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V úterý 28. dubna 2015 proběhne v Knihovně Václava Havla seminář „Cesta do Izraele“, který 
připomene historickou návštěvu v židovském státě z roku 1990. Václav Havel byl prvním lídrem 
postkomunistické země, který Izrael po roce 1989 navštívil, a v Jeruzalémě také pronesl svůj slavný 
projev Kafka a moje prezidentství. 
 
Diskuzní odpoledne je součástí cyklu Knihovny VH Cesta zpět na mapu světa a připomene 25. výročí 
obnovení česko-izraelských diplomatických vztahů.  

„Seminář je součástí cyklu akcí, které rekapitulují počiny Václava Havla v oblasti zahraniční politiky 
krátce poté, co byl zvolen do prezidentské funkce,“ dodává Marta Smolíková, ředitelka Knihovny 
Václava Havla. 
      Spolupořadatelem semináře je velvyslanectví Státu Izrael v ČR. „Odkaz prvního porevoučního 
prezidenta Československa je v Izraeli velmi silně zakořeněný, na jeho přátelství nikdy nezapomeneme. 
Vážíme si spolupráce s Knihovnou Václava Havla. Zároveň pracujeme i na konkrétních projektech v 
Izraeli, které uctí výjimečnou osobnost Václava Havla,“ říká velvyslanec Gary Koren.    

 Seminář ve formě panelové diskuze bude mít dvě části. První z nich bude ohlédnutím za histo-
rickým obnovením styků a cestou samotnou a bude jej moderovat Michael Žantovský. Druhý panel se 
bude zabývat současnými česko-izraelskými vztahy v kontextu odkazu Václava Havla, jeho moderá-
torem bude Tomáš Pojar. 

Na události před dvaceti pěti lety v Praze exkluzivně zavzpomínají bývalý izraelský ministr 
zahraničních věcí Moše Arens a první velvyslanec v Praze po roce 1989 Joel Šer. Akuální diplomatické 
otázky bude analyzovat profesor politologie z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Šlomo Avineri. 
 
Blízké vztahy mezi Čechy a Izraelci se tradičně odrážely v kulturní sféře. V den konání semináře  
a připomínky resuscitace česko-izraelských vztahů proto zahrají na společném koncertě legendy 
českého undergroundu Garage a jejich izraelský protějšek, kapela Malox ve Vinohradském pivovaru. 
Na sklenku piva je zvaná široká veřejnost. 

V dobách komunistického režimu mělo Československo se Státem Izrael přerušené diplomatické 
vztahy. Jejich obnovení se tak stalo dalším krokem, který Čechy a Slováky vrátil do rodiny demokra-
tických zemí. Václav Havel vyzýval k zacelení tohoto diplomatického šrámu z doby totality již ve svém 
prvním novoročním prezidentském projevu z roku 1990. Československo i díky Havlově osobní 
iniciativě tak mohlo navázat na demokratickou tradici česko-izraelských vztahů, jejíž pevné základy 
položil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 

Mezi tématy diskuzí při návštěvě Izraele mezi Václavem Havlem a izraelským prezidentem 
Chaimem Herzogem bylo i možné umístění mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci do Prahy a exil 
sovětských Židů přes Československo. Návštěva prezidenta Havla byla spojená také s historicky prvním 
celosvětovým setkáním Židů pocházejících z Československa.  

Václav Havel se k Izraeli vracel i ve svém post-prezidentském období. V roce 2010 se stal jedním  
z mluvčích celosvětové kampaně Iniciativy přátel Izraele, vedené bývalým španělským premiérem 
José Maríou Aznarem a zaměřené proti snahám bojkotovat židovský stát. 
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CESTA DO IZRAELE 
Program semináře 

 
28. dubna 2015 

Knihovna Václava Havla  
Ostrovní 13, Praha 

 
 
 
15.00–15.15 Zahájení 

Marta Smolíková, ředitelka KnVH 
J. E. Gary Koren, velvyslanec  Státu Izrael 
Jiří Diensbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

 
15.15–16.45  Cesta do Izraele v roce 1990 

Hosté: Moše Arens, Milan Kňažko, Joel Šer, Alexandr Vondra 
Moderátor: Michael Žantovský 
 

17.00–18.30  Česko a Izrael dnes, odkaz Václava Havla 
Hosté: Šlomo Avineri, Magdalena Křížová, Daniel Kumermann, Jiří Schneider 
Moderátor: Tomáš Pojar 

 
18.30   Závěrečná řeč Karla Schwarzenberga 
 
20.00   Sklenice piva, koncert skupiny Garage a izraelské skupiny Malox  

(Vinohradský pivovar, Korunní 106, Praha 10) 
 
 
 
 

Knihovna Václava Havla 
www.vaclavhavel-library.org 

Marta Smolíková, výkonná ředitelka 
Tel.: +420 603 89 75 82 

info@vaclavhavel-library.org 
 

Velvyslanectví Státu Izrael 
http://embassies.gov.il/praha 

Tereza Šídlová, poradkyně pro politiku a média 
 Tel. +420 606 045 940 

 press@prague.mfa.gov.il 
 

http://www.vaclavhavel-library.org/
http://embassies.gov.il/praha

