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O Václavu Havlovi se už léta skládají vtipy, v písních se už také objevil, ale rap o něm dosud nikdo nesložil Až 
nyní. Píseň se jmenuje Havel v kostce. Poprvé zazněla minulý týden na vernisáži stejnojmenné výstavy, kterou 
uspořádala Knihovna Václava Havla. Poslechněte si ji na iDNES.cz. 
 
 Její autor, překladatel Petr Putna, ji na vernisáži předvedl se svým kamarádem, trojnásobným mistrem 
republiky v beatboxu Ondřejem Havlíkem alias En.Druem známým mimo jiné ze skupiny BeatBurger Band. Oba 
si mysleli, že zapadne. Přítomným, mezi nimiž byl například exprezidentův bratr Ivan Havel nebo herečka Eva 
Holubová, se ale velmi zalíbila. 
 
Text písně, v němž se například zpívá „Víc než úřad prezidentský měl jsem radši kumšt a ženský, zkrátka múzy 
všeho druhu vždycky poskytly mi vzpruhu,“ všechny hosty vernisáže rozesmál. Po vernisáži proto vznikl nápad, 
aby se písnička natočila. 
 
„Kostra písně je téměř totožná s koncepcí výstavy, jež rozděluje Havlův život do čtyř období: buržoazní původ – 
divadlo – disent – prezidentství. Nechtěl jsem ovšem vytvořit žádný devótní chvalozpěv ani pomyslný pomník, 
ale pouze se pokusit s nadhledem a s humornou nadsázkou zrekapitulovat život jedné z nejdůležitějších postav 
české historie 20. století. Životní příběh Václava Havla je tak neuvěřitelný a pestrý, že by vydal na několik písní, 
a vlastně se divím, že ho nikdo touto formou dosud nezpracoval (aspoň o tom nevím),“ uvádí Petr Putna na 
stránkách Knihovny Václava Havla. 
 
Výstava otevřená nad kavárnou Montmartre rozšiřuje původní libreto Martina C. Putny, jenž sledoval jednotlivá 
období Havlova života. Unikátní dokumenty ze soukromých archivů posílily doprovodné texty, umožňující 
historickou a faktografickou orientaci i zcela nepoučenému divákovi, tedy návštěvníkovi bez většího historického 
vzdělání, středoškolskému studentovi či zahraničnímu turistovi, jak uvádějí kurátoři. 
 
Novou podobu dostalo i výtvarné pojetí expozice, které názvu Havel v kostce odpovídá v doslovném významu. – 
Čtěte Knihovna Václava Havla se přestěhovala na Staré Město 
 
 
http://kultura.idnes.cz/audio-jmenuji-se-havel-venca-nemel-jsem-ve-zvyku-remcat-rapuje-se-v-pisni-1oq-
/vytvarneum.asp?c=A090424_163057_vytvarneum_jaz 
 


