
 

 

 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

VÁCLAV HAVEL 77  

A PŘÍLEŽITOSTNÝ PORTRÉT 
 

 

23. září 2013; Praha 

 

 

 

Knihovna Václava Havla si v pondělí 23. září 2013 s předstihem připomene nedožité 77. 

narozeny Václava Havla a při té příležitosti v Mramorovém sále Paláce Lucerna 

slavnostně představí knihu editorky Anny Freimanové Příležitostný portrét Václava 

Havla.  

 

Petr Pithart, Luboš Dobrovský, Jan Macháček, Erik Tabery, Milan Uhde, Pavel Kohout, Zde-

něk Lukeš, Jiří Tichota, Cyril Höschl - to jsou jen někteří z více než padesáti členů „exkluziv-

ního autorského kruhu“ sborníku Příležitostný portrét, který vydala Knihovna Václava Hav-

la. Někteří z nich se sejdou 23. září, tedy téměř v předvečer 77. narozenin Václava Havla, v 

Mramorovém sále Lucerny, aby na autorském čtení knihu představili. 

Ve druhé části večera si nedožité 77. narozeniny připomeneme aktuální debatou s význam-

nými osobnostmi na ostře sledovaná témata této rozbouřené doby. Večerem provede Martin 

Palouš. 

 

Příležitostný portrét Václava Havla je sborníkem recenzí, rozhovorů a esejů předních českých 

publicistů, odborníků, politiků a přátel Václava Havla. Svazek je sestaven z textů, které byly 

napsány u příležitosti jeho 75. narozenin a následného skonu v roce 2011. Editorka Anna 

Freimanová knihu tematicky utřídila do šesti kapitol (např. mezi lidmi, na Hradě, u divadla, v 

politice…). Nad životem a dílem spisovatele a prezidenta a nad jeho významem pro naši 

společnost se autoři zamýšlejí v různě laděných statích, jak je k psaní inspirovala aktuální 

příležitost – jsou zde humorné i osobně laděné vzpomínky přátel a spolupracovníků, 

zamyšlení odborníků, eseje či analýzy některých Havlových počinů a také celého jeho života. 

Druhou, méně nápadnou linii knihy tvoří fotografický doprovod. Snímky ze soukromých 

archivů i díla předních fotografů ukazují Václava Havla v pestré společnosti autorů článků v 

různých dobách, situacích a prostředích.  
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