
Dějiny přece jen velkým příběhem jsou:
KONFERENCE K NEDOŽITÝM  
90. NAROZENINÁM JAROSLAVA ŠABATY 
Jaroslav Šabata pocházel z česko-německé rodiny. Hovořil i četl plynně česky i německy. 
Od prvních poválečných let až do konce života se intenzivně politicky angažoval. Platí to 
o létech po druhé světové válce stejně jako o období pražského jara a polistopadové sociálně 
demokratické politiky, které přes různé peripetie zůstal věrný do konce života. Ti, kdo se s ním 
mohli seznámit, ho poznali jako zaujatého a vášnivého diskutéra vždy otevřeného k seznamování 
s lidmi i o desítky let mladšími.
Záměrem konference je v jednotlivých panelech prověřit, zopakovat a popsat přístupy Jaroslava 
Šabaty k zahraniční a domácí politice a budoucnosti sociálně demokratického hnutí.
V prvním panelu chceme otevřít téma Pražské výzvy z roku 1985 a otázek evropského sjednocení 
a spolupráce. Debatou ve druhém panelu chceme navázat na diskusi o sociální demokracii, jak se 
na Šabatův podnět vedla v polovině devadesátých let a jak vyšla v brožuře Odkud přichází a kam 
jde sociální demokracie. Součástí programu je také večerní diskuse o údělu sociální demokracie 
ve střední Evropě, jíž se zúčastní i Markus Meckel, poslední východoněmecký ministr zahraničí 
a zakladatel východoněmecké SPD.

Pořadatel: Masarykova demokratická akademie, Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České a Slovenské republice,  
předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch

Datum: 2. listopadu 2017

Místo konání konference: Hlavní sál Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 17/4. Praha 1, 
vstup z Valdštejnského nám. přes recepci „C2“
Prosíme o potvrzení účasti na tel. 257 072 372 nebo na e-mail: michalkovat@senat.cz do 27. 10. 2017.



Program
12.00–13.00
Registrace a drobné občerstvení

13.00–15.00
Pražská výzva a Německo jako aktér sjednocené Evropy
Pražská výzva byla v roce 1985 průlomovým dokumentem. Charta 77 v něm ústy svých mluvčích jako 
první formulovala politické stanovisko ke sjednocení Německa. Řekla, že o podobě vzájemného sjedno-
cení musejí rozhodnout samotní Němci a  že mírové sjednocení Německa je předpokladem mírového 
sjednocení Evropy. To vyžadovalo nejen velkou politickou představivost, ale bylo i výrazem kontaktu mezi 
českým a německým disentem, i kontaktu mezi Čechy a sudetskými Němci, kteří se po sametové revoluci 
zasloužili o rozvoj česko-německé spolupráce.

Gert Weisskirchen, poslanec SPD (1976-2009)
Český a německý disent po roce 1968

Daniela Honigmann, historička, Ekumenická akademie
Německé mírové hnutí před listopadem a dnes

Jan Šícha, publicista
Čeští a němečtí demokraté na prahu spolupráce pro Evropu

15.00–15.30
Občerstvení

15.30–17.30
Diskuze: Odkud přichází a kam jde sociální demokracie
Rozdělení Československa v roce 1993 umožnilo vytvořit novou osu politického konfliktu v české politice 
a vedlo kromě jiného k rychlému růstu sociálně demokratické strany. Budoucností sociálně demokratické 
politiky se zabývala debata iniciovaná Jaroslavem Šabatou v polovině 90. let. Právě na ni naváží: (abeced-
ně) Heda Čepelová, Oto Novotný, Jan Černý, Alena Wagnerová, Milan Znoj, Pavel Floss, Olga Sehnalová

17.30–18.00
Občerstvení


