
 

Program 19. ročníku Dnů pro Izrael  

5. – 13. října 2015  

Pondělí 5. 10. Výstava Muži na křídlech 
od 15:00 h  Masarykovo náměstí, Hradec Králové 

Výstava fotografií zachycující příběhy československých pilotů a leteckých mechaniků 
ve službách Státu Izrael. Jejími autory jsou Pavlína Schultz a JE Gary Koren. Zapůjčil ji 
Vojenský historický ústav.  

 
Úterý 6. 10.               Veřejné shromáždění na podporu Izraele 
17:00 h                        Baťkovo nám., HK 

Příležitost veřejně podpořit Izrael. Videa, proslovy, vlajky … 

 
Středa 7. 10.              Klezmerové odpoledne – koncert klezmerové skupiny Trombenik 
15:00 h – 17:30          Baťkovo náměstí, Hradec Králové 

Odpoledne s tradiční židovskou hudbou, ochutnávka izraelských vín a specialit židovské a 
izraelské kuchyně, prodej knih, kosmetika z Mrtvého moře, výtečná Frolíkova káva a další.  

 
Čtvrtek 8. 10.             JOM HA-ŠOA  
16:00 – 17:30 h          Masarykovo náměstí, Hradec Králové 

Vzpomínkové čtení jmen obětí Holocaustu, které žili v Hradci Králové a jeho okolí. Do čtení 
jmen se mohou zapojit i náhodní kolemjdoucí.   

 
Čtvrtek 8. 10.  Jehošua, Oz, Keret a ti druzí. Moderní izraelská literatura   
                                    v českých  překladech 
17:00 – 18:30    Knihovna města Hradec Králové, Wonkova ul. 

Překladatelka Magdaléna Křížová seznámí čtenáře se zajímavými izraelskými spisovateli a 
tituly dostupnými v češtině. Kromě panoramatického přehledu současné izraelské literatury 
zazní i několik ukázek a upoutávek na knížky, které se v poslední době objevily na 
knihkupeckých pultech. Na závěr přednášky bude poskytnut prostor dotazům a diskusi. 

 
Pátek 9. 10.                Večer izraelského vína 
19:00 h                        Centrum Sion, Malšovice 
 
Ochutnávkou doplněnou zajímavým povídáním a fotografiemi bude tradičně provázet PhDr. 
Robin Böhnisch. Vstupné je 200,- Kč. Rezervace nutná na e-mail:toms.jan@seznam.cz.  
 
 
 



 
 
 
Pondělí 12. 10.            Slavnostní galavečer 
19:00 h                         v Malém sále kongresového centra Aldis 
 
Na letošním Galavečeru si připomeneme především 25 let obnovení česko-izraelských 
vztahů. Pozvání na slavnostní večer přijali opět výjimeční hosté – izraelský brigádní 
generál Avigdor Kahalani, který bude vyprávět o svých zážitcích z šestidenní jomkipurské 
války, ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek, jenž se již mnoho let věnuje 
tématu československo-izraelské vojenské spolupráce. Dalším hostem talk show bude 
bývalý velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar.  
 
Jsme velmi rádi, že se galavečera zúčastní i jeho pravidelní a nám vzácní hosté – izraelský 
velvyslanec v ČR JE Gary Koren a prezident Česko-izraelské smíšené obchodní 
komory Pavel Smutný. 
 
V programu vystoupí oblíbený Český chlapecký sbor Boni pueri s pasáží z dětské opery 
zpívané v terezínském ghettu – Brundibár. 
 
Kulturním bonbónkem galavečera bude koncert izraelské blues-rockové kapely Sobo 
Blues Band, jejíž domovskou scénou je legendární hudební bar v Tel Avivu – Mike´s Place.  
 
 
13. 10. – 27. 11.  Výstava Příběh dětí: Kresby dětí z terezínského ghetta 
    Knihovna města Hradce Králové, Wonkova ul. 
 
Život v Terezíně očima dětí. Kresby vznikly v letech 1942 -1944 v hodinách kreslení 
výtvarnice a pedagožky Friedl Dicker-Brandeisové, která sem byla rovněž kvůli svému 
židovskému původu deportována a věnovala se tu především arteterapii s dětmi. Výstavu 
zapůjčilo Židovské muzeum v Praze. 
 
 
V rámci Dnů pro Izrael proběhnou také besedy na školách.  
 


