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Jeho Svatost Dalajlámu v rozhovoru s youtuberem Karlem „Kovy“ Kovářem, proslov 

prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové, úvahu Lecha Wałęsy, klíčového 

představitele Solidarity a bývalého prezidenta Polské republiky, diskusi předních 

evropských intelektuálů – to vše a mnohé další nabídne program nadcházející online 

konference Knihovny Václava Havla v rámci cyklu Evropské  dialogy Václava Havla. 

Konference, nazvaná Jiná Evropa, proběhneí ve dnech 11. a 12. května na adrese 

www.othereurope2021.com  

 

První část letošní tematiky – Jiná Evropa – se týká epochy, kdy se Evropa dělila na Východ a 

Západ. Jiná Evropa v 80. letech odkazuje na šestidílný seriál z produkce britské televizní stanice 

Channel Four z let 1987–1988, zabývající se situací v komunistických zemích střední Evropy a 

vycházející z rozhovorů s předními opozičními vůdci této éry. Knihovna Václava Havla 

disponuje kompletním nesestříhaným záznamem celého seriálu. Jeden panel konference je 

věnován čtyřem účastníkům rozhovorů z let 1987–1988 a jejich reakcím „na setkání s mladším 

já“. Generační perspektivu poskytne i virtuální setkání tří generací slovenských intelektuálů v 

rodině Šimečků. 

 

Druhá polovina konference, Jiná Evropa dnes, se bude zabývat současnou situací: Existuje i 

dnes jiná Evropa? Vzdaluje se opět svým západním sousedům? Jaký dopad měla pandemie na 

geopolitické postavení a vnitřní soudržnost EU? Ovlivnila pandemie vnímání liberální 

demokracie a názory mladší generace? Naším cílem v této druhé části bude prozkoumat 

možné souvislosti mezi minulými a současnými koncepcemi středoevropské „jinakosti“ a 

vyhlídky na překonání těchto rozdílností. 

 

Konference je určena středoškolským a vysokoškolským studentům, vědcům, odborníkům a 

široké veřejnosti se zájmem o evropskou problematiku. Třebaže proběhne poprvé v online 

„hybridním” formátu, těšíme se na živou rozmluvu mezi diskutujícími a naším mezinárodním 

publikem.  

 

Konference se uskuteční v angličtině, pro její zhlédnutí je nutné se registrovat ZDE.  

 

ÚTERÝ 11. KVĚTNA 2021 

17.00 ZAHÁJENÍ 

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla 

https://www.vaclavhavel.cz/cs/dialog
http://www.othereurope2021.com/
http://www.othereurope2021.com/


    

 

17.05 ROZHOVOR 

Jeho Svatost Dalajláma 

rozhovor vede Karel (Kovy) Kovář  

 

17.45 ÚVODNÍ SLOVO 

Jacques Rupnik, politolog, autor a průvodce dokumentem Jiná Evropa 

 

18.00 PANEL I – JINÁ EVROPA 

Lech Wałęsa, polský prezident v letech 1990–1995 

Lutz Rathenow, reprezentant Svobodného státu Sasko 

Jan Krčmář, překladatel a novinář 

moderuje Martina Mašková 

 

STŘEDA 12. KVĚTNA 2021 

15.00 ZAHÁJENÍ DRUHÉHO DNE KONFERENCE 

 

15.05 PANEL II – TROJGENERAČNÍ DIALOG 

Milan Šimečka, filozof a literární recenzent (z historického záznamu) 

Martin Milan Šimečka, spisovatel a publicista 

Michal Šimečka, poslanec Evropského parlamentu 

moderuje Jana Ciglerová 

  

16.00 PANEL III – JINÁ EVROPA DNES 

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky 

Olga Richterová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PS PČR 

Marianne Kneuer, prezidentka International Political Science Association 

Timothy Garton Ash, University of Oxford 

Ivan Krastev, IWM Vienna 

moderuje Michael Žantovský 

  

17.00 KULTURNÍ PROGRAM 

Obrázky z jiné Evropy: Bělorusko 

 

17.10 ZÁVĚREČNÉ SLOVO 

Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla 

 

Knihovna Václava Havla  

www.vaclavhavel.cz  

Zuzana Hocková 

zuzana.hockova@vaclavhavel.cz 

https://www.othereurope.com/
http://www.vaclavhavel.cz/

