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Někdejší mluvčí Václava Klause Tomáš Klvaňa se vrátil do Prahy

Praha  -  Do  Prahy  se  vrací  "pan  Radar".  Novinář,  manažer  a  poradce  Tomáš  Klvaňa  se  stal  novým  šéfem  
neziskových aktivit  finančníka Zdeňka Bakaly.  Jedním z jeho hlavních projektů je rozjezd pobočky amerického 
think-tanku Aspen Institute v Praze.

O  tom,  že  politologická  instituce  z  USA  se  chystá  v  Praze  usadit  za  Bakalovy  podpory,  informoval  deník  
Aktuálně.cz v březnu. Informaci v pondělí oficiálně potvrdil mediální zástupce Zdeňka Bakaly Pavel Kočiš.

Klvaňa se má podle něj starat i o projekt Knihovny Václava Havla a další aktivity Nadace Zdeňka Bakaly.

„Jedním z nejdůležitějších úkolů je založení a rozjezd Aspen Institutu," řekl Klvaňa po jednáních ve Washingtonu.

#box1

Americké think-tanky jsou výzkumné instituce, které se zabývají politikou a poskytují myšlenkové zázemí většinou 
přímo politickým stranám nebo pro veřejnou diskuzi.
Mluvčí Klause i radaru

V USA se vyznačují tím, že neskrývají své politické zaměření. O Aspen Institutu mluví zainteresovaní Češi jako o  
politicky neutrální instituci, lehce nakloněné americké Demokratické straně.

Ve své správní radě má Aspen Institute dvě bývalé ministryně zahraničí USA a každou z opačné strany amerického 
politického spektra - Madeleine Albrightovou a Condoleezu Riceovou.

O plánu přivézt do Česka americký think-tank se mluví roky. V USA za to loni lobboval i český ministr zahraničí  
Karel Schwarzenberg. Ten je také obchodním partnerem a přítelem Bakaly.

Klvaňa v minulosti působil jako novinář a také jako tiskový mluvčí prezidenta Václava Klause, poměrně záhy se s  
ním ale rozešel.

Za premiéra Mirka Topolánka byl mluvčím vlády pro věci týkající se amerického radaru, který měl být umístěn v 
Brdech. Samotný česko-americký projekt ale rozděloval českou společnost a Klvaňa si veřejnost získat nedokázal.

Poté, co podle svých slov svůj úkol - informovat Česko o radarové základně - splnil, se vrátil do společnosti British  
American Tobacco, kde působil jako manažer například v Londýně a v Bruselu.
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Tomáš Klvaňa povede neziskové aktivity manželů Bakalových
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        Knihovna Václava Havla    

Patřit mezi ně bude od druhé poloviny roku i pobočka amerického Aspen Institute v Praze, který se věnuje podpoře  
politiky.

Personálie

Lukáš Novotný / 18.04.2011 - 11:00

Do čela neziskových aktivit  Zdeňka a Michaely Bakalových byl  jmenován Tomáš Klvaňa. Jednou z nich bude 
pobočka amerického Aspen Institute, jež vznikne v Praze ve druhé polovině roku.

Klvaňa působil jako vládní zmocněnec pro komunikaci projektu protiraketové obrany. Byl také mluvčím a poradcem 
prezidenta republiky Václava Klause. Jako odborný stážista na Harvardově univerzitě se věnoval výzkumu vztahu  
médií  a  občanské  společnosti.  Pracoval  rovněž jako  manažer  British  American  Tobacco  v  Praze,  Hamburku,  
Londýně a Bruselu. Působil v různých funkcích v žurnalistice včetně postu zástupce šéfredaktora Hospodářských 
novin.

V současné době Klvaňa  přednáší  na New York  University  v  Praze.  Je  členem České euroatlantické  rady  a 
představenstva Harvard Klubu ČR. Dlouhodobě se věnuje mezinárodním vztahům, bezpečnostní politice a teorii 
komunikace.  Žil  a pracoval  ve Spojených státech,  získal  doktorát  z University  of Minnesota,  kromě toho má i  
magisterský titul z Karlovy univerzity.

K  neziskovým  organizacím  manželů  Bakalových  paří  Nadace  Zdeňka  Bakaly  podporující  české  studenty  na 
zahraničních univerzitách či  Knihovna Václava Havla.  Aspen Institute se věnuje podpoře politiky založené na 
hodnotách, myšlenkách a ideálech dobré společnosti, jež propaguje prostřednictvím seminářů a konferencí. Má 
pobočky v Německu, Francii, Rumunsku, Itálii, Japonsku a Indii.

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte .
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Tomáš Klvaňa povede neziskové aktivity Zdeňka Bakaly a Michaely 
Maláčové včetně Aspen Institutu
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Do čela všech neziskových aktivit Zdeňka Bakaly a Michaely Maláčové byl jmenován Tomáš Klvaňa. V této roli  
bude odpovědný za široké portfolio iniciativ, kterých se Zdeněk Bakala účastní a které si kladou za cíl  posílení 
demokracie, politické odpovědnosti a transparentnosti v ČR a střední Evropě. Patří sem již existující instituce jako 
například Nadace Zdeňka Bakaly, podporující české studenty na zahraničních univerzitách, či Knihovna Václava 
Havla, stejně jako instituce vznikající. Jednou z nich bude pobočka amerického Aspen Institute, jež vznikne v Praze 
ve druhé polovině tohoto roku.

"Jsem rád,  že budu moci  využít  svých zkušeností  z práce ve veřejné sféře,  stejně jako svých manažerských, 
novinářských a pedagogických zkušeností při práci na potřebných projektech v Česku. Jedním z nejdůležitějších 
úkolů je založení a rozjezd Aspen Institutu," potvrdil v neděli ve Washingtonu Tomáš Klvaňa.

Aspen Institute  se  dlouhodobě věnuje  podpoře politiky  založené na hodnotách,  myšlenkách a ideálech  dobré 
společnosti (“good society“), jež propaguje prostřednictvím seminářů a konferencí. Má pobočky v Německu, Francii,  
Rumunsku, Itálii, Japonsku a Indii.

"V Aspen Institutu se těšíme na spolupráci s Tomášem Klvaňou a věříme, že naše pobočka v Praze brzy zahájí  
činnost. Já sám  práci pana Klvani v akademické a politické sféře obdivuji," řekl v neděli ve Washingtonu Walter 
Isaacson, prezident Aspen Institute ve Spojených státech.

Klvaňa působil jako vládní zmocněnec pro komunikaci projektu protiraketové obrany, mluvčí a poradce prezidenta 
republiky,  byl  odborným  stážistou  na  Harvardově  univerzitě  (Shorenstein  Fellow  na  Kennedy  School  of  
Government), kde se věnoval výzkumu vztahu  médií a občanské společnosti. Pracoval jako manažer globální 
korporace British American Tobacco v Praze, Hamburku, Londýně a Bruselu a působil rovněž v různých funkcích v 
žurnalistice včetně postu zástupce šéfredaktora Hospodářských novin.

Klvaňa přednáší na New York University v Praze, je členem České euroatlantické rady a představenstva Harvard  
Klubu ČR a věnuje se dlouhodobě mezinárodním vztahům, bezpečnostní politice a teorii komunikace. Žil a pracoval 
ve Spojených státech, získal  doktorát z University of Minnesota a kromě toho má i magisterský titul z Karlovy 
univerzity.

Zdeněk Bakala je mimo jiné většinovým majitelem vydavatelství Economia, které také provozuje server iHNed.cz a 
vydává Hospodářské noviny.
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Do čela všech neziskových aktivit Zdeňka Bakaly a Michaely Maláčové byl jmenován Tomáš Klvaňa. V této roli  
bude odpovědný za široké portfolio iniciativ, kterých se Zdeněk Bakala účastní a které si kladou za cíl  posílení 
demokracie, politické odpovědnosti a transparentnosti v ČR a střední Evropě. Patří sem již existující instituce jako 
například Nadace Zdeňka Bakaly, podporující české studenty na zahraničních univerzitách, či Knihovna Václava 
Havla, stejně jako instituce vznikající. Jednou z nich bude pobočka amerického Aspen Institute, jež vznikne v Praze 
ve druhé polovině tohoto roku.

"Jsem rád,  že budu moci  využít  svých zkušeností  z práce ve veřejné sféře,  stejně jako svých manažerských, 
novinářských a pedagogických zkušeností při práci na potřebných projektech v Česku. Jedním z nejdůležitějších 
úkolů je založení a rozjezd Aspen Institutu," potvrdil v neděli ve Washingtonu Tomáš Klvaňa.

Aspen Institute  se  dlouhodobě věnuje  podpoře politiky  založené na hodnotách,  myšlenkách a ideálech  dobré 
společnosti (“good society“), jež propaguje prostřednictvím seminářů a konferencí. Má pobočky v Německu, Francii,  
Rumunsku, Itálii, Japonsku a Indii.

"V Aspen Institutu se těšíme na spolupráci s Tomášem Klvaňou a věříme, že naše pobočka v Praze brzy zahájí  
činnost. Já sám  práci pana Klvani v akademické a politické sféře obdivuji," řekl v neděli ve Washingtonu Walter 
Isaacson, prezident Aspen Institute ve Spojených státech.

Klvaňa působil jako vládní zmocněnec pro komunikaci projektu protiraketové obrany, mluvčí a poradce prezidenta 
republiky,  byl  odborným  stážistou  na  Harvardově  univerzitě  (Shorenstein  Fellow  na  Kennedy  School  of  
Government), kde se věnoval výzkumu vztahu  médií a občanské společnosti. Pracoval jako manažer globální 
korporace British American Tobacco v Praze, Hamburku, Londýně a Bruselu a působil rovněž v různých funkcích v 
žurnalistice včetně postu zástupce šéfredaktora Hospodářských novin.

Klvaňa přednáší na New York University v Praze, je členem České euroatlantické rady a představenstva Harvard  
Klubu ČR a věnuje se dlouhodobě mezinárodním vztahům, bezpečnostní politice a teorii komunikace. Žil a pracoval 
ve Spojených státech, získal  doktorát z University of Minnesota a kromě toho má i magisterský titul z Karlovy 
univerzity.

Zdeněk Bakala je mimo jiné většinovým majitelem vydavatelství Economia, které také provozuje server iHNed.cz a 
vydává Hospodářské noviny.
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