Co jsme udělali se svobodou?
Program konference

čtvrtek
9.00–10.00

Registrace

10.00–11.00

Zahájení

Veselin vačkov (pověřený šéfredaktor Lidových novin)
JAN KOHOUT (ministr zahraničních věcí ČR)
Radosław Sikorski (ministr zahraničních věcí Polské republiky)

11.00–12.30

Polsko-české vztahy: pohled do budoucnosti

úvodní vystoupení: KAREL SCHWARZENBERG (politik, předseda strany TOP 09, bývalý ministr zahraničních věcí)
panelová diskuse: Jan Lityński (poradce prezidenta Polské republiky), Józef Pinior (senátor, spoluzakladatel
Polsko-československé solidarity), Jiří Schneider (první náměstek ministra ZV ČR)
moderuje: Michal kořAn (Ústav mezinárodních vztahů)

12.30–13.30

Oběd

S čím jsme přicházeli... ideje polského a českého disentu
a jeho význam pro evropské politické myšlení
13.30–15.00

panelová diskuse: Ryszard Legutko (profesor filozofie na Jagellonské univerzitě v Krakově
a poslanec Evropského parlamentu), Petr Pithart (politik a vysokoškolský učitel, formálním
vzděláním právník), Paweł Śpiewak (profesor sociologie na Varšavské univerzitě a ředitel
Židovského historického ústavu ve Varšavě), Petr Fiala (politik a univerzitní profesor)
moderuje: MACIEJ RUCZAJ (Polský institut v Praze)

15.00–15.30

Přestávka

... a jak to dopadlo: zhodnocení disentu v politice
po roce 1989
15.30–17.00

úvodní vystoupení: Pavel Rychetský (předseda Ústavního soudu)
panelová diskuse: Zbigniew Romaszewski (člen Státního tribunálu), Henryk Wujec
(poradce prezidenta republiky), alexandr vondra (bývalý místopředseda vlády),
Jan Rokita (profesor na krakovské univerzitě Ignatianum)
moderuje: Lenka Zlámalová (novinářka)

19.30

Slavnostní večer

politika - byznys - kultura

pátek
9.30–10.00

Registrace

10.00–11.30

Ekonomická reforma: úspěchy a prohry

panelová diskuse: Vladimír Dlouhý (ekonom), stefan kawalec (spoluautor „Balcerowiczova plánu“,
bývalý náměstek ministra financí), Pavel Kysilka (generální ředitel České spořitelny, ekonom),
Jan Rulewski (senátor za Občanskou platformu, bývalý odborář Solidarity)
moderuje: LENKA ZLÁMALOVÁ (novinářka)

11.30–12.00

Přestávka

Disent a svobodná média: Lidové noviny,
Gazeta Wyborcza a další
12.00–13.30

panelová diskuse: Bronisław Wildstein (zakladatel Nezávislého sdružení studentů, publicista,
bývalý ředitel Polské televize), Andrzej Grajewski (publicista), Jefim Fištejn (publicista),
Michal Klíma (bývalý generální ředitel LN)
moderuje: veselin vačkov (pověřený šéfredaktor Lidových novin)

13.30–14.30

Oběd

14.30–16.00

Poláci a Češi 25 let poté: společnost a kultura

panelová diskuse: Petruška Šustrová (novinářka a překladatelka), Aleksander
Kaczorowski (šéfredaktor Aspen Review), Miloš Doležal (básník, spisovatel a publicista),
Piotr Semka (publicista a novinář), Petr Zelenka (dramatik, scenárista a režisér)
moderuje: JIŘÍ PEŇÁS (vedoucí kulturní rubriky v LN)

Hlavní partner 120. výročí LN

Partneři konference

Více informací o vystupujících
a další podrobnosti najdete na adrese:
konference.lidovky.cz
19.30

Slavnostní večer

Velvyslanectví
Polské republiky
v Praze

politika - byznys - kultura

