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V pátek 6. ledna 2017 uplyne rovných čtyřicet let od chvíle, kdy bylo zveřejněno historicky 

první Prohlášení Charty 77. Knihovna Václava Havla si toto výročí připomene 

happeningem, pamětnickou konferencí a v neposlední řadě též vydáním faksimile 

strojopisu Václava Havla, který on sám považoval za ztracený.  

 

První vzpomínka na Chartu 77 se uskuteční v pátek 6. ledna 2017 v pravé poledne na 

chodníku před vilou ve Střešovické ulici 64 v Praze. Místo nebylo zvoleno náhodou. Jeden 

z bytů tohoto domu obýval blízký přítel a „první čtenář“ Václava Havla překladatel Zdeněk 

Urbánek, od něhož se právě Charta 77 za velmi dramatických okolností vydala do světa.  

Atmosféru onoho dne a dní následujících velmi barvitě zachytil Václav Havel ve strojopisné 

reportáži, o níž se domníval, že byla nenávratně ztracena: „O prvních dnech Charty, svém 

zatčení a prvním věznění jsem po svém návratu napsal asi stostránkovou reportáž, někam 

jsem ji ukryl a už dávno nevím, kde je. Třeba ji někdy najdu.“ (Václav Havel, Dálkový výslech, 

Spisy 4, 845-846). 

Tento text před několika málo týdny objevil v Urbánkově pozůstalosti jeho vnuk David Dušek 

a poskytl jej Knihovně Václava Havla k vydání. Jelikož se jedná pouze o část (o první kapitolu) 

rozhodla se ho Knihovna zveřejnit formou faksimile jako neprodejný tisk v nákladu 500 

číslovaných exemplářů. Tato unikátní publikace nazvaná Případ CH77 – I. Přepadení bude 

v rámci pátečního happeningu slavnostně pokřtěna.  

 

O den později, v sobotu 7. ledna 2017, se v prostorách Galerie Lucerna v pražském Paláci 

Lucerna uskuteční konference signatářů CH77 nazvaná Charta vlastníma očima. Její program 

naleznete v přiložené pozvánce. Jelikož se jedná o uzavřenou akci, určenou především 

„chartistům“, prosíme vás, abyste se v případě zájmu s dostatečným předstihem registrovali 

na adrese: radka.proskova@vaclavhavel-library.org.   
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