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Ve středu 20. dubna 2022 Knihovna Václav Havla slavnostně otevírá cyklus interaktivních přednášek 

nazvaný Svobodná akademie, který s měsíční periodicitou obohatí její klubový program i obsah 

audiovizuální platformy www.havelchannel.cz o výjimečné setkání s inspirativní osobností (nejen z) 

českého světa.   

 

Žijeme v době, v níž čelíme výzvám a hrozbám, které si teprve nyní uvědomujeme s plnou naléhavostí. 

Přízrak nové totality přicházející z Východu, akutní ohrožení naší bezpečnosti a svobod, které jsme 

pokládali za samozřejmé, prohlubující se hospodářské problémy, pandemie, společenské nerovnosti, 

klimatická změny…  “Jedním ze základních rysů člověka, něčím, co v jistém smyslu dělá vlastně člověka 

člověkem, je jeho touha po poznání, touha po pravdě. Tím, že ji naplňuje, stává se lépe sám sebou a 

nutně humanizuje a kultivuje i svět, v němž žije,“ řekl Václav Havel. A i když můžeme mít pocit, že 

hledání pravdy je v dnešní době hodně těžké, je přemýšlení o světě kolem nás důležitější než kdy jindy.   

 

“Proč akademie? Athénská Platónova akademie ze 4. století před naším letopočtem, v jejímž olivovém 

háji se scházela řada významných starověkých myslitelů, dodnes představuje nedostižný ideál 

společného, soustavného a jinými ohledy nemotivovaného úsilí o poznání pravdy. Přestože o tom, jak 

její setkání probíhala, máme jen kusé informace, lze z nich dedukovat některé její základní 

charakteristiky: především otevřenost, demokratický charakter, dialogický princip a myšlenkovou 

nezávislost. Proto také svobodná v názvu naší akademie,” prohlásil na úvod první přednášky ředitel 

Knihovny Michael Žantovský. 

 

Přední čeští i zahraniční intelektuálové a intelektuálky ve Svobodné akademii vybírají z pěny dní 

nadčasová témata, která přesahují každodenní problémy společnosti. Nabízejí souvislosti, hledají linie 

rozpadu, ale i pevné body, ostrovy a pevniny v dramatické proměnnosti 21. století. Cyklus otevírá  

přednáška české filosofky Terezy Matějčkové “Zvýšená radioaktivita slova” o ironii, moralizování a 

trapnosti, jež jsou nejen všudypřítomnými motivy v díle Václava Havla, ale v životě člověka jako 

takového. V květnu se Josef Šlerka zamyslí nad tím, jak nepodlehnout povodni informací, před níž již 

před téměř padesáti lety varoval v eseji Moc bezmocných Václav Havel. Červen bude patřit tématu 

solidarity, o němž bude přednášet Ladislav Heryán. Akademie bude pokračovat i na podzim a v dalších 

letech.  
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