 
Vereinigung von Tschechen und Slowaken in einem selbstständigen Staat besiegelt wurde. 
Die Slowakei sollte eine autonome Verwaltung, einen eigenen Landtag und einen eigen-
ständigen Justizapparat haben. Die Tschechen hielten jedoch dieses Abkommen nicht ein 
und die slowakische Autonomie wurde nicht vollständig umgesetzt. Der Hauptgrund war 
die Angst, dass ähnliche Ansprüche auch von den anderen Minderheiten kommen könn-
ten. Das Ende der Geschichte kennen wir alle: heute gibt es keinen tschechoslowakischen 
Staat mit seinen deutschen, ruthenischen oder ungarischen Minderheiten. Fürchten wir 
uns also nicht und treten wir in Dialog mit Andersdenkenden. Seien wir international und 
feiern wir zusammen alle tschechischen Achter mit Musik, die keine Grenzen kennt und 
aus den verschiedensten Kulturen kommt!
Der phänomenale Perkussionist aus Schottland Colin Currie, der beim Festival Mährischer 
Herbst 2015 in Brünn brillierte, kommt wieder in die Stadt, um diesmal in Zusammenarbeit 
mit dem BCO die Komposition Tap Dance von Louis Andriessen und ein mit Jazz inspi-
riertes Stück des britischen Komponisten Dave Marico aufzuführen. 

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Brno Contemporary Orchestra statt. 
Mehr Informationen einschl. Eintrittspreis erhalten Sie auf: www.bco.cz.
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 9/6/2018
 19:00
 Besední dům, Komenského nám. 8

Jan Novák: Aesopia
6 zpívaných bajek podle Phaedra pro čtyřhlasý smíšený sbor a dva klavíry (1981)

Jan Novák (1921 Nová Říše - 1984 Neu Ulm) byl klavírista a jedna z nejvýraznějších 
českých skladatelských osobností 2. poloviny 20. století. Byl absolventem brněnské 
konzervatoře, žákem Viléma Petrželky, Pavla Bořkovce, Aarona Coplanda a Bohuslava 
Martinů. Po roce 1968 zvolil raději svobodný život v emigraci, kam ho následova-
la i jeho manželka s dcerami. Své vrcholné tvůrčí období tak prožil v městečku Riva 
u Gardského jezera a později v německém Ulmu. Po dobu emigrace byla Novákova 
hudba v tehdejším Československu zakázána.

Účinkují smíšené pěvecké sbory Ars Brunensis Chorus, Akademický sbor Žerotín 
a Brněnský akademický sbor. Tato etablovaná hudební tělesa s vysokou uměleckou 
úrovní dlouhodobě rozvíjejí výraznou tradici sborového zpěvu a nyní se setkávají 
k závěrečnému koncertu letošního ročníku festivalu. 

Sbormistři: Dan Kalousek, Pavel Koňárek
Dirigent: Pavel Koňárek

Pořad se koná ve spolupráci s Filharmonií Brno. Více informací včetně ceny 
vstupného naleznete na stránkách www.filharmonie-brno.cz. 

Jan Novák: Aesopia
6 gesungene Fabeln nach Phaedrus für vierstimmigen gemischten Chor 
und zwei Klaviere (1981)

Jan Novák (1921 Nová Říše - 1984 Neu Ulm) war Pianist und einer der markantesten tsche-
chischen Komponisten der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er absolvierte das Brünner 
Konservatorium und war Schüler von Vilém Petrželka, Pavel Bořkovec, Aaron Copland 
und Bohuslav Martinů. Nach 1968 wählte er mit seiner Familie lieber das freie Leben in der 
Emigration. Seine künstlerischen Höhepunkte erlebte er somit im italienischen Riva am 
Gardasee und später im deutschen Ulm. In der Zeit seiner Emigration wurde Nováks Musik 
in der damaligen Tschechoslowakei verboten.

Es treten auf: die gemischten Chöre Ars Brunensis Chorus, Akademický sbor Žerotín 
und Brněnský akademický sbor. Die etablierten Musik-Ensembles, die die lange Tradi-
tion des Chorgesangs auf ein hohes künstlerisches Niveau heben, treffen sich nun zum 
Abschlusskonzert des diesjährigen Festivals. 

Chorleiter: Dan Kalousek, Pavel Koňárek
Dirigent: Pavel Koňárek

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Philharmonie Brünn statt. Mehr 
Informationen einschl. Eintrittspreis erhalten Sie auf: www.filharmonie-brno.cz. 
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V pásmu dokumentárních filmů z produkce České televize připomínáme některé výraz-
né brněnské osobnosti, kterým se nástup totalit stal osudným – někteří zemřeli, jiní se 
museli uchýlit do emigrace. Ti, kteří přežili, pak svůj talent rozvíjeli v zahraničí a z jejich 
tvůrčí činnosti těžily jiné země. O co jsme se odchodem těchto lidí ochudili? Jak vní-
mají sami emigranti svůj životní osud? Co pro ně znamenal rok 1989 a jaké byly jejich 
návraty? Přijďte se podívat a posléze debatovat s osobnostmi, pamětníky a historiky. 

Za laskavé zapůjčení filmů děkujeme České televizi, hlavnímu mediálnímu partnerovi 
festivalu Meeting Brno. Na všechny pořady filmového pásma je vstup zdarma.

Mit einer Reihe von Dokumentarfilmen des Tschechischen Fernsehens erinnern wir an 
einige herausragende Brünner Persönlichkeiten, für die die totalitären Regime fatal wurden 
– manche sind ums Leben gekommen, andere mussten emigrieren. Die Überlebenden 
entfalteten dann ihr Talent im Ausland und aus ihrer Kreativität zogen andere Länder 
Gewinn. Was ist uns alles abhanden gekommen, indem wir solche Leute verloren haben? 
Wie denken die Emigranten selbst über das eigene Schicksal? Was hat das Jahr 1989 für 
sie bedeutet und wie erlebten sie ihre Rückkehr? Lernen Sie diese Menschen bei unse-
ren Filmvorführungen und anschließenden Diskussionen mit Zeitzeugen, Historikern und 
anderen Persönlichkeiten kennen. 

Für die freundliche Bereitstellung der Filme bedanken wir uns beim Tschechischen 
Fernsehen, dem Hauptmedienpartner des Festivals Meeting Brno. Alle Veranstaltungen 
der Filmreihe haben freien Eintritt.

 

 28/5/2018
 18:00
 Památník Leoše Janáčka, 
 Smetanova 14
Návrat neztraceného syna 
Rudolf Firkušný (1912 Napajedla – 1994 Staatsburg, USA) se stal celoevropsky zná-
mým virtuosem ještě před začátkem II. světové války. Od roku 1939 žil v Paříži v komu-
nitě českých umělců a později uprchl do Spojených států. Po válce se vrátil domů jako 
uznávaný světový pianista, avšak nástup komunistického režimu v roce 1948 jej přiměl 
k opětovné emigraci do USA. Ačkoli během následujících čtyřiceti let dostával od čes-
koslovenského státu nabídky k domácím koncertům, odmítl se stát součástí prorežimní 
propagandy a nikdy nepřijel. České publikum jej mohlo znovu zažít až na koncertu 
Pražského jara 28. května 1990.

Debata po projekci bude věnována životu Rudolfa Firkušného v emigraci v kontextu 
předválečné a poválečné umělecké emigrace.

Diskutují:
Véronique Firkusny – překladatelka žijící v New Yorku, dcera Rudolfa Firkušného
Aleš Březina – skladatel a muzikolog, ředitel Institutu Bohuslava Martinů
Moderuje prof. Ivo Barteček z Katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci. 

Návrat neztraceného syna. Režie: Jaromil Jireš (1990, 54 min.)

Pořad se koná díky laskavé podpoře Českého literárního centra 
a Moravské zemské knihovny.

Rückkehr des nicht verlorenen Sohnes
Rudolf Firkušný (1912 Napajedla – 1994 Staatsburg, USA) wurde noch vor dem zweiten 
Weltkrieg als hervorragender Pianist in ganz Europa bekannt. Seit 1939 lebte er in Paris in 
der tschechischen Künstlergemeinschaft und später flüchtete er in die Vereinigten Staaten. 
Nach dem Krieg kehrte er als renommierter Virtuose nach Hause zurück, aber der Aufstieg 
des kommunistischen Regimes 1948 bewegte ihn zur erneuten Auswanderung in die USA. 
Obwohl er in den folgenden vierzig Jahren vom tschechoslowakischen Staat mehrmals zu 
Konzerten eingeladen wurde, lehnte er jedesmal ab – er wollte nicht zum Bestandteil der 
Regimepropaganda werden. Das tschechische Publikum konnte ihn deshalb erst bei dem 
Konzert des Prager Frühlings am 28. Mai 1990 wieder erleben.

Nach der Filmvorführung folgt ein Gespräch über das Leben von Rudolf Firkušný im 
allgemeinen Kontext der Künstleremigration.

Es diskutieren:
Véronique Firkusny – in New York lebende Übersetzerin, Tochter von Rudolf Firkušný
Aleš Březina – Komponist und Musikwissenschaftler, Leiter des Bohuslav-Martinů-Instituts
Moderation: Prof. Ivo Barteček von der Palacký–Universität in Olomouc.

Návrat neztraceného syna. Regie: Jaromil Jireš (1990, 54 Min.)

Die Veranstaltung findet dank der freundlichen Unterstützung des Tschechischen 
Literaturzentrums und der Mährischen Landesbibliothek statt.

 1/6/2018 
 20:00
 Kabinet múz, Sukova 4
ROZVZPOMÍNÁNÍ
Dokument o loňském setkání rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni 

Minulý rok jsme na festival Meeting Brno pozvali potomky židovských rodin, kterým 
se podařilo přežít holocaust, jimž však byl po válce zkonfiskován majetek. Přestože 
jsou dodnes morálními vlastníky řady významných brněnských staveb, prezentuje se 
jimi naše město či kraj. Potomků zmíněných rodin se z pěti kontinentů sjelo na 120 
a mnozí z nich do města svého původu zavítali vůbec poprvé. Jaká byla jejich cesta 
k vlastním kořenům a jak se jim u nás líbilo? Jejich týdenní pobyt sledoval dokumen-
tarista Roman Zmrzlý, jehož snímek Rozvzpomínání můžete shlédnout při slavnostní 
premiéře, jíž se zúčastní i zástupce rodiny Löw-Beerů. Po projekci filmu bude následo-
vat beseda tlumočená do češtiny i němčiny. 

Diskutují: 
Roman Zmrzlý – režisér a dokumentarista, Cinétik studio
Daniel Löw-Beer – účastník loňského setkání The Family Reunion
Moderuje Mojmír Jeřábek, ředitel Českého centra Vídeň a iniciátor setkání 
The Family Reunion.

 20:00 20:00
 Kabinet múz, Sukova 4 Kabinet múz, Sukova 4
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Erinnerungvermögen
Dokumentarfilm über das Treffen der Familien Löw-Beer, 
Tugendhat und Stiassni in Brünn 

Zum letztjährigen Festival Meeting Brno haben wir die Nachkommen der jüdischen Fami-
lien eingeladen, die den Holocaust überlebten, und nach dem Krieg auch noch um ihren 
Besitz gebracht wurden. Bis heute sind sie die moralischen Eigentümer einiger bedeuten-
den Brünner Baudenkmäler, mit denen sich die Stadt oder die Region rühmen kann. Zum 
Treffen in Brünn sind ungefähr 120 Nachkommen dieser Familien aus allen fünf Kontinen-
ten angereist; viele von ihnen waren hier zum allerersten Mal. Wie war ihr Weg zu den 
eigenen Wurzeln und wie hat es ihnen bei uns gefallen? Bei dem einwöchigen Aufenthalt 
hat sie der Dokumentarfilmer Roman Zmrzlý begleitet. Seinen Film Rozvzpomínání (Erin-
nerungsvermögen) können Sie nun bei der Gala-Premiere sehen, an der auch ein Vertre-
ter der Familie Löw-Beer teilnimmt. Nach der Filmvorführung folgt eine Debatte, die ins 
Tschechische und ins Deutsche gedolmetscht wird. 

Es diskutieren: 
Roman Zmrzlý – Regisseur und Dokumentarfilmer, Cinétik studio
Daniel Löw-Beer – Teilnehmer des letztjährigen Treffens The Family Reunion
Moderation: Mojmír Jeřábek, Leiter des Tschechischen Zentrums in Wien und 
Initiator des Treffens The Family Reunion.

 3/6/2018
 16:00
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18

Drahý Fredy / Fredy Hayakar 

Devatenáctiletý německý uprchlík, sportovec a přiznaný gay pobýval mezi válkami 
i v Brně. Později byl v Terezíně a Osvětimi vzorem lidskosti a morálních hodnot pro 
děti a mládež, které vedl k atletice a sionismu. Takový obraz má u pamětníků Fredy 
Hirsch (1916–1944). Režisér Rubi Gat jeho příběh dále dotváří pomocí animací, z nichž 
zaujme vhled do brněnské domácnosti, kterou Fredy vedl se svým partnerem Janem 
Mautnerem, nebo Fredyho smrt ve 28 letech poté, co jej lékaři předávkovali, když měl 
vést povstání proti nacistům.
Film a osud Fredyho Hirsche představí před promítáním historik Jan Seidl, 
předseda Společnosti pro queer paměť, a koprodukční filmu Pavel Kuča.

Režie: Rubi Gat (2017, 74 min, hebrejsky s českými titulky)

Spolupořadatelem je Společnost pro queer paměť s podporou spolku 
Minorities a Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. 
Více informací naleznete na www.queerpamet.cz.

 16:00 16:00
 kulturní prostor PRAHA, Husova 18

Lieber Fredy / Fredy Hayakar
Der neunzehnjährige deutsche Flüchtling und Sportler, der sich zu seiner Homosexua-
lität bekannte, hielt sich in der Zwischenkriegszeit auch in Brünn auf. Später wurde er in 
Theresienstadt und Auschwitz zum menschlichen und moralischen Vorbild für Kinder und 
Jugendliche, die er zur Leichtathletik und zum Zionismus führte. So haben die Zeitzeugen 
Fredy Hirsch (1916–1944) in Erinnerung. Der Regisseur Rubi Gat ergänzt Fredys Lebens-
geschichte mit Animationen, die zum Beispiel das Brünner Zusammenleben von Fredy mit 
seinem Partner Jan Mautner oder Fredys Tod darstellen – er ist mit 28 Jahren an einer von 
Ärzten verabreichten Überdosis gestorben, als er einen Aufstand organisieren wollte.
Vor der Filmvorführung sprechen der Historiker Jan Seidl, Präsident der Gesellschaft für 
Queer-Gedächtnis, und der Filmkoproduzent Pavel Kuča über den Film und das Schicksal 
von Fredy Hirsch.

Regie: Rubi Gat (2017, 74 Min., hebräisch mit tschechischen Untertiteln)

Mitveranstalter: Gesellschaft für Queer-Gedächtnis mit Unterstützung des Vereins 
Minorities und der Botschaft des Staates Israel in Tschechien. Mehr Informationen 
erhalten Sie auf www.queerpamet.cz.

 4/6/2018
 18:00
 byt Haasových, Biskupská 8

Na návštěvě u Hugo Haase
Hugo Haas (1901 Brno – 1968 Vídeň), prvorepublikový idol z filmového plátna, ale také 
herec Národního divadla, byl v roce 1939 pod tlakem sílícího fašismu donucen k dra-
matickému útěku do emigrace. Přes Paříž, Španělsko a Lisabon se dostal do Spojených 
států, kde se v Hollywoodu úspěšně pokusil o nový profesní začátek, natáčel a režíro-
val zde filmy a prosadil se i na divadle. Koncem 50. let se vrátil do Evropy a žil ve Víd-
ni. Co nejblíže milovanému rodnému městu, kam se však za svého života již nepodíval.

Mimořádná projekce proběhne přímo v domě, kde bratři Haasové bydleli. Kvůli ome-
zené kapacitě je potřeba rezervace míst na: rsvp@meetingbrno.cz.

Na návštěvě u Hugo Haase. Režie: Jiří Vondráček (1968, 60 min.)

Zu Besuch bei Hugo Haas
Hugo Haas (1901 Brünn – 1968 Wien), Frauenidol und Filmstar der jungen Tschechoslo-
wakei, aber auch ein großartiger Schauspieler des Prager Nationaltheaters. 1939 wurde er 
wegen dem aufkommenden Faschismus zur dramatischen Flucht ins Exil gezwungen. Über 
Paris, Spanien und Lissabon gelangte er nach Amerika, wo er in Hollywood erfolgreich eine 
neue professionelle Laufbahn startete, Filme drehte und auch beim Theater sich durch-
setzte. Ende der 50er Jahre kam er nach Europa zurück und lebte in Wien. So nah wie 
möglich an seiner geliebten Heimatstadt, die er jedoch nicht mehr wieder sah.

Die Sondervorführung findet direkt im Haus der Brüder Haas statt. Die Platzanzahl 
ist beschränkt: Reservierungen auf rsvp@meetingbrno.cz.

Na návštěvě u Hugo Haase. Regie: Jiří Vondráček (1968, 60 Min.)

 18:00
 byt Haasových, Biskupská 8
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 4/6/2018
 19:30
 byt Haasových, 
 Biskupská 8

Suita pro jeden život
Pavel Haas (1899 Brno – 1944 Osvětim), nadaný skladatel, jehož tvorbu nejvíce ovlivnila 
studia u Leoše Janáčka, nestihl z Brna zavčas utéct. Jeho bratru Hugovi emigrace 
zachránila život – Pavel byl roku 1941 deportován do Terezína. V dokumentu jsou ob-
saženy autentické záběry z Terezína zachycující fingovanou premiéru Haasovy Studie 
pro smyčcový orchestr (1943). Tento koncert pro účely německého propagandistické-
ho filmu se konal v září roku 1944. Měsíc po natáčení byli hudebníci orchestru i Pavel 
Haas odvezeni do plynové komory.

Film promítneme v návaznosti na dokument Na návštěvě u Hugo Haase v prostorách 
domu, kde bratři Haasové bydleli. Kvůli omezené kapacitě je potřeba rezervace míst 
na: rsvp@meetingbrno.cz.

Suita pro jeden život. Režie: Rudolf Chudoba (2000, 43 min.)

Die Suite für ein Leben
Pavel Haas (1899 Brünn – 1944 Auschwitz), der begabte Komponist, dessen Werk durch 
das Studium bei Leoš Janáček am meisten beeinflusst wurde, konnte nicht mehr recht-
zeitig aus Brünn fliehen. Seinem Bruder Hugo hat die Flucht ins Exil das Leben gerettet – 
Pavel wurde 1941 nach Theresienstadt deportiert. Im Dokumentarfilm werden authentische 
Aufnahmen von der fingierten Premiere der Haas-Komposition Studie für Streichorches-
ter (1943) gezeigt. Das Konzert fand zu Zwecken eines deutschen Propagandafilms im 
September 1944 im Ghetto statt. Einen Monat später wurden die Musiker und auch Pavel 
Haas in die Gaskammer geschickt.

Den Dokumentarfilm zeigen wir im Anschluss auf die Vorführung von Na návštěvě u Hugo 
Haase direkt im Haus, in dem die Brüder Haas wohnten. Die Platzanzahl ist beschränkt: 
Reservierungen auf rsvp@meetingbrno.cz.

Suita pro jeden život. Regie: Rudolf Chudoba (2000, 43 Min.)

 19:30
 byt Haasových, 
 19:30 19:30
 byt Haasových,  byt Haasových, 

 5/6/2018
 18:00
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3

André a jeho životy
André Steiner (1908 Dunajská Streda – 2009 Atlanta) se narodil v židovské rodině na 
Slovensku a do Brna přišel studovat architekturu. Řada jeho brněnských funkciona-
listických staveb vznikla ve spolupráci s Ernstem Wiesnerem. Za II. světové války se 
Steiner stal členem odbojové bratislavské Pracovní skupiny, která se snažila bránit 
deportacím slovenských Židů do vyhlazovacích táborů. Zachránil tak přes 7000 lidí. 
Na sklonku války pak Steiner uprchl do USA. Americký dokument sleduje Steinerovu 
návštěvu vlasti v roce 1998, kdy se do ní vrátil poprvé od své emigrace.

André a jeho životy. Režie: Brad Lichtenstein (1998, 59 min., s českými titulky)

Andre‘s Lives
André Steiner (1908 Dunajská Streda – 2009 Atlanta) wurde in einer jüdischen Familie in 
der Slowakei geboren und kam nach Brünn zum Architekturstudium. Viele seiner Brünner 
funktionalistischen Bauten entstanden in Zusammenarbeit mit Ernst Wiesner. Im zweiten 
Weltkrieg war Steiner bei der Pressburger Widerstandsgruppe, der sog. Arbeitsgruppe 
tätig, die slowakische Juden vor der Deportation in die Vernichtungslager schützte. Er hat 
auf diese Weise das Leben von mehr als 7000 Menschen gerettet. Zu Kriegsende flüchtete 
er dann in die USA. Der amerikanische Dokumentarfilm zeigt Steiners erstes Wiedersehen 
mit seinen Heimatorten im Jahr 1998.

André a jeho životy. Regie: Brad Lichtenstein (1998, 59 Min., mit tsch. Untertiteln)

 6/6/2018
 18:00
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3

My a Matterhorn, Matterhorn a my
Po srpnu 1968 odešlo z Československa do Švýcarska přes 13 000 lidí. Dokumentární 
film akcentuje skutečnost, že mnozí příchozí byli pro švýcarskou společnost nespor-
ným ziskem. Patřila k nim i původem brněnská básnířka a překladatelka Viola Fis-
cherová (1935 Brno – 2010 Praha). V 60. letech pracovala v literární redakci Českoslo-
venského rozhlasu a po sovětské okupaci odešla do Švýcarska. Od roku 1985 pak žila 
v Německu a spolupracovala s Rádiem Svobodná Evropa a časopisem Svědectví. Jako 
jedna z mála emigrantů se po sametové revoluci vrátila a žila v Praze.

Po projekci následuje debata o životě ve švýcarské emigraci a návratech po roce 1989 
s architektem Jiřím Oplatkem žijícím od roku 1969 v Basileji. Moderuje architekt 
Antonín Novák.

My a Matterhorn, Matterhorn a my. Režie: Bernard Šafařík (2008, 57 min.)

 18:00
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3
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Wir und Matterhorn, Matterhorn und wir
Nach der Besetzung 1968 sind über 13 000 Menschen aus der Tschechoslowakei in die 
Schweiz ausgewandert. Der Dokumentarfilm zeigt, dass viele von ihnen einen Gewinn für 
die Schweizer Gesellschaft bedeuteten. Zu ihnen gehörte auch die Brünner Dichterin und 
Übersetzerin Viola Fischerová (1935 Brünn – 2010 Prag). In den 60er Jahren arbeitete sie 
in der literarischen Redaktion des Tschechischen Rundfunks. Nach der sowjetischen Ok-
kupation wanderte sie in die Schweiz aus. Seit 1985 lebte sie in Deutschland und arbeitete 
mit dem Radio Free Europe und der Zeitschrift Svědectví zusammen. Als eine der wenigen 
EmigrantInnen kam sie nach 1989 zurück und lebte in Prag.

Nach der Filmvorführung folgt eine Debatte mit dem Architekten Jiří Oplatek, der seit 
1969 in Basel lebt. Er berichtet von der Schweizer Emigration und den Problemen mit der 
Rückkehr nach 1989. Moderation: Antonín Novák, Architekt.

My a Matterhorn, Matterhorn a my. Regie: Bernard Šafařík (2008, 57 Min.)

 7/6/2018 

 17:00
 Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Romové a 1968
Komponovaný večer v Muzeu romské kultury tematizuje společenskou angažovanost 
Romů v Československu po roce 1945, která v roce 1968 vyústila ve snahy o založení 
celorepublikové organizace. V srpnu 1969 byl v Brně založen Ústřední výbor Svazu 
Cikánů-Romů, který později sehrál významnou roli v jejich politické angažovanosti. 
Přiblíží ji romistka Milada Závodská, historik Dušan Slačka z Muzea romské kultury 
a romistka Helena Sadílková ze Semináře romistiky FF UK v Praze. V průběhu mode-
rovaného večera budou promítnuty unikátní dobové filmové materiály a bude předsta-
vena nová odborná publikace k tomuto tématu.

Více informací naleznete na stránkách www.rommuz.cz. Vstup zdarma.

Roma und 1968
Der thematische Abend im Museum der Roma-Kultur fokussiert das gesellschaftliche 
Engagement der Roma in der Tschechoslowakei nach 1945, das im Jahr 1968 in Bemühun-
gen um die Gründung einer landesweiten Organisation mündete. Im August 1968 wurde in 
Brünn das Zentralkomitee des Zigeuner-Roma-Vereins gegründet, das später eine wichtige 
Rolle im politischen Engagement spielte. Die Roma-Expertin Milena Závodská, der 
Historiker Dušan Slačka vom Museum der Roma-Kultur und die Roma-Expertin Helena 
Sadílková vom Seminar für Roma-Kulturforschung der Prager Karlsuniversität bringen 
uns das Thema näher. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch einzigartige historische 
Filmmaterialien gezeigt und eine neue Fachpublikation präsentiert.

Mehr Informationen erhalten Sie auf www.rommuz.cz. Eintritt frei.

 7/6/2018
 18:00
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3

Na plovárně s Richardem Belcredim
Richard Mořic Belcredi (1926 Líšeň – 2015 Prostějov), potomek šlechtického rodu Bel-
credi, prožil dětství na zámku v Líšni. Rodinný majetek však byl zabaven nejprve nacisty, 
pak komunisty. Za války musel opustit gymnázium, po válce byl vyloučen ze studií práv. 
V květnu 1949 se rozhodl pro útěk do Rakouska, odkud jeho cesta vedla do Francie. 
V letech 1953–1983 pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa. Po roce 1989 se 
vrátil do Československa a v 90. letech byl velvyslancem České republiky ve Švýcarsku. 
Po projekci následuje debata o osudu Richarda Belcredi a Rádiu Svobodná Evropa.

Hosté pořadu:
Ludvík Belcredi – archeolog, synovec Richarda Mořice Belcrediho
Prokop Tomek – historik VHÚ, autor řady publikací o Rádiu Svobodná Evropa

Na plovárně s Richardem Belcredim. Režie: Jan Hojtaš (2003, 23 min.)

Interview mit Richard Belcredi
Richard Moritz Belcredi (1926 Líšeň – 2015 Prostějov), der Nachkomme der Adelsfamilie 
Belcredi verbrachte die Kindheit auf dem Schloss von Líšeň (Lösch). Der Familienbesitz 
wurde jedoch zuerst von den Nazis, dann von den Kommunisten beschlagnahmt. Im 
zweiten Weltkrieg musste Belcredi das Gymnasium verlassen, nach dem Krieg wurde 
er vom Jurastudium ausgeschlossen. Im Mai 1949 entschied er sich für die Flucht nach 
Österreich und von dort führte sein Weg nach Frankreich. In den Jahren 1953–1983 war 
er als Redakteur bei Radio Free Europe tätig. Nach 1989 kam er in die Tschechoslowakei 
zurück und in den 90er Jahren wurde er tschechischer Botschafter in der Schweiz. Nach 
der Filmvorführung folgt eine Debatte über das Schicksal von Richard Belcredi und das 
Radio Free Europe.

Es diskutieren:
Ludvík Belcredi – Archäologe, Neffe von Richard Moritz Belcredi
Prokop Tomek – Historiker beim Militärgeschichtlichen Institut Prag (VHÚ), Autor zahlrei-
cher Publikationen über das RFE

Na plovárně s Richardem Belcredim. Regie: Jan Hojtaš (2003, 23 Min.)
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 8/6/2018
 18:00
 kavárna kina Scala, Moravské nám. 3
Z očí do očí: Sir Frank Lampl
František Lampl (1926 Brno – 2011 Anglie) byl za II. světové války vězněn v koncent-
račních táborech Terezín, Osvětim a Dachau. V roce 1950 byl obviněn z buržoazního 
původu a uvězněn v Jáchymově, kde tři roky pracoval v uranových dolech. Po pod-
mínečném propuštění začal pracovat ve stavebnictví. V roce 1968 emigroval do Velké 
Británie. Zde získal práci u stavební společnosti Bovis a z pozice políra se během let 
vypracoval na generálního ředitele společnosti, která se pod jeho vedením stala jednou 
z největších stavebních firem na světě. 

Po projekci následuje debata se stavebním inženýrem Petrem Strejčkem, který praco-
val v brněnské pobočce Bovis Lend Lease. Věnovat se budeme nejen profesním úspě-
chům Franka Lampla, ale také stínům jeho minulosti, které vyvolávají zásadní otázky. 
Moderuje Jiří Bastl.

Pořad se koná s laskavou podporou společnosti PM Group a studentské komory 
AS FAST VUT.

Z očí do očí: Sir Frank Lampl. Režie: Karel Fuksa (1993, 39 min.)

Interview mit Frank Lampl
František Lampl (1926 Brünn – 2011 England) wurde im zweiten Weltkrieg in KZ-Lagern The-
resienstadt, Auschwitz und Dachau festgehalten. 1950 wurde er der bourgeoisen Herkunft 
beschuldigt und musste als Häftling drei Jahre in Joachimsthaler Uran-Bergwerken arbeiten. 
Nach der bedingten Entlassung wurde er bei einer Baufirma angestellt. Das Jahr 1968 nutzte 
er, um nach Großbritannien auszuwandern. Dort erhielt er eine Stelle als Polier bei dem 
Bauunternehmen Bovis. Nach einigen Jahren hatte er sich zum Generaldirektor der Firma 
hochgearbeitet, die unter seiner Führung zu einer der größten Baufirmen auf der Welt wurde. 

Nach der Filmvorführung folgt eine Debatte mit dem Bauingenieur Petr Strejček, der bei 
der Brünner Niederlassung der Firma Bovis Lend Lease gearbeitet hat. Wir werden nicht 
nur über die professionellen Erfolge von Frank Lampl sprechen, sondern auch über die 
Schatten seiner Vergangenheit, die uns vor grundsätzliche Fragen stellen.
Moderation: Jiří Bastl.

Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung der Firma PM Group und 
der Studentenkammer des Akademischen Senats FAST VUT statt.

Z očí do očí: Sir Frank Lampl. Regie: Karel Fuksa (1993, 39 Min.)
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 2/6/2018
 8:00–20:00 

Pouť smíření

Vypořádání naší společnosti s poválečným vyhnáním vyvrcholilo v roce 2015 Poutí 
smíření a s ní spojenou Deklarací smíření a společné budoucnosti, brněnskými zastu-
piteli přijatým vyjádřením lítosti nad událostmi z poloviny roku 1945. Akce navazovala 
na upomínkové pochody do Pohořelic, které od roku 2007 pořádal Jaroslav Ostrčilík. 
Od roku 2015 vede trasa pouti proti směru historického pochodu, tedy v symbolickém 
gestu smíření od někdejšího hromadného hrobu v Pohořelicích zpět do Brna. I letos se 
tak vydáme z Pohořelic do zahrady augustiniánského opatství na Mendlově náměstí.

Historická fakta: Během poslední květnové noci roku 1945 bylo na dvacet tisíc Brňanů 
německého jazyka – starců, žen a dětí – vyhnáno ze svého domova. Více než 1700 jich 
náročnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo, proto tento poválečný exces vstoupil 
do dějin jako tzv. brněnský pochod smrti.

V předvečer Pouti smíření zveme zahraniční účastníky k promítání filmu o loňské 
návštěvě potomků židovských rodin Rozvzpomínání v Kabinetu múz na Sukově ulici. 
Program začíná ve 20:00 a je tlumočen do němčiny.

Během pouti proběhne workshop zaměřený na problematiku této kapitoly společných 
dějin pro německé, rakouské a české studenty. Více informací včetně jízdního řádu 
kyvadlové dopravy naleznete na stránkách či facebooku festivalu. 

Při zakončení pouti v zahradě augustiniánů zahraje skupina Urband a k dispozici bude 
bohaté občerstvení i možnost poznat zástupce a činnost krajanských sdružení. Formou 
stánků se představí mezi jinými Ackermann-Gemeinde, Seliger-Gemeinde nebo Sude-
tendeutsche Landsmannschaft.

Versöhnungsmarsch
Die Auseinandersetzung unserer Gesellschaft mit der Vertreibung der Deutschen nach 
dem zweiten Weltkrieg kulminierte im Jahr 2015 mit dem Versöhnungsmarsch und der 
damit verbundenen Deklaration zur Versöhnung und einer gemeinsamen Zukunft, mit 
der der Brünner Stadtrat den Gewaltakt von 1945 bedauerte. Die Veranstaltung baute auf 
den Gedenkmärschen nach Pohořelice auf, die seit 2007 von Jaroslav Ostrčilík organisiert 
wurden. Seit 2015 wird der Versöhnungsmarsch in der Gegenrichtung gegangen, d. h. in 
der symbolischen Geste der Versöhnung vom Massengrab in Pohořelice (Pohrlitz) zurück 
nach Brünn. Auch dieses Jahr gehen wir also von Pohořelice bis zum Garten der Augusti-
ner Abtei auf dem Mendelsplatz.

Historische Fakten: In der letzten Mainacht 1945 wurden über zwanzigtausend Brünner 
deutscher Muttersprache – Alte, Frauen und Kinder – aus ihrer Heimatstadt vertrieben. 
Mehr als 1700 von ihnen überlebten den anstrengenden Weg bis zur österreichischen 
Grenze nicht, weshalb dieser Gewaltexzess als Brünner Todesmarsch in die Geschichts-
schreibung einging.

Im Rahmen des Versöhnungsmarsches wird ein Workshop für deutsche, österreichische 
und tschechische Studenten organisiert, der dieses Kapitel der gemeinsamen Geschichte 
aufgreift. Mehr Informationen einschl. Fahrplan vom Pendelbus finden Sie auf der Websei-
te oder Facebookseite des Festivals. 

Zum Abschluss des Versöhnungsmarsches tritt im Augustiner Garten die Urband auf 
und es wird ein reicher Imbiss angeboten. Mit Ständen präsentieren sich einige Heimat-
verbände, z. B. die Ackermann-Gemeinde, Seliger-Gemeinde oder die Sudetendeutsche 
Landsmannschaft.

Am Vorabend laden wir unsere ausländischen Gäste zur Vorführung des Dokumentarfilms 
Rozvzpomínání (Erinnerungsvermögen) ein, der vom letztjährigen Treffen der Nachkom-
men der jüdischen Familien in Brünn erzählt. Das Programm beginnt um 20 Uhr in Kabinet 
múz, Sukova 4 und wird ins Deutsche gedolmetscht.
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 3/6/2018 

 11:00
 kostel sv. Jakuba, Jakubské náměstí 

Česko-německá bohoslužba
Křesťanská víra dala v posledních letech mnoha lidem sílu a odvahu postavit se bez-
práví a zastat se pronásledovaných. Zejména v časech nesvobody byli sami křesťané 
často oběťmi, trpěli ve věznicích a koncentračních táborech nebo zaplatili za svou 
víru životem. Česko-německá bohoslužba chce připomenout svědky víry v českých 
zemích ve 20. století nezávisle na tom, zda jejich mateřským jazykem byla čeština 
nebo němčina.

Mši svaté předsedá brněnský biskup Vojtěch Cikrle a zúčastní se jí emeritní opat kláš-
tera Schäftlarn, Dr. Emmeram Kränkl OSB, který se narodil v Klatovech, spolu s rodi-
nou byl po válce odsunut, avšak dodnes se angažuje za česko-německé smíření, a dále 
Mons. Václav Slouk, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský 
děkan a farář kostela sv. Jakuba. 

Bohoslužebné setkání se koná ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde 
a proběhne v českém i německém jazyce.

Deutsch-tschechischer Gottesdienst
Der christliche Glaube hat in den letzten Jahren vielen Menschen die Kraft und den Mut 
gegeben, sich dem Unrecht zu stellen und der Verfolgten anzunehmen. Besonders in den 
unfreien Zeiten wurden die Christen oft selbst zu Opfern, litten in Gefängnissen und KZ-
Lagern oder zahlten für ihren Glauben mit dem Leben. Der deutsch-tschechische Gottes-
dienst will der Glaubenszeugen in Tschechien im 20. Jahrhundert gedenken, unabhängig 
davon, ob ihre Muttersprache Deutsch oder Tschechisch war.

Die Heilige Messe wird vom Brünner Bischof Vojtěch Cikrle zelebriert, unter der Betei-
ligung des emeritierten Abtes von Kloster Schäftlarn Dr. Emmeram Kränkl OSB, der in 
Klatovy geboren ist, mit seiner Familie nach dem Krieg vertrieben wurde, sich aber für die 
deutsch-tschechische Versöhnung einsetzt, und des Weiteren von Mons. Václav Slouk, 
Kanoniker des Königlichen Domkapitels St. Peter und Paul, Brünner Dekan und Pfarrer 
der Jakobskirche. 

Der Gottesdienst findet in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde statt 
und wird auf Tschechisch und Deutsch gehalten.
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 29/5/2018
 16:00
 sraz u kašny, nám. Svobody

Procházka po moravském Manchesteru
Někdejší rozkvět textilního průmyslu přinesl Brnu označení rakouský, potažmo morav-
ský Manchester. Jeho více než 250 let dlouhá historie v sobě spojuje množství mimo-
řádných příběhů. Vydejte se po stopách svobodného zednáře Franze Hugo Salma nebo 
s námi zavítejte do míst, kde nezletilí sirotci vyráběli látky natolik žádané, že se do nich 
oblékala i britská královna Viktorie. Stezka, která je dostupná i on-line na adrese 
www.stezkybrno.cz, vede po místech spojených s rozmachem textilního průmyslu. 
Dnes si ji však můžete projít s její autorkou a spisovatelkou Kateřinou Tučkovou. 

Spaziergang durch das mährische Manchester
Dank der blühenden Textilindustrie wurde Brünn einst österreichisches, bzw. mährisches 
Manchester genannt. Diese 250 Jahre verbergen eine Menge von außerordentlichen Le-
bensgeschichten. Gehen Sie mit uns auf den Spuren des Freimaurers Franz Hugo Salm und 
entdecken Sie auch Orte, wo Waisenkinder hochgefragte Stoffe herstellten, die auch die bri-
tische Königin Victoria trug. Der auch online unter www.stezkybrno.cz zugängliche Lehrpfad 
führt an die Orte, die mit dem Aufschwung der Textilindustrie verbunden sind. Heute begleitet 
Sie jedoch auf dem Weg die Autorin des Lehrpfads, die Schriftstellerin Kateřina Tučková. 

Moravský Manchester hrou!
Chtěli byste si příběhy moravského Manchesteru zažít formou hry? Nyní máte příleži-
tost - hrát, luštit, pátrat a objevovat! A to prostřednictvím městské šifrovací hry Cryp-
tomania trail Moravský Manchester, která byla právě spuštěna. Vyrazte s rodinou, 
přáteli či kolegy navštívit místa, která dnes zdánlivě spí, ale ve skutečnosti skrývají 
nespočet příběhů o minulosti města, v němž žijeme. Více informací naleznete na 
www.trails.cryptomania.cz/trail/manchester. 

Stezku a šifrovací hru představujeme ve spolupráci s Cryptomania. 

Mährisches Manchester als Stadtrallye!
Möchten Sie die Geschichten des mährischen Manchesters spielerisch erleben? Jetzt haben 
Sie die Gelegenheit – zu spielen, entschlüsseln, suchen und entdecken! Und zwar mit der 
Stadtrallye Cryptomania Trail Mährisches Manchester, die gerade eröffnet wurde. Besuchen 
Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Kollegen Orte, die heute scheinbar schlafen, aber 
in Wirklichkeit unzählige Geschichten über die Vergangenheit der Stadt Brünn verbergen. 
Mehr Informationen finden Sie unter www.trails.cryptomania.cz/trail/manchester.
 
Die Stadtrallye präsentieren wir in Zusammenarbeit mit Cryptomania.

 30/5/2018
 16:00
 sraz u hospody Zastávka na rohu ulic Gorkého a Úvoz 

Procházka po stopách brněnského ženského hnutí
Ačkoliv se v centru města často pohybujeme, mnohdy netušíme, co se zde z pohledu 
ženského hnutí událo. Během procházky ale můžeme město společně nahlédnout žen-
skou perspektivou a připomenout si významná místa či osoby, bez nichž by život dneš-
ních žen nebyl takový, jaký je. Zastavíme se u tzv. Ženské útulny, dále si připomeneme 
některé budovy Vesny a cestu zakončíme v divadle Husa na provázku, kde se můžete zú-
častnit navazujícího programu o rovnosti práv. Lektorsky vycházku vede Hana Krutílková.

Spaziergang auf den Spuren der Brünner Frauenbewegung
Wir mögen zwar oft im Zentrum der Stadt unterwegs sein, trotzdem ahnen wir nicht, was 
sich hier im Hinblick auf die Frauenbewegung abspielte. Bei dem Spaziergang können wir 
Brünn einmal aus der Frauenperspektive betrachten und bedeutende Plätze oder Menschen 
kennen lernen, ohne die das Leben der heutigen Frauen nicht so wäre wie jetzt. Wir werden 
die sog. Bewahranstalt für Frauen sehen, des Weiteren einige Häuser des Vesna-Vereins 
und unseren Weg beenden im Theater Husa na provázku, wo ein Programm zum Thema 
Gleichberechtigung vorbereitet ist. Der Spaziergang wird von Hana Krutílková geführt.

 4/6/2018
 16:00
 sraz u modelu Brna, Moravské nám. 
Procházka židovským Brnem
Během procházky se účastníci seznámí s genezí města Brna a místy, která jsou úzce 
spojena s třemi etnickými skupinami žijícími od 13. do 20. století v Brně. Vydejte se pod 
vedením Michala Doležela poznat brněnskou židovskou historii!

Spaziergang durch das jüdische Brünn
Bei dem Spaziergang lernen wir die Entstehungsgeschichte der Stadt und die Orte kennen, 
die mit den drei vom 13. bis 20. Jahrhundert in Brünn lebenden ethnischen Gruppen eng 
verbunden sind. Entdecken Sie mit Michal Doležel die Brünner jüdische Geschichte!
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 5/6/2018
 16:00
 sraz na Malinovského náměstí u sochy 
 Pocta T. A. Edisonovi (Žárovky)

Procházka funkcionalistickým Brnem
V rámci procházky centrem města vám představíme vybrané stavby architektů, kteří byli 
nuceni opustit naši zemi vlivem nacismu, či posléze komunismu. Největší pozornosti 
se dostane Ernstu Wiesnerovi a André Steinerovi. Procházka bude ukončena v kavárně, 
kde mohou zájemci shlédnout dokumentární film André a jeho životy, věnující se právě 
jednomu z tvůrců brněnského funkcionalismu. Procházku povede Romana Horáková, 
spolupracovnice Domu umění města Brna a Brněnských architektonických stezek. 

Spaziergang durch das funktionalistische Brünn
Bei dem Spaziergang im Stadtzentrum stellen wir Ihnen ausgewählte Bauten der Architekten 
vor, die vor dem Nationalsozialismus oder Kommunismus flüchten mussten. Wir konzent-
rieren uns dabei vor allem auf das Werk von Ernst Wiesner und André Steiner. Der Spazier-
gang wird für Interessierte mit dem Dokumentarfilm André a jeho životy (Andre‘s Lives) 
abgeschlossen, der sich eben diesem Vertreter des Brünner Funktionalismus widmet. Den 
Spaziergang führt Romana Horáková, Mitarbeiterin des Brünner Künstlerhauses und der 
Brünner architektonischen Wege. 

 6/6/2018
 16:00 
 sraz u kašny, nám. Svobody

Procházka okupovaným Brnem: 1968–69
Autoři historických průvodců Brnem Michal Konečný a Alexandr Brummer vás u příle-
žitosti 50. výročí srpnové okupace provedou po událostech a fenoménech let 1968–
1969. Na společné procházce připomenou místa spojená s pražským jarem a celospo-
lečenským uvolněním, příchodem a pobytem sovětských vojsk i plíživým nástupem 
normalizace. Kde v srpnu 1968 a 1969 umírali nevinní lidé? Jak okupace změnila tvář 
města? A kde se tehdy v centru Brna demonstrovalo? 

 16:00
 sraz na Malinovského náměstí u sochy 
 Pocta T. A. Edisonovi (Žárovky)

 16:00 
 sraz u kašny, nám. Svobody

Spaziergang durch das besetzte Brünn: 1968–69
Die Autoren der Brünner historischen Stadtführer Michal Konečný und Alexandr Brummer 
führen Sie anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der sowjetischen Besetzung durch Ereig-
nisse und Phänomene der Jahre 1968–1969. Bei dem gemeinsamen Spaziergang lernen Sie 
Orte kennen, die mit dem Prager Frühling und der allgemeinen gesellschaftlichen Locke-
rung verbunden sind, sowie mit der Ankunft und dem Aufenthalt der sowjetischen Armee 
und dem schleichenden Eintritt der Normalisierung. Wo sind im August 1968 und 1969 
unschuldige Menschen ums Leben gekommen? Wie hat die Okkupation das Gesicht der 
Stadt verändert? Und wo hat man damals in Brünn demonstriert? 

 7/6/2018
 16:00
 sraz u vstupu na Ústřední hřbitov, Vídeňská

Procházka po Ústředním hřbitově
Areál Ústředního hřbitova města Brna vznikal postupně od roku 1883 podle projektu 
architekta Aloise Prastorfera, který je zároveň autorem i jeho správních budov na Vídeň-
ské a Jihlavské ulici, jež byly postaveny v letech 1901–1903. Rozlehlý hřbitov je unikát-
ním prostorem, na němž je pohřbena řada osobností české a německé národnosti, které 
výrazným způsobem ovlivňovaly podobu města. Neopomineme ani nejpozoruhodnější 
dílo architekta Ernsta Wiesnera v Brně, krematorium. Vydejte se sem pod vedením 
Michala Doležela uctít památku našich předků. 

Spaziergang auf dem Zentralfriedhof
Das Areal des Zentralfriedhofs entstand nach und nach ab dem Jahr 1883. Es wurde vom 
Architekten Alois Prastorfer entworfen, der ebenfalls die in den Jahren 1901 bis 1903 erbau-
ten Verwaltungsgebäude auf der Vídeňská und Jihlavská Straße projektiert hat. Auf dem 
weitläufigen Friedhof liegt eine Reihe von Persönlichkeiten tschechischer und deutscher 
Nationalität begraben, die maßgeblich das Stadtbild geprägt haben. Bei unserer Führung 
widmen wir uns natürlich auch dem bemerkenswerten Krematorium von Ernst Wiesner. 
Wir laden Sie herzlich zum Spaziergang mit Michal Doležel ein, um unserer Vorfahren zu 
gedenken. 
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