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MEETING BRNO – teď když máme, co jsme chtěli

Čtvrtý ročník festivalu se věnoval hodnotě svobody, kterou jsme před třiceti lety 
získali. Svůj pohled jsme zaměřili na období před rokem 1989 a vzpomněli na to, 
jak se žilo skupinám osob či jednotlivcům, kteří nezapadali do schématu vytvo-
řeného totalitním režimem. S řadou inspirativních osobností jsme se zamysleli 
nad tím, zda teď opravdu máme, co jsme chtěli, a uvažovali o naší současné 
odpovědnosti ve svobodném státě. Pozvali jsme také zahraniční hosty z dalších 
postkomunistických zemí ve střední Evropě, aby nám přiblížili aktuální společen-
skou atmosféru v zemích s podobnou historickou zkušeností.

MEETING BRNO – Now that We’ve Got what We Wanted

The fourth year of the festival was dedicated to the value of freedom, which we won 
thirty years ago. We directed our gaze on the period before 1989 and remembered 
what life was like for the people and groups who did not fit into the communist regime 
in Czechoslovakia. In interviews with many inspiring personalities, we discussed 
whether now we really have what we wanted, and we considered our contemporary 
responsibility in a free state. We also invited guests from other post-communist 
countries of Central Europe, who expounded on the current social atmosphere in 
their homelands with a historical experience similar to ours.



MEETING BRNO RODIČŮM A DĚTEM

Pro rodiče s dětmi jsme připravili pásmo diskusí s doprovodnými workshopy 
pro děti. S vojenskými kaplany a velvyslancem Jiřím Šedivým jsme hovořili 
o duchovní tváři armády a naší přítomnosti v alianci NATO, do níž jsme vstou-
pili před dvaceti lety. V další debatě představilo svůj inspirativní příběh několik 

“velkých žen z malé země”, které svými životy dokázaly proměnit i osudy svých 
bližních, mezi jinými husitská farářka Martina Viktorie Kopecká. Celý program 
završilo ekumenické setkání s vyhlášením Roku smíření 2020–2021, který bude 
naplněn úsilím o spojení rozděleného: „přichází čas společných kroků“.

MEETING BRNO FOR PARENTS AND CHILDREN

For parents with their children, we prepared a series of discussions accompanied 
by children’s workshops. With military chaplains and Jiří Šedivý, our representative 
at Nato, we talked about the spiritual aspects of the armed forces and our membership 
of the alliance, which we joined twenty years ago. In another talk, several ‘great 
women from a small country’ – including the Hussite Church priest Martina Viktorie 
Kopecká – who during their lives were able to transform the fates of those around 
them, shared their inspirational stories. The programme was completed with an 
oecumenical meeting that proclaimed a year of reconciliation in 2020-2021, filled 
with efforts to unite what has been divided: “the time comes for joint steps”.
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DISKUSNÍ FÓRA I UMĚNÍ

Dvanáct festivalových dnů přineslo více než čtyři desítky diskusních fór, 
kulturních pořadů a uměleckých vystoupení, na nichž jsme si připomínali 
naši minulost a zároveň se snažili nabídnout nové vize pro budoucnost. 
Vedle debatních setkání, jichž se účastnili významní představitelé evropského 
politického, společenského či kulturního života, nabídl festival i bohatý kulturní 
program, který daná témata před očima diváků zpřítomnil a umožnil jim je 
skutečně prožít. 

Na platformě festivalu se tak podařilo vytvořit místo setkávání s tolerantní, 
myšlenkově otevřenou atmosférou, Brno otevřené Evropě. Oslovili jsme tím 
téměř 6000 návštěvníků, kteří se na festival sjeli nejen ze širokého okolí, 
ale i z dalších českých měst či ze sousedních zemí. 

DISCUSSION FORUMS AND THE ARTS

The twelve days of the festival brought more than forty discussion forums, cultural 
events and artistic performances, which reminded us of our past and also sought to 
offer new visions for our future. In addition to the debates, which featured important 
figures of European political, social and cultural life, the festival offered a rich cultural 
programme, embodying its themes for the many audiences, allowing them a valuable 
personal experience. Thus, the festival provided a platform for meeting in a tolerant 
atmosphere welcoming of ideas: a Brno open to Europe. More than 6,000 visitors
attended the festival, not just from the broader Brno environs, but also from other 
Czech towns and cities, as well as from neighbouring countries.



SÍLA SETKÁNÍ

Mnohé konflikty jsou důsledkem neporozumění plynoucího z nezájmu. A přitom 
jim lze jednoduše předcházet – setkáním a vzájemným nasloucháním. Proto 
každoročně pořádáme Pouť smíření a připomínáme si oběti poválečného násilí 
z řad německy mluvících Brňanů. Letošní Pouti smíření se zúčastnili také pamět-
níci tzv. brněnského pochodu smrti, kteří s návštěvníky festivalu sdíleli své vzpo-
mínky na život v Brně, vyhnání i na následné přijetí v novém domově. Závěrečné 
setkání všech účastníků na Mendlově náměstí bylo oslavou současných přátel-
ských česko-německých vztahů a proběhlo ve znamení třicátého výročí partner-
ství měst Brna a Stuttgartu. 

Jako symbolickou součást Pouti smíření jsme uspořádali pietní akt na nechvalně 
proslulém nádvoří Kaunicových studentských kolejí, kde jsme společně uctili 
památku obětí z let 1939–1945, tedy převážně odbojářů a českých vlastenců, 
a to za přítomnosti primátorky města Brna, primátora Stuttgartu a velvyslance 
Německa. 

THE POWER OF MEETING

Many conflicts are a consequence of misunderstanding, itself stemming from uninte-
rest. And yet, these can be easily prevented by people meeting and listening to each 
other. For that reason, every year we embark on a Pilgrimage of Reconciliation and 
remember members of the German-speaking population of Brno who became victims 
of post-war violence. This year, survivors of the Brno Death March were among those 
who walked on the Pilgrimage of Reconciliation, sharing with the festival’s visitors 
their remembrances of life in Brno, the expulsion and the subsequent reception in their 
new homes. The final meeting of all participants in Mendlovo náměstí was a celebra-
tion of friendly Czech-German relations, and marked the thirtieth anniversary of the 
partnership between the cities of Brno and Stuttgart.

As a symbolic component of the Pilgrimage of Reconciliation, we organised a comme-
moration ceremony in the courtyard of the Kounic halls of residence – infamously 
used by the Gestapo as a jail and place of execution – for the victims of the years 
1939–1945, most of them resistance fighters and Czech patriots. The ceremony was 
attended by the Brno and Stuttgart mayors and the German ambassador.
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PŘIPOMÍNKA BOJŮ ZA SVOBODU

V několika pořadech jsme připomněli příběhy těch, kteří se v touze po svobodě 
ocitli ve střetu s komunistickým režimem. Příběhy účastníků třetího odboje, 
disidentů, lidí toužících po svobodě myšlení, vyznání či umělecké tvorby.

Společně s jihomoravskou pobočkou Paměti národa jsme připravili multimediální 
výstavu Brno osvobozené!? v unikátních podzemních prostorách na symbolic-
kém místě – poblíž pomníku Rudoarmějce na Moravském náměstí. U příležitosti 
třicátého výročí sametové revoluce se výstava zaměřila na brněnské boje za 
svobodu v období let 1945–1989 a nechala promlouvat přímé svědky klíčových 
událostí naší historie.

Diskusní fórum věnované disentu umožnilo festivalovému publiku setkání s celou 
řadou osobností, které se před rokem 1989 aktivně podíleli na protirežimních 
činnostech. Hosty pořadu byli Karel Schwarzenberg, Anna Šabatová, Petr Fiala, 
Milan Uhde a další. 

COMMEMORATING THE FREEDOM FIGHTERS

In several events, we commemorated the stories of those who in their yearning for 
freedom found themselves on a collision course with the communist regime – stories 
of participants in the anti-communist resistance, dissidents and people desiring free-
dom of thought, religion and artistic freedom. 

Together with the South Moravian section of Memory of Nations, we prepared a mul-
timedia exhibition, Brno Liberated!?, in the unique underground space at a symbolic 
location, near the statue of the Red Army soldier on Moravské náměstí. Marking 
thirty years since the Velvet Revolution, the exhibition focused on Brno’s struggles 
for freedom in 1945–1989, allowing the direct witnesses of the key events in our 
history to speak. 

A discussion forum about anti-communist dissent offered the audience the possibility 
of meeting a range of figures who had been involved in anti-regime activities before 
1989. The guests included Karel Schwarzenberg, Anna Šabatová, Petr Fiala, Milan 
Uhde and others.
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HOSTUJÍCÍ UMĚLCI

Festival Meeting Brno letos opět obohatila i tvorba zahraničních umělců, kteří 
v Brně strávili několik týdnů. V souvislosti s výročím třiceti let od pádu komunis-
tického režimu jsme do Brna pozvali umělce z Polska a Maďarska.

Maďarský spisovatel Viktor Horváth se účastnil série autorských čtení a závěreč-
né debaty šesti autorů ze zemí bývalého východního bloku. Přispěl také do knihy 
esejů Nástup východu?, vydané u příležitosti festivalu ve spolupráci s nakladatel-
stvím Větrné mlýny. Polský herec Marcin Zarzeczny účinkoval v premiérové hře 
Václav Havel: Anatomie nenávisti, kterou nastudovalo Divadlo Feste.

GUEST ARTISTS

The programme of the Meeting Brno Festival was once again enriched this year by 
the works of artists from abroad, who spent several weeks in Brno. Mindful of the 
thirtieth anniversary of the fall of the communist regimes, we invited artists from 
Poland and Hungary.

Hungarian writer Viktor Horváth took part in a series of readings and the final debate 
between six authors from the countries of the former Eastern bloc. He also contributed 
an essay to Rise of the East?, a book published for the festival by Větrné mlýny. The 
Polish actor Marcin Zarzeczny appeared in the premiere of the play Václav Havel: 
Anatomy of Hatred, performed by the Feste Theatre.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

V rámci oslavy třicátého výročí partnerství měst Brna a Stuttgartu jsme uspořá-
dali společný koncert chlapeckého sboru Stuttgarter Hymnus-Chorknaben
a brněnského smíšeného sboru Ars Brunensis, kterým jsme letošní ročník 
festivalu Meeting Brno zakončili.

CONCLUDING CONCERT

To celebrate thirty years of partnership between the cities of Brno and Stuttgart, 
we organised a concert by the boys’ choir Stuttgarter Hymnus-Chorknaben and 
the Brno-based mixed choir, Ars Brunensis, which completed this year of the 
Meeting Brno Festival.





Děkujeme partnerům, kteří festival Meeting Brno podpořili /
We would like to thank our partners who supported the Meeting Brno festival: 

Festival se konal pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského 
kraje JUDr. Bohumila Šimka. Projekt se uskutečnil za fi nanční podpory statutárního města Brna, 
Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury České republiky. Děkujeme!

The festival was supported by the Brno mayor, Markéta Vaňková, and the governor of South Moravia, 
Bohumil Šimek, with funding provided by the Statutory City of Brno, the South Moravian Region 
and the Czech Ministry of Culture. Many thanks!

MEETING BRNO 2019

42 pořadů / 6000 návštěvníků / 50 zapojených dobrovolníků / 40 diskutujících 
osobností / 5 divadelních představení / 7 literárních večerů s autory bývalého 
východního bloku / 4 koncerty / 3 výstavy / mediální ohlasy v České 
Republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku a Itálii

Příští ročník festivalu Meeting Brno proběhne 
od 22. do 31. května 2020.
Těšíme se na viděnou!

42 events / 6,000 visitors / 50 volunteers involved / 40 figures participating 
in discussions / 5 theatrical performances / 7 literary evenings with writers 
from the former Eastern Bloc / 4 concerts / 3 exhibitions / media responses 
in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria and Italy

The next Meeting Brno Festival will take place 
from 22 to 31 May 2020. 
See you there!

KONTAKTY / CONTACTS

info@meetingbrno.cz
+420 732 627 558

David Macek / david.macek@meetingbrno.cz
Petr Kalousek / petr.kalousek@meetingbrno.cz
Jiří Mottl / jiri.mottl@meetingbrno.cz
Jaroslav Ostrčilík / jaroslav.ostrcilik@meetingbrno.cz
Mojmír Jeřábek / mojmir.jerabek@meetingbrno.cz
Blanka Návratová / blanka.navratova@meetingbrno.cz
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