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Kupovaly se zejména rozhovory Karla Hvížďaly
Praha - Zvýšený zájem o knihy týkající se dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla pomalu opadává.
Stále je ale vyšší než před jeho prosincovým úmrtím - alespoň ve velkých knihkupeckých domech.
Po několika reedicích a jedné narychlo vydané nové knize a titulu Člověk Havel je však zatím jediným
plánovaným titulem, který by měl exprezidenta připomenout, souborné vydání Havlových teoretických textů o
divadle.
Knihu vydá Knihovna Václava Havla a protože vznikala ještě za Havlova života, nemusí čekat na vyřízení
autorských práv. Autorská práva na Havlovy knihy i divadelní hry přecházejí na dědice, dědické řízení se ale
ještě neuskutečnilo.
Podle Jitky Sloupové z agentury Aura-pont se zvedl i zájem o Havlovo dramatické dílo, rýsují se nová vydání a
inscenace. I k jejich realizaci však bude možné přikročit až po vyjasnění otázky dědictví autorských práv.
Skon bývalého prezidenta okamžitě vzbudil mimořádný zájem o knihy. "Zákazníci chtěli nejvíce knižní rozhovory
Václava Havla - Dálkový výslech, Prosím stručně - a také oba rozhovory dohromady v knize Václav Havel Rozhovory s Karlem Hvížďalou," říká mluvčí knihkupectví Neoluxor Zuzana Turňová.
Kromě rozhovorů zákazníci kupovali Havlovy divadelní hry, ale i Sebrané spisy z nakladatelství Torst; podle
Turňové jsou nyní spisy prakticky vyprodány. Spolu s knižním vydáním Havlovy poslední divadelní hry
Odcházení se hojně prodávalo i její filmové zpracování. "Zájem zákazníků o publikace spojené s Havlem
postupně klesá, ale stále je vyšší než před jeho smrtí," doplnila mluvčí.
Velká poptávka byla také o časopisecké speciály, z nichž nejúspěšnější bylo zřejmě vydání Lidových novin.
Úmrtí slavných osobností vždy doprovází zvýšený zájem čtenářů, přesto byl v případě Václava Havla byl zájem
mimořádný.
Ještě předtím, než stihli nakladatelé dodat na trh dotisky poptávaných knih, přišlo nakladatelství Petrklíč s
titulem Michaely Košťálové nazvaným Václav Havel - Vzpomínková kniha. Vyšla ještě před Havlovým pohřbem
a rychlost je na výsledku zřetelně vidět: texty vycházejí téměř výhradně z citací známých knih a internetových
serverů. Podle nakladatele Jiřího Himala ji chtěli vydat už na podzim, pak vydání odložili, ale po Havlově úmetí
vše přehodnotili".
Výhrou se zdála být dvousetstránková kniha Petra Čermáka nazvaná Člověk Havel - ta vznikla k Havlovým
pětasedmdesátinám, jež oslavil v říjnu. V první vlně zájmu si vedla poměrně dobře a na některých internetových
obchodech je dnes vyprodaná.
Je však otázka, zda je za tím spíš velký zájem či malý náklad, ve kterém mohla být vytištěna. Každopádně v
první desítce prodejního žebříčku nyní figuruje jen zmíněná kniha Prosím stručně z nakladatelství Gallery.
Brněnské nakladatelství Větrné mlýny vydalo všechny hry Václava Havla. "Nic dalšího tedy vydat nemůžeme,
plánujeme ale v únoru reedici prvního svazku těchto dramat, protože ten už je rozebraný," informovala
produkční nakladatelství Michaela Velčková.
Čtěte také:
Havlovská knižní horečka? Zatím spíš zvýšená teplota
Žádné další publikace zatím nechystají ani nakladatelství Akropolis, které před pěti lety vydalo Havlovu
korespondenci s Františkem Janouchem, nebo Galén. V něm loni vyšly souborně oba rozhovory, které s
Havlem vedl Karel Hvížďala, a pod názvem Motomorfózy teprve nedávno objevené rané Havlovy skeče.

K nejčastěji uváděným Havlovým hrám na domácích scénách patří v uplynulých 22 letech Zahradní slavnost,
Žebrácká opera a Audience. První z nich se podle Divadelního ústavu dočkala deseti nastudování; Žebráckou
operu uvedli v devíti a Audienci v sedmi divadlech. Pokoušení mělo šest a Vernisáž pět inscenací.
Havlova poslední hra Odcházení se po pražské světové premiéře hrála v dalších nastudováních v českých i
zahraničních divadlech. Odcházení je také nejpřekládanější českou divadelní hrou posledního čtvrtstoletí.
"Byli jsme informováni o vzniku dvou desítek překladů do všech hlavních světových jazyků i do estonštiny,
dánštiny či vlámštiny. Odcházení bylo uvedeno v Polsku, na Slovensku, ve Velké Británii, Chorvatsku,
Německu, Švédsku, Dánsku, Bulharsku a USA," dodala Sloupová.
URL| http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=729126
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Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Halovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský Hradanyní se
jiní dva umělci,Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na němměla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzetě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat Srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.
Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstní nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně 80 tisíc, kteří se podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
milardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata,“ jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání
knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.
Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna- Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.
Foto popis|
Region| Jižní Morava
Publikováno| Brněnský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Vyškovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Břeclavský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Blanenský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Hodonínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Znojemský deník; Česká republika; 12

ID| 59b4a48c-a45e-4590-9ce0-4715bfbcefc3
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Investor přepracoval plány na přestavbu domu na Havlovu knihovnu
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Praha - Investor přepracoval plány na přestavbu domu na hradčanském Loretánském náměstí, z něhož by měla
vzniknout knihovna zesnulého prezidenta Václava Havla.
URL| http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpra...avbu-domu-na-havlovu-knihovnu/741585?nt
ct24.cz

Šéfem správní rady Knihovny Václava Havla je Jan Macháček
16.1.2012 ct24.cz str. 0
sen Knihovna Václava Havla
Praha – Knihovna Václava Havla, která byla založena po vzoru podobných institucí v USA, shromažďuje různé
materiály o zesnulé hlavě státu. Nově bude i hlavním strážcem a vykonavatelem havlovského odkazu, který
ponese vdova Havlová. Instituce by měla převzít také některé činnosti, které vykonávala Havlova kancelář, která
na konci ledna ruší své aktivity. Zdeňka Bakalu na pozici šéfa správní rady knihovny vystřídal novinář, hudebník
a chartista Jan Macháček, který byl hostem pořadu ČT24 Interview.
"Ve správní radě Knihovny Václava Havla jsem v podstatě už tři roky. Můj postup má dva důvody. První z nich
je, že se Zdeněk Bakala odstěhoval do Švýcarska a druhý, že to bylo přání Václava Havla. On mne o to sám
požádal, což se stalo asi tři týdny před jeho úmrtím. S Havlem se známe už od roku 1983 aspolupracovali jsme
spolu na různých dřívějších aktivitách. Důležité je, že každá obecně prospěšná společnost, kterou je i Knihovna
Václava Havla, kromě dozorčí a správní rady a managementu, má své zakladatele. Zdeněk Bakala se tedy
stává jedním ze zakladatelů, takže jako zatím největší sponzor knihovny, si určitě nějakou spojitost zachová,“
řekl ke svému postupu Macháček.
Rozhovor s Janem Macháčkem
Rozhovor s Janem Macháčkem
Ředitel KVH se nedávno stal Martin Palouš, s jeho příchodem se rozhodlo, že se program knihovny rozšíří,
bude expandovat, ať už v podobě mezinárodních konferencí, nových publikačních činností, nebo urychlení
archivní a dokumentační činnosti. "Zároveň s úmrtím Václava Havla končí i jeho kancelář, takže knihovna
bude nějakým způsobem přebírat některé dobíhající aktivity. Například Dagmar Havlová je momentálně
zavalena nejrůznějšími žádostmi z různých míst republiky, kde by chtěli něco po Havlovi pojmenovat, takže
požádala knihovnu, jestli by jí metodicky či jiným způsobem nemohla pomáhat. Za jiných okolností by to byla
práce kanceláře," informoval dále předseda správní rady KHV.
Pokud se nápadu pojmenovat letiště v Ruzyni po Václavu Havlovi týká Jan Macháček uvedl, že s tímto, žádný
problém nemá. "Když člověk cestuje po světě, tak vidí, že velká mezinárodní letiště nesou úplně běžně jména
po bývalých prezidentech. Takže tu úvahu, já považuji za správnou věc. Určitě je to prestižnější záležitost, než
kdyby se po něm jmenovalo nějaké vlakové nádraží, která vypadají mnohdy dosti nevábně."
Koncert v Knihovně Václava Havla
Martin Palouš v Knihovně Václava Havla

Jan Macháček dále informoval, že knihovna chystá nový projekt, kterému se pracovně říká 2013. Na
Loretánském náměstí by měla vzniknout velká expozice, která bude orientovaná jako muzeum 21. století,
zároveň by tam mělo být badatelské, archivní centrum i centrum pro vědce.
Ve správní radě knihovny nově jako jedna z devíti členů zasedla i Bakalova manželka Michaela Maláčová. Mezi
zakladateli je od nynějška i dcera Havlové Nina. V týmu zakladatelů jsou ještě vdova Dagmar Havlová, sociolog
Miloslav Petrusek a předseda TOP09 aHavlův někdejší kancléř Karel Schwarzenberg.
"Zakladatel je zvláštní funkce, která vychází ze zákona o obecně prospěšných společnostech, a umožňuje
jmenovat členy správní i dozorčí rady a také přímo ovlivňovat chod obecně prospěšné společnosti,"
konkretizoval funkci Bakalův mluvčí Pavel Kočiš.
URL| http://www.ct24.cz/160744-sefem-spravn...knihovny-vaclava-havla-je-jan-machacek/
Českobudějovický deník

Měsíc po Havlově úmrtí se modeluje srdce z vosku
17.1.2012

Českobudějovický deník str. 12 Česká republika
(čtk, kp) Knihovna Václava Havla

Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Havlovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský hrad a nyní se
jiní dva umělci,Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na ní měla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzettě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.
Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstí nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně 80 tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata“, jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání
knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.
Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna. Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.
Foto popis|
Region| Jižní Čechy
Publikováno| Českobudějovický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Českokrumlovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Písecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Prachatický deník; Česká republika; 12

Publikováno| Strakonický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Táborský deník; Česká republika; 12
ID| e71f165a-35d2-4854-8060-94fb8a78cc62
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Interview s Janem Macháčkem
16.1.2012
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Knihovna Václava Havla

František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Dobrý den, vítejte u Interview ČT24. Naším dnešním hostem dnes bude přední český novinář, specializující se
na ekonomiku a politiku, který se nově stal také předsedou Správní rady Knihovny Václava Havla. Jaký bude
její osud a zvládne Evropa další zatěžkávací zkoušky? Jan Macháček dnes naším hostem, přeji dobrý den.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Dobrý den.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Honzo, vy jste se teď stal, jak jsem říkal v úvodu, předsedou Správní rady Knihovny Václava Havla. Na tomhle
postu jste vystřídal finančníka Zdeňka Bakalu. Po pravdě řečeno, to se moc lidem asi nepodaří vystřídat na
nějakém takovém místě Zdeňka Bakalu. Ale se zeptám úvodem na tu organizační věc, proč se tak stalo?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Tak asi bych měl na úvod říct, že v té Správní rady Knihovny Václava Havla já už jsem 3 roky. A tenhle ten
postup má asi dva důvody, bych řekl. Jednak souvisí s tím, že Zdeněk Bakala se odstěhoval do Švýcarska a
tudíž se v České republice jaksi stahuje ze všech exekutivních nebo i poloexekutivních pozic a to znamená, že
jaksi požádal bývalého prezidenta Václava Havla, že by rád už tuto funkci někomu předal, protože ty správní
radě se dost často odvíjely podle toho, kdy on se objeví. A druhá věc je, že ten výběr přestože Václav Havel
nikdy vlastně ve strukturách té knihovny jaksi nefiguroval, tak bylo to jeho osobní přání. On mě o to požádal,
zda bych to chtěl dělat, asi 3 týdny před smrtí. A to asi já si vysvětluju tím, že my jsme se znali velmi dlouho s
Václavem Havlem už asi od 83 z nejrůznějších právě undergroundových a disidentských aktivit, které tady asi
nemusím úplně rozvádět. Ale, ale vlastně nějakou důvěru asi ve mně měl, říkám, znal mě od 18, mých 18 let
tedy, takže na lecčems jsme spolupracovali i v dobách dávných. Takže...
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Ale Zdeněk Bakala tam zůstává minimálně jako, jako mecenáš.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Ano, to je důležité, že každá obecně prospěšná společnost, kterou je i Knihovna Václava Havla, kromě dozorčí
a správní rady a managementu, protože ona má samozřejmě svůj management, který normálně funguje. Měl
bych připomenout asi, že ředitelem knihovny je Martin Palouš, bývalý velvyslanec ve Spojených státech
kupříkladu. Tak každá obecně prospěšná společnost má své zakladatele taky kromě té dozorčí a správní rady.
Takže Zdeněk Bakala se stává jedním ze zakladatelů té knihovny, to znamená, nějaký jako zatím hlavní
sponzor té knihovny si určitě nějaký, nějakou spojitost zachová.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Mimochodem, museli jste nějak přeskupovat kvůli úmrtí prezidenta Václava Havla plány na knihovnu, já
nevím, program knihovny do budoucna a podobně?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt

-------------------Ano, samozřejmě. O tom diskutujeme právě v těchto dnech a i nějaká rozhodnutí už samozřejmě padla. Ale už
vlastně předtím bylo rozhodnuto s příchodem nového ředitele Martina Palouše, že vlastně jaksi program
knihovny, její rozpočet, náplň se nějakým způsobem zdvojnásobí, bude knihovna velmi expandovat. A teď
samozřejmě bude reagovat na tu aktuální situaci, ať už v podobě nějakých nových konferencí mezinárodního
formátu, o kterých se uvažuje, nových publikačních činností, urychlení, řekněme, archivní a dokumentační
činnosti a tak dále. Toho je vlastně spoustu. A zároveň je logické, že končí kancelář prezidenta Havla, která
ještě do začátku ledna fungovala a Knihovna Václava Havla bude přebírat i nějakým způsobem některé
dobíhající aktivity té kanceláře.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Takže jakoby spolkne Knihovna Václava Havla, řekněme, kancelář Václava Havla.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------No, takhle úplně jednoduše to říct nejde, ale některé aktivity samozřejmě ano. A třeba kdybych chtěl říct
aktualitu, tak Dagmar Havlová požádala knihovnu, jestli by, protože ona je skutečně v tuhle chvíli zavalena
nejrůznějšími žádostmi z nejrůznějších městeček a vesniček, kde by chtěli něco přejmenovat nějak, takže
požádala knihovnu, jestli by ona nemohla jí metodicky a odborně nějakým způsobem vypomáhat. Což by za
normálních okolností samozřejmě byla aktivita kanceláře. Ale na nějakou dobu i toto se stane, stane aktivitou
Knihovny Václava Havla.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------No, dobře, ale tak teď to asi bude o to aktuálnější, že tady máme debatu, která je asi nejviditelnější. Části z ní je
teda přejmenování ruzyňského letiště po Václavu Havlovi. Jak vy se na tohle vlastně díváte i jako novinář?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------No, s tím já souhlasím, protože vcelku když člověk cestuje po světě, tak je běžné, že velká mezinárodní letiště
mají, mají, se jmenují v Americe úplně běžně po prezidentech kupříkladu. Takže já to považuju za správnou věc
tu úvahu Vladimíra Hanzla, kterého jinak velmi dobře znám, vážím si ho. O tom, že Václav Havel létal letadlem
nerad, tak já si myslím, že to je poměrně marginální věc. Sice možná létal nerad, ale létal mnohem častěji než
kdokoli, když byl prezidentem. Takže já si myslím, že to je velmi prestižní věc. Asi je to určitě mnohem
prestižnější, než kdyby se po něm mělo jmenovat nějaké nádraží, jako se před dávnou dobou jmenovalo
Masarykovo nádraží nebo pojmenovalo Masarykovo nádraží, protože tehdy nádraží skutečně asi nevypadala
tak, jako vypadají dnes. To znamená mnohdy nevábně. Takže z toho, z těhle těch cestovacích terminálů se
samozřejmě nabízí letiště jako vstupní brána do země a jako, jako něco, za co se třeba zrovna Praha, myslím,
stydět nemusí, jak to letiště vypadá i po architektonické stránce a vůbec. Takže to si myslím, že to je jako v
pořádku a že to, doufám, že to tak i dopadne.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------No, a když jste mluvil o tom, že vlastně v tuhle chvíli budete pomáhat Dagmar Havlové...
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Já ne, bude jí...
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Knihovna Václava Havla jsem myslel.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Knihovna, která, jak jsem říkal, má svůj tým, má svého manažera, lidi, kteří tam chodí do práce. Předseda
správní rady není, není...
František LUTONSKÝ, moderátor

-------------------To všechno kontroluje a pak jenom...
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Že já bych tam byl zaměstnancem, takže.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Ale jsou tam nějaké potíže, já nevím, s dědickými právy, s ochrannými známkami a podobně?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Těmito věcmi se zatím v tuto chvíli knihovna nezabývá. Hlavním samozřejmě dědicem odkazu i vlastně
dědicem věcí soukromého charakteru je samozřejmě Dagmar Havlová. Ale knihovna, asi bych měl říct, že je
velmi důležité, že chystá vlastně nový projekt, a to už chystala předtím, kterému pracovně říkáme 2013, ale
možná bychom to tak pojmenovávat neměli, protože se to může opozdit, kde bude na Loretánském náměstí
vlastně velká expozice, která bude jak orientovaná jako, řekněme, muzeum 21. století, to znamená velmi
moderní interaktivní, tak tam bude expozice, kterou by měl pochopit i obyčejný turista, který tam zabloudí.
Stejně tak děti minimálně od věku střední školy a tak dále a zároveň tam bude nějaké badatelské centrum,
archivní centrum, bude tam centrum pro vědce, který, kteří se budou zabývat nejrůznějším odkazem Václava
Havla od divadla po politiku. Takže tohle to je vlastně hlavní projekt, který se také připravuje a tam samozřejmě
bude nějaká nejrůznější expozice nejrůznějšího druhu všech věcí, které s Václavem Havlem souvisí.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Jedna věc k tomu ještě, nějaké věci potom půjdou třeba do Památníku národního písemnictví a podobně, do
archivu prezidentské...
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Ano, to je teďko všechno v jednání, ale tam samozřejmě primární role knihovny je, že ona může mít nějaký
názor z hlediska metodiky třeba. Ale nemůže rozhodovat za rodinu o tom, co bude komu patřit a co se má kam
dát.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Včetně zdigitalizovaných textů a podobně.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Ano, to se tam dělá vlastně permanentně ta digitalizace, skenování probíhá pořád a bude probíhat ještě spoustu
let, protože těch věcí je strašně moc, především z prezidentského období je jich strašně moc.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Tak vás ale v profesním životě víc asi zaměstnává to, co se děje kolem nás v ekonomice a politice.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------To ano, protože tím se živím.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------V pátek vlastně snížila agentura Standard & Poor's rating 9 evropským zemím. Francie a Rakousko přišly o to
elitní hodnocení AAA. Když teda v podstatě teď tady udělám takový oslí můstek od Václava Havla, vyhrála tím
podle vás pravda nad lží, abych si půjčil i komentáře amerických médií, která píší o tom, že je vlastně konec
lžím v případě Francie?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt

-------------------No, to já bych úplně teda takhle to nějak necítím. Já si myslím, že je u těch ratingových agentur důležité
poznamenat, že ty samé ratingové agentury, které teď velmi pilně snižují ratingy nejrůznějším evropským
zemím, tak si vzpomeňme, jaké ratingy tyto agentury dávaly před rokem 2008 nejrůznějším americkým bankám
a také poměrně ještě nedávno všem členským státům eurozóny. Což poněkud jejich důvěryhodnost a reputaci
snižuje. Na druhou stranu v tomto případě je asi to snížení ratingu se všeobecně očekávalo. I prezident,
francouzský prezident Sarkozy se dá říct, že vlastně na to svoje voliče i podnikatelskou obec připravoval, že k
tomu dojde. Možná je to o něco více překvapivější v případě Rakouska. A vlastně se to předpokládalo. Takže
zajímavé je spíš to odůvodnění, které zase na druhou stranu, musím říct, že mně připadá korektní, že to
odůvodnění se především konstatuje, že evropští lídři nebo, nebo ten prosincový summit Evropské rady, to
znamená schůze premiérů, řekněme, špatně diagnostikuje příčiny té evropské krize a zužuje je pouze na ten
fiskální problém. A je tam celá řada dalších nerovnováh. Jsou tam institucionální aspekty, jsou tam bubliny
soukromých úvěrů, nejenom prasklé bubliny soukromých úvěrů, nejenom tedy rozpočtové problémy. A to, že se
vlastně celá ta léčba od první pomoci po nějakou dlouhodobou léčbu soustředí jenom na ty fiskální problémy,
logicky nemůže stačit a může to mít i kontraproduktivní charakter. Takže je dobré si to odůvodnění těch, toho
snížení přečíst, protože si myslím, že je velmi zajímavé a musím nerad konstatovat, že i přesné.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Tak ono Evropská komise na to hned reagovala, že má lepší informace, než mají vůbec ratingové agentury a
podobně. Mluvčí komise, ten dnes taky říkal, že se v podstatě v těch plánech nesoustřeďují jenom na škrty, ale
další podstatná věc, nebo podstatná, mě to minimálně zaujalo. Evropská komise taky řekla, že se jí nezdá to
načasování na tenhle okamžik snížení ratingu Francie. To je nějaké, to je nějaký, nějaké politické ohodnocení
toho nebo distance toho, nebo?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Tak co má asi Evropská komise dělat a co může bránit, ono mimochodem na celé té krizi eurozóny můžeme
vidět trošku velký úpadek zájmu o tom, co vůbec si myslí Evropská komise nebo dělá Evropská komise.
Pozornost médií už se soustředí prakticky výhradně na ty evropské rady, na to, co se dohodne tam. Ale tam já
znovu musím říct, očekávalo se to několik týdnů a musela to očekávat i ta Evropská komise. Na druhou stranu
co oni mohli mít na mysli, je, že vlastně bez toho, že by k tomu dal nějaký jasný mandát, se výrazně změnila
situace v tom, že Evropská centrální banka začala být mnohem aktivnější a začala trošku skrytě dělat to, co po
čem ze světa, především ze Spojených států dlouhé měsíce volalo. To znamená, řekněme, začala pomáhat těm
periferním zemím tím, že pomohla bankám a před Vánoci přišla s obrovskou injekcí likvidity pro celý bankovní
sektor v eurozóně s tím, že jim poskytla jakousi tříletou půjčku, aby banky získaly právě odvahu nakupovat ty
periferní dluhopisy, což nejdříve to vypadalo, že to nezabírá, a potom se ukázalo, že to zabírá. Ta ECB sama i
zvýšila svoje vlastní nákupy těch periferních dluhopisů. Takže zároveň s tím, že minulý týden naposledy teda v
neděli přišly z eurozóny velmi špatné zprávy, tak přišly i dobré zprávy. A to mohla mít ta komise na mysli,
protože třeba Španělsko a Itálie minulý týden se jim podařilo umístit velký objem dluhopisů na trhu a za
překvapivě dobrou cenu.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------A není vlastně nejlepším teda ukazatelem v podstatě ten zájem o dluhopisy než ratingy než to, co si myslí
Evropská komise?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Právě...
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Nemají investoři už dneska jakoby víc informací než...
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Já si myslím, že ano. Ale samozřejmě prostě na druhou stranu ty problémy eurozóny, institucionální i
nejrůznější nerovnováhy nemůže vyřešit jenom injekce likvidity. To což je to, co ta ECB vlastně poskytla těm
bankám, pokud ty problémy mají hlubší, strukturální povahu a tak dále a pokud eurozóna jako taková je

institucionální a když to řeknu nedovařená nebo nedodělaná, tak ta injekce likvidity může poskytnout jenom čas
k tomu, aby se učinila nějaká pevnější a stabilnější institucionální rozhodnutí do budoucna. Jenomže právě ten,
to snížení ratingu v tomhle způsobuje velký problém, protože kdyby se snížil rating všem zemím eurozóny
stejně, tak vlastně není žádný problém. Ale v tom, že vlastně to snížení ratingu jakoby předurčuje geografickou
podobu možného eventuelního rozpadu eurozóny a to samozřejmě velmi znejistí investory. Takže pokud i teď
jsme jaksi nespokojeni v ohledu nebo nedoufáme v to, že německá společnost a politika se mohla dohodnout
třeba na tom, že vznikne společný evropský dluhopis, který schází, tak nyní, když má Německo a Francie různé
ratingy, tak o to těžší, jako to bylo těžké dosud, o to těžší to bude přesvědčit Němce, aby kdy vůbec v budoucnu
souhlasili s nějakým společným evropským dluhopisům.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------A jaké je vysvětlení pro to, že v podstatě na to snížení ratingu Francie úplně nijak dramaticky nereagovaly trhy?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Protože se to právě očekávalo a druhý důvod, přestože jsem paradoxně na začátku tady pochválil agenturu
Standard & Poor's za to odůvodnění, které se mi zdálo přesné, tak přece jenom to máslo na hlavě, které ty
ratingové agentury mají za poslední roky, povede nevyhnutelně k tomu, že jejich prestiž a důvěryhodnost toho,
co říkají, i kdyby se stavěly na hlavu, prostě bude klesat. A je to podle mě dobrá zpráva, protože podle mě celý,
řekněme, ten průmysl nebo to odvětví těch ratingových agentur trošku zavání, jak jsem řekl, jakousi něčím velmi
zvláštním, nechci použít slovo podvod, ale nějakým způsobem se to bude muset rekonstruovat, předělat bez
toho, abych já tady plédoval za to, že si má Evropa dělat nějaký svůj rating, protože to bude zavánět tím, že by
byl politicky ovlivněný, to v žádném případě. Ale rozhodně už sama od sebe podle mě začne odeznívat doba
toho zbožtění výroku těch agentur, které samy jsou, samy o sobě jsou úplně vlastně z minulosti zprofanované.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Tak jedna věc taková, která nebo kterou byste mohl zodpovědět, jak by vlastně to snížení ratingu mohlo
dopadnout přímo na Česko v tuhle chvíli?
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Přímo na něj dopadnout, já si myslím, že je dvojí způsob, kde musíme být obezřetní a podle mého soudu
centrální banka je velmi obezřetná v tomto ohledu. Samozřejmě je, že velký hráč na trhu české bankovnictví,
Česká spořitelna je vlastně nad rakouskou bankou, ale platí to i pro svým způsobem pro Komerční banku, která
je zase vlastněná francouzskou bankou. Takže musíme si dávat pozor a myslím si, že centrální banka toto umí,
aby nějak ty matky se nepokoušely nadstandardně ty svoje dcery v České republice vysávat. A aby nebyla
ohrožena stabilita českého bankovnictví, to je první, první věc. Druhá věc dlouhodobě uvidíme, kam ten rozkol
povede. My jsme ekonomika, která je vysloveně závislá na vývoji německého hospodářství a uvidíme, co tohle
ten, co tenhle ten vývoj bude, bude znamenat pro německé hospodářství, kterému se zatím velmi daří. Ale
kdyby se krize eurozóny prohlubovala, tak se mu samozřejmě dařit přestane a to potom postihne i nás.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------No, a teď co kdyby se nepodařilo dohodnout restrukturalizaci řeckého dluhu, protože ta jednání se soukromými
investory vlastně se zadrhla, pokračovat by měla ve středu, pozítří.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Tam samozřejmě jsou nejrůznější scénáře, co by se mohlo dít dál. Primárně asi nejdůležitější podle mě je to, co
se odehrálo na začátku roku, kdy Mezinárodní měnový fond vyjádřil pochybnost v to, jestli je ten řecký plán
nastaven správně a jestli Řecko bude schopno dostát svým závazkům. Což je na pováženou, protože
Mezinárodní měnový fond si většinou nechá vrátit všechno do poslední koruny, tady jako kdyby ta... do
posledního dolaru, pardon, tady jako kdyby to najednou vypadalo, že i Mezinárodní měnový fond ztrácí důvěry
ve schopnost Řecka dostát těmto svým prostě závazkům. A patrně teda by muselo dojít k daleko vlastně,
řekněme, prudší a silnější restrukturalizaci toho dluhu, protože to, co bylo dohodnuto například v polovině léta a
později, to znamená, že vlastně bude očesán ten dluh třeba o 50 procent, tak ono to znamená, že v roce 2020
by se mělo Řecko dostat na 120 procent dluhu vůči HDP, což je úroveň dnešní Itálie. A to není něco, s čím se
dá jaksi snadno žít.

František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------A tak jako...
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Takže patrně bude muset být ten dluh restrukturován s daleko větší razancí. A pak samozřejmě jsou dvě
možnosti, buď Řecko i s tím, že de facto zbankrotuje, zůstane v eurozóně, anebo z ní odejde. Ale já osobně
nepatřím mezi ty, kteří si myslí, že kdyby Řecko mělo z eurozóny odejít, že tím vyřeší nějaké svoje strukturální
problémy, protože řecká ekonomika toho vyváží velmi málo. To kdybysme si srovnali s českou ekonomikou,
která vlastně na vývozu vysloveně stojí, Řekové vyvážejí, řekněme, asi 20 procent vlastně toho svého HDP.
Tam většinu sektoru tvořil stát a vláda a všechno, co s ní souvisí. A neexistuje tam prakticky kromě lodního,
výroby lodí, loďařství a provozování lodí žádný jako výrazný průmysl a těžko si představit, že by třeba Řecko
zaplavilo sýrem a olivami celou Evropu. Mohlo by zlevnit turistický ruch, ale ten turistický ruch by musel výrazně
rozšířit kapacity a to je taky věc investic a to je taky na několik let minimálně. Takže takový ten rychlý efekt,
který by mohla absolvovat nějaká průmyslová exportně orientovaná země, kterou třeba do určité míry, sever
Itálie pro mě představuje prudká devalvace třeba z nově zavedené liry by určitě pomohla průmyslu na severu
Itálie obrovským způsobem. Ale průmysl na severu Itálie, to je trošku něco jako Německo ve srovnání s
Řeckem, kde skutečně žádný průmysl není. Takže já se táži, k čemu by kromě toho, že ta devalvace by
znamenala krach, samozřejmě totální krach řeckého finančního sektoru a nestabilitu obrovskou finanční a
politickou, tak si nejsem úplně jist, jestli že Řecko ji dokázalo flexibilně využít.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Navíc by se potom vrhli na Portugalsko.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------To je další věc samozřejmě. Kdyby k tomuhle došlo, tak ten reflektor se samozřejmě v tu chvíli zaměří na
Portugalsko a začne, začne se útočit na Portugalsko a potom zase, takže to bude taková, vznikla by tím taková
vlastně spirála smrtící.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------Jan Macháček, komentátor Respektu, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, byl dnes hostem
Interview ČT24. Děkuju za odpovědi.
Jan MACHÁČEK, předseda Správní rady Knihovny Václava Havla, komentátor, Respekt
-------------------Děkuju za pozvání.
František LUTONSKÝ, moderátor
-------------------A vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se dobře a klidný večer.

denik.cz

Bakala je jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla
16.1.2012
ČTK

denik.cz str. 0 Z domova
Knihovna Václava Havla

Praha – Poté, co opustil místo šéfa správní rady Knihovny Václava Havla, se podnikatel Zdeněk Bakala stal
jedním ze zakladatelů této instituce.
"
Informoval o tom Bakalův mluvčí Pavel Kočiš. Bakala, jehož nadace je sponzorem knihovny, tak bude moci
přímo ovlivňovat chod organizace. Ve správní radě nově jako jedna z devíti členů zasedla Bakalova manželka
Michaela.
Mezi zakladateli je od nynějška i dcera Havlové Nina, sdělila v pondělí knihovna. V týmu zakladatelů jsou ještě
vdova Dagmar Havlová, sociolog Miloslav Petrusek a předseda TOP 09 a Havlův někdejší kancléř Karel
Schwarzenberg.
Knihovna byla založena po vzoru podobných institucí v USA. Shromažďuje různé materiály o zesnulé hlavě
státu. Nově bude i hlavním strážcem a vykonavatelem havlovského odkazu, který ponese vdova Havlová.
Instituce by měla převzít také některé činnosti, které vykonávala Havlova kancelář. Její zaměstnanci s koncem
ledna odcházejí. Knihovna s nimi chce dál spolupracovat.
Plánovaný krok
Bakalu na pozici šéfa správní rady vystřídal novinář, hudebník a chartista Jan Macháček. „Zdeněk Bakala se
vzhledem ke svému časovému vytížení stal jedním z takzvaných zakladatelů Knihovny Václava Havla a jeho
místo ve správní radě na návrh ostatních zakladatelů zaplnila Michaela Maláčová,“ uvedl Kočiš.
„Tento krok byl dlouhodobě plánován. Zakladatel je zvláštní funkce, která vychází ze zákona o obecně
prospěšných společnostech, a umožňuje jmenovat členy správní i dozorčí rady a také přímo ovlivňovat chod
obecně prospěšné společnosti,“ dodal Kočiš."
URL| http://www.denik.cz/z_domova/bakala-je-jednim-ze-zakladatelu-20120116.html
Havlíčkobrodský deník

Měsíc po Havlově úmrtí se modeluje srdce z vosku
17.1.2012

Havlíčkobrodský deník str. 12 Česká republika
(čtk, kp) Knihovna Václava Havla

Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Havlovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský hrad a nyní se
jiní dva umělci, Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na ní měla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzettě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.

Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstí nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně 80 tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata“, jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání
knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.
Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna. Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.
Foto popis|
Region| Vysočina
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Jihlavský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Třebíčský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Žďárský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Pelhřimovský deník; Česká republika; 12
ID| 5d9a4987-eddc-476c-baea-8d9407d839ad
Hradecký deník

Měsíc po Havlově úmrtí se modeluje srdce z vosku
17.1.2012

Hradecký deník str. 12 Česká republika
(čtk, kp) Knihovna Václava Havla

Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Havlovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský hrad a nyní se
jiní dva umělci,Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na ní měla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzettě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.
Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstí nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně 80 tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata“, jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání
knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.

Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna. Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.
Foto popis|
Region| Východní Čechy
Publikováno| Hradecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Krkonošský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Chrudimský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Jičínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Náchodský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Svitavský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Orlický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Rychnovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Pardubický deník; Česká republika; 12
ID| 31558e46-35ae-499d-a882-4e19800db9fd
idnes.cz - blog

Co tedy bude „Havlovo“? Letiště je Kalouskovo, hrad Klausův… (Aleš
Baloun)
16.1.2012 idnes.cz - blog str. 0
Knihovna Václava Havla
Co tedy bude „Havlovo“? Letiště je Kalouskovo, hrad Klausův…
MS a AB
Ve světě už je pojmenováno po exprezidentovi Havlovi kdeco a kdeco ještě pojmenováno po něm asi bude. A u
nás? Asi jsme malá země a nemáme, co po něm pojmenovat.
Vlastně – máme Havlovu tržnicí a Václavské náměstí. To ovšem mají čeští Václavové společné. Možná tu bude
Havlova knihovna, ale není to trochu málo?
Zdá se, že disidentem se stane Václav Havel i po své smrti. Bude ho více připomínat hodně objektů s jeho
jménem v zahraničí než doma. Proč to tak je? Nabízí se jedno zajímavé a možná jen spekulativní – vysvětlení.
Pro pravdu a lásku, co zvítězí, není v českém státě prostor. Tady vítězí korupce, darebáctví a menšinová,
účelová politika. Co s láskou a pravdou? O pravdu a navíc veřejnou a skutečnou nemá nikdo z politiků a jejich
kamarádů zájem. Mohla by ukázat, jací jsou opravdu. Že jediná láska, kterou znají je k sobě samému a k
penězům daňových poplatníků.
Může to být i horší. Stačí, aby byla namísto letiště či knihovny jménem exprezidenta pojmenována Ruzyňská
věznice. Že se nenajde nikdy nikdo, kdo by takový nápad prosazoval? Na to bych nevsadil. Čím víc stupidní a
nemožně se jevící se rychle stává u nás realitou.
A že na to bude vypsané referendum – co přejmenovat po zesnulém exprezidentovi? To pan Kalousek zatrhne.
Nejsou na referendum peníze, musí se šetřit. A tak nám bude muset stačit vítězící pravda a láska v podobě
nápisu na státní zástavě.
P.S. Oč jednodušší to jednou bude mít dnešní prezident. Po něm už se nic pojmenovávat nemusí. Stačí, když
zavrhneme Ježíška a začneme uznávat Santa Klause.
URL| http://alesbaloun.blog.idnes.cz/c/2406...Letiste-je-Kalouskovo-hrad-Klausuv.html
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O Bohuslavovi a paní Dagmar
17.1.2012
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PETR KAMBERSKÝ

CHLÍVEČEK
Novinář, muzikant a můj názorový antipod Jan Macháček se stal předsedou správní rady Knihovny Václava
Havla. Gratulace! Honza, signatář Charty je inspirativní pro „starou gardu“; coby ekonomický novinář zas pro
další sponzory a partnery.
Jenže v tiskové zprávě se skrývá i jedno méně milé překvapení: Knihovna se nově též stává hlavním
strážcem a vykonavatelem havlovského odkazu, který je pochopitelně primárně v rukou paní Dagmar Havlové. I
nezasvěcenci z Chlívku se doslechli, že mezi hlavním donátorem Zdeňkem Bakalou a Dagmar Havlovou panuje
ohledně knihovny delší dobu napětí. Teď vše nasvědčuje tomu, že knihovna se ze zajímavé kulturní „instituce“
bude měnit v „muzeum“. Z pohledu paní Dagmar pochopitelné, z pohledu všech ostatních nešťastné.
Lidové noviny jsou noviny názorově silné – a také názorově širokospektré. Moji ctění kolegové Lenka Zlámalová
a Daniel Kaiser v tomto listu vyzvali ODS, aby neustupovala tlaku TOP 09 o odmítla připravovanou evropskou
fiskální unii. Neméně ctěný Luboš Palata jim oponuje: spor za pád kabinetu sice stojí, ale pravdu má TOP 09:
nechť donutí ODS podepsat. V jedné věci se shodují: pokládat koalici kvůli církevním institucím nedávalo smysl,
ale fiskální unie za to stojí. Jelikož jde o zásadní otázku, dovolím si se všemi třemi kolegy vypořádat jednou
ranou. Je věcí osobních hodnot, zda považujeme odluku církví od státu, splnění koaliční smlouvy i vládního
programového prohlášení za marginalitu, kvůli níž se nemá kácet vláda.
Ale není „osobní“, nýbrž věcnou otázkou, zda má vláda padnout kvůli sporu, který se jí přímo netýká.
Smlouva má důsledky jen pro země platící eurem – a to Česko za panování Nečase a Schwarzenberga nebude.
Ano, zavázali jsme se euro přijmout; nicméně nás k tomuto kroku nikdo nenutí a nutit nebude. Je tedy do jisté
míry irelevantní, zda se dnes ke smlouvě přidáme, nebo ne. Finální dilema, zda fiskální unii a euro akceptovat,
či odmítnout, bude řešit jiná vláda. Možná i jiná generace.
Poslední argument je ještě prostší: Kdyby Petr Nečas obětoval svůj vlastní kabinet, dosáhl by pouze
schválení dohody jinou koalicí – a přivedl by Bohuslava Sobotku k moci.
O tom, že by po Nečasově pádu schválila fiskální unii nově vytvořená koalice TOP 09 a ČSSD, netřeba
pochybovat. Pokud by nenašly dost hlasů ve sněmovně ihned, zadařilo by se nejpozději po následných volbách.
Opakoval by se tak slovenský scénář: tam liberál Richard Sulík nechtěl euroval, proto shodil vlastní
vládu. Jenže euroval ihned schválila jiná hlasovací koalice a po předčasných volbách bude premiérem téměř
jistě Sulíkovův arcinepřítel, levicový populista Robert Fico.
Frustrace českého konzervativce: pokud se šprajcne kvůli unii, stejně ji dostane. A Sobotku jako nášup.
Foto popis|
O autorovi| PETR KAMBERSKÝ, redaktor LN e-mail: mailto:petr.kambersky@lidovky.cz
lidovky.cz

Mezi speciály k Havlovu úmrtí vedla publikace LN
16.1.2012
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Zájem o knihy týkající se dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, který vyvolalo jeho úmrtí, je stále
vyšší než před jeho smrtí, uvádějí velké knihkupecké domy.
Skon bývalého prezidenta vzbudil mimořádný zájem čtenářů o jeho knihy, který se podle prodejců projevil
okamžitě po oznámení úmrtí. "Zákazníci chtěli nejvíce knižní rozhovory Václava Havla - Dálkový výslech,
Prosím stručně - a také oba rozhovory dohromady v knize Václav Havel - Rozhovory s Karlem Hvížďalou,"
uvedla mluvčí knihkupectví Neoluxor Zuzana Turňová.

Kromě rozhovorů zákazníci kupovali Havlovy divadelní hry, ale i Sebrané spisy z nakladatelství Torst. Podle
Turňové jsou nyní spisy prakticky vyprodány. Spolu s knižním vydáním Havlovy poslední divadelní hry
Odcházení se hojně prodávalo i její filmové zpracování. "Zájem zákazníků o publikace spojené s Havlem
postupně klesá, ale stále je vyšší než před jeho smrtí," doplnila.
Speciální magazín Lidových novin: Václav Havel.
Velká poptávka byla podle Turňové i o časopisecké speciály, z nichž nejúspěšnější bylo zřejmě speciální vydání
Lidových novin s mnoha vzpomínkovými fotografiemi. "Úmrtí slavných osobností vždy doprovází zvýšený zájem
čtenářů o knihy s nimi spojené, přesto ale v případě Václava Havla byl tento zájem mimořádný." Další tituly a
inscenace váznou na autorských právech
Zatím jediným novým titulem, který by měl Havla připomenout, je plánované souborné vydání Havlových
teoretických textů o divadle. Knihu vydá Knihovna Václava Havla a protože vznikala ještě za Havlova života,
nemusí čekat na vyřízení autorských práv. Autorská práva na Havlovy knihy i divadelní hry přecházejí na
dědice, dědické řízení se ale ještě neuskutečnilo.
Podle Jitky Sloupové z agentury Aura-pont se v uplynulých dnech zvedl i zájem o Havlovo dramatické dílo,
rýsují se nová vydání a inscenace. "K jejich realizaci však bude možné přikročit až po vyjasnění otázky dědictví
autorských práv," říká Sloupová.
Brněnské nakladatelství Větrné mlýny vydalo všechny hry Václava Havla. "Nic dalšího tedy vydat nemůžeme,
plánujeme ale v únoru reedici prvního svazku těchto dramat, protože ten už je rozebraný," uvedla produkční
nakladatelství Michaela Velčková.
K nejčastěji uváděným Havlovým hrám na domácích scénách patří v uplynulých 22 letech Zahradní slavnost,
Žebrácká opera a Audience. První z nich se podle Divadelního ústavu dočkala deseti nastudování; Žebráckou
operu uvedli v devíti a Audienci v sedmi divadlech. Pokoušení mělo šest a Vernisáž pět inscenací.
Havlova poslední hra Odcházení se po pražské světové premiéře hrála v dalších nastudováních v českých i
zahraničních divadlech. Odcházení je také nejpřekládanější českou divadelní hrou posledního čtvrtstoletí. "Byli
jsme informováni o vzniku dvou desítek překladů do všech hlavních světových jazyků i do estonštiny, dánštiny či
vlámštiny. Odcházení bylo uvedeno v Polsku, na Slovensku, ve Velké Británii, Chorvatsku, Německu, Švédsku,
Dánsku, Bulharsku a USA," dodala Sloupová.
URL| http://www.lidovky.cz/mezi-specialy-k-...ura.asp?c=A120116_102138_ln_kultura_btt

V čele Havlovy knihovny střídá Bakalu Macháček
16.1.2012
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Finančníka Zdeňka Bakalu vystřídal v čele správní rady Knihovny Václava Havla novinář a hudebník Jan
Macháček. Vyplývá to z tiskové zprávy knihovny.
Na webu knihovny Václava Havla ještě Bakala figuruje v informaci o správní radě jako její předseda a
Macháček jako jeden z členů.
Z uvedené tiskové zprávy není jasné, zda Bakala zůstal řadovým členem rady.
Bakalův mluvčí Pavel Kočiš uvedl, že na tento dotaz odpoví písemně v pondělí.
Jeden z členů správní rady řekl, že za změnou v jejím čele jsou technicko-organizační důvody a že jde o
plánovanou věc.

Bakalu s Havlem dlouhodobě pojily blízké vztahy, což podnikatel potvrdil i předloni, když koupil pro Knihovnu
Václava Havla jako její budoucí sídlo palác v Loretánské ulici na pražských Hradčanech. Bakala se stal také
koproducentem Havlova filmu Odcházení. Činnost knihovny sponzoruje právě nadace tohoto podnikatele.
Novinář a hudebník Macháček byl od roku 1983 do roku 1986 členem hudební skupiny The Plastic People of
the Universe. Je signatářem Charty 77. Po roce 1989 se stal redaktorem týdeníku Respekt. Je nositelem
několika novinářských ocenění.
Knihovna v aktuální tiskové zprávě popisuje své plány po Havlově smrti, kdy se tato instituce ocitá v nové fázi
své existence. "... a je bezpodmínečně nutné na tuto skutečnost reagovat, konstatovala ve čtvrtek 12. ledna
2012 její správní rada v čele s novým předsedou, novinářem a hudebníkem Janem Macháčkem," uvádí mimo
jiné. V knihovně bude více ryze havlovských témat'
Spoluzakladatelkou knihovny je vdova Dagmar Havlová, která chce být nositelkou havlovského odkazu.
Knihovna v tiskové zprávě mimo jiné uvedla, že tento odkaz je "pochopitelně primárně v rukou paní Dagmar
Havlové".
Původní dramaturgické a programové schéma nyní knihovna doplňuje o nové projekty, vázané na "ryze
havlovská témata". "Kromě vydávání knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských
soutěží, scénických čtení a výstav," uvedl Martin Palouš, ředitel Knihovny Václava Havla.
Důraz bude podle něj kladen i na akce s mezinárodním přesahem. "Již nyní se před námi rýsují možnosti
uspořádání mezinárodních sympozií či spoluúčastí na nejrůznějších uměleckých a akademických projektech,
jejichž těžištěm bude život a dílo Václava Havla," dodal.
URL| http://www.lidovky.cz/v-cele-havlovy-k...domov.asp?c=A120115_145621_ln_domov_jkz
mediafax.cz

Knihovna Václava Havla otevřela novou kapitolu své existence
16.1.2012 mediafax.cz str. 0
Knihovna Václava Havla
Knihovna se po smrti exprezidenta Václava Havla ocitá v nové fázi své existence a je nutné na tuto skutečnost
reagovat, vyplývá to ze závěrů správní rady, o jejichž výsledcích knihovna informuje na svých stránkách. (Foto:
archiv © Mediafaxfoto.cz )
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Národní knihovna v Praze je o krok blíž k zahájení digitalizace
Národní knihovna půjčuje elektronické čtečky
Národní knihovna spustila unikátní aplikaci pro chytré mobilní telefony
Klementinum oslavuje 200. výročí narození K. J. Erbena
Národní knihovna musí kvůli revitalizaci přestěhovat téměř milion knih
[1] [0] [0]
PRAHA / 14:33, 16. 01. 2012
Knihovna se po smrti exprezidenta Václava Havla ocitá v nové fázi své existence a je nutné na tuto skutečnost
reagovat, vyplývá to ze závěrů správní rady, o jejichž výsledcích knihovna informuje na svých stránkách. Novým
šéfem správní rady se v této souvislosti stal novinář a hudebník Jan Macháček.

Novinář, bývalý člen kapely The Plastic People of the Universe a signatář Charty 77 Jan Macháček převzal
křeslo předsedy správní rady knihovny po úspěšném českém investorovi a podnikateli Zdeňku Bakalovi.
Jak vyplývá ze zprávy na webu knihovny, spolu se změnou na postu šéfa správní rady, knihovna přichází i s
novým dramaturgickým a programovým schématem akcí, které Knihovna Václava Havla pořádá.
"Kromě vydávání knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení
a výstav," přiblížil ředitel knihovny Martin Palouš.
Nemenší důraz bude podle něj kladený na akce s mezinárodním přesahem. "Vstoupili jsme do jednání se
spřátelenými organizacemi v Evropě i USA a již nyní se před námi rýsují možnosti uspořádání mezinárodních
sympozií či spoluúčastí na nejrůznějších uměleckých a akademických projektech, jejichž těžištěm bude život a
dílo Václava Havla," dodal Palouš.
Vzhledem k tomu, že s úmrtím Václava Havla svou činnost ukončila i jeho kancelář, knihovna se stane
hlavním strážcem a vykonavatelem havlovského odkazu, který je v rukách Dagmar Havlové.
"Naším cílem je sloužit jako základní komunikační centrum a zdroj informací, systematicky zpřístupňovat a
interpretovat dílo Václava Havla, nabízet prostor k tomu, aby se i pro příští generace uchovala živá tradice
havlovských přístupů a havlovského myšlení," uvedl dále Palouš a zároveň připomněl, že plně podporuje
veškeré iniciativy, které se budou snažit uchovat Havlovu památku, stejně tak jako podporuje ideu na
přejmenování mezinárodního letiště v Praze.
"Kdokoli má potřebu nebo zájem získat informace o Václavu Havlovi – ať už se jedná o nějaký historický údaj
či o návrh pojmenovat ulici, školu nebo jinou instituci jeho jménem – měl by nás kontaktovat," uzavřel ředitel
knihovny.
Autor: Petra Hrubá
URL| http://www.mediafax.cz/domaci/3993159-...a-otevrela-novou-kapitolu-sve-existence
Mladá fronta DNES

Krátce
17.1.2012

Mladá fronta DNES str. 5 Z domova
(ČTK) Knihovna Václava Havla

DLUHY
Organizátor šampionátu v Liberci je v konkurzu
Organizátor lyžařského šampionátu v Liberci v roce 2009 je v konkurzu. Městský soud v Praze rozhodl o úpadku
společnosti OC FIS NORDIC WSC 2009 minulý čtvrtek a zároveň vyhlásil konkurz. O zahájení insolvenčního
řízení požádal likvidátor sdružení už v listopadu 2010. Sdružení dluží stovce firem 112 milionů korun. Věřitelé,
kteří zatím své pohledávky nepřihlásili, na to mají 30 dní.
MÍNĚNÍ
Průzkum: současný režim nezaručuje rovné šance
Více než 80 procent Čechů si myslí, že současný režim nezaručuje rovné šance pro všechny obyvatele. Vyplývá
to z aktuálního průzkumu STEM. Od roku 1997 je to nejvyšší podíl negativních odpovědí. Při hodnocení režimu
téměř tři čtvrtiny dotázaných hledí spíše na životní úroveň než na svobodu a demokracii. Dvě třetiny se
domnívají, že obyčejný člověk je v prosazování svých názorů bezmocný.
PAMÁTKY

Investor předělal plány na Havlovu knihovnu
Investor přepracoval plány na přestavbu domu na pražském Loretánském náměstí, ze kterého by měla
vzniknout Knihovna Václava Havla. Kritizovanou vzduchotechniku projektanti přemístili ze střechy do vnitřku.
Dům chce na účely knihovny přestavět miliardář Zdeněk Bakala. Po změně plánů stavební úřad v září opět
zahájil přerušené územní řízení.
Moravskoslezský deník

Měsíc po Havlově úmrtí se modeluje srdce z vosku
17.1.2012

Moravskoslezský deník str. 12 Česká republika
(čtk, kp) Knihovna Václava Havla

Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Havlovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský hrad a nyní se
jiní dva umělci, Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na ní měla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzettě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.
Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstí nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně 80 tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata“, jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání
knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.
Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna. Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.
Foto popis|
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Havířovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Karvinský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Novojičínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Česká republika; 12
ID| 9e51f346-4e39-452c-a607-5c18d59771b2

Olomoucký deník

Měsíc po Havlově úmrtí se modeluje srdce z vosku
17.1.2012

Olomoucký deník str. 12 Česká republika
(čtk, kp) Knihovna Václava Havla

Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Havlovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský hrad a nyní se
jiní dva umělci,Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na ní měla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzettě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.
Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstí nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně 80tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata“, jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání
knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.
Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna. Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.
Foto popis|
Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Prostějovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Zlínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Valašský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Slovácký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kroměřížský deník; Česká republika; 12
ID| 8d73a86d-df7a-4556-807b-6ed29fb7ab4a

Plzeňský deník

Měsíc po Havlově úmrtí se modeluje srdce z vosku
17.1.2012

Plzeňský deník str. 12 Česká republika
(čtk, kp) Knihovna Václava Havla

Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Havlovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský hrad a nyní se
jiní dva umělci, Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na ní měla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzettě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.
Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstí nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně80tisíc lidí, kteříse podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata“, jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání
knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.
Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna. Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.
Foto popis|
Region| Západní Čechy
Publikováno| Plzeňský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Česká republika; 12
Publikováno| Domažlický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Chebský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Karlovarský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Klatovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Rokycanský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Sokolovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Tachovský deník; Česká republika; 12
ID| 64b17978-95ec-4434-9ee9-56c8d0e0e5bf

Právo

Změna plánu na knihovnu
17.1.2012

Právo
(ČTK)

str. 10 Praha - Střední Čechy
Knihovna Václava Havla

PRAHA – Investor přepracoval plány na přestavbu domu na hradčanském Loretánském náměstí, ze kterého by
měla vzniknout knihovna zesnulého prezidenta Václava Havla.
Kritizovanou vzduchotechniku projektanti přemístili ze střechy do vnitřku objektu, řekla mluvčí Prahy 1
Veronika Blažková. Dům chce na účely knihovny přestavět finančník Zdeněk Bakala.
Kvůli nedostatečným podkladům pro umístění vzduchotechniky na střeše budovy stavební úřad v září
přerušil územní řízení na přestavbu domu. Poté, co investor dokumentaci přepracoval, opět bylo řízení
zahájeno. Příští týden se tak bude konat v domě místní šetření.
Přepracovanými plány se bude v pátek zabývat také vědecká rada generální ředitelky Národního
památkového ústavu (NPÚ). Na základě porady s odborníky by pak měl NPÚ zaujmout k přestavbě své
stanovisko.
Regionální mutace| Právo - Praha - střední Čechy
Pražský deník

Měsíc po Havlově úmrtí se modeluje srdce z vosku
17.1.2012

Pražský deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

(čtk, kp)

Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Havlovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský hrad a nyní se
jiní dva umělci,Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na ní měla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzettě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.
Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstí nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně 80tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata“, jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání
knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.
Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna. Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.

Foto popis|
Region| Střední Čechy
Publikováno| Pražský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Boleslavský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Benešovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kladenský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Berounský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kolínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Kutnohorský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Mělnický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Nymburský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Příbramský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Rakovnický deník; Česká republika; 12
ID| 9af27c4f-bcbb-44e7-afd3-3cd949f99f32
tyden.cz

Havlovy texty stále táhnou
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ČTK

tyden.cz str. 0 Literatura
Knihovna Václava Havla

Zvýšený zájem o knihy týkající se dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, který vyvolalo jeho úmrtí,
pomalu opadává. Stále je ale vyšší než před jeho smrtí - alespoň ve velkých knihkupeckých domech. Po
několika reedicích a jedné narychlo vydané nové knize je však zatím jediným plánovaným titulem, který by měl
Havla připomenout, souborné vydání Havlových teoretických textů o divadle.
Zvýšený zájem o knihy týkající se dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, který vyvolalo jeho úmrtí,
pomalu opadává. Stále je ale vyšší než před jeho smrtí - alespoň ve velkých knihkupeckých domech. Po
několika reedicích a jedné narychlo vydané nové knize je však zatím jediným plánovaným titulem, který by měl
Havla připomenout, souborné vydání Havlových teoretických textů o divadle.
Knihu vydá Knihovna Václava Havla, a protože vznikala ještě za Havlova života, nemusí čekat na vyřízení
autorských práv. Autorská práva na Havlovy knihy i divadelní hry pochopitelně přecházejí na dědice, dědické
řízení se ale ještě neuskutečnilo.
Podle Jitky Sloupové z agentury Aura-pont se v uplynulých dnech zvedl i zájem o Havlovo dramatické dílo,
rýsují se nová vydání a inscenace. "K jejich realizaci však bude možné přikročit až po vyjasnění otázky dědictví
autorských práv," řekla Sloupová.
Skon bývalého prezidenta vzbudil mimořádný zájem čtenářů o jeho knihy, jenž se podle prodejců projevil
okamžitě po oznámení úmrtí. "Zákazníci chtěli nejvíce knižní rozhovory Václava Havla - Dálkový výslech,
Prosím stručně - a také oba rozhovory dohromady v knize Václav Havel - Rozhovory s Karlem Hvížďalou,"
sdělila mluvčí knihkupectví Neoluxor Zuzana Turňová.
Kromě rozhovorů zákazníci kupovali Havlovy divadelní hry, ale i Sebrané spisy z nakladatelství Torst. Podle
Turňové jsou nyní spisy prakticky vyprodány. Spolu s knižním vydáním Havlovy poslední divadelní hry
Odcházení se hojně prodávalo i její filmové zpracování. "Zájem zákazníků o publikace spojené s Havlem
postupně klesá, ale stále je vyšší než před jeho smrtí," doplnila.
Velká poptávka byla podle Turňové i o časopisecké speciály, z nichž nejúspěšnější bylo zřejmě speciální vydání
Lidových novin s mnoha vzpomínkovými fotografiemi. "Úmrtí slavných osobností vždy doprovází zvýšený zájem
čtenářů o knihy s nimi spojené, přesto ale v případě Václava Havla byl tento zájem mimořádný."
Ještě předtím, než stihli nakladatelé dodat na trh dotisky poptávaných knih, přišlo nakladatelství Petrklíč s
knihou od Michaely Košťálové nazvané Václav Havel - Vzpomínková kniha. Kniha vyšla ještě před Havlovým
pohřbem a rychlost přípravy je na výsledku zřetelně vidět, texty vycházejí téměř výhradně z citací známých knih
a internetových serverů.

Brněnské nakladatelství Větrné mlýny vydalo všechny hry Václava Havla. "Nic dalšího tedy vydat nemůžeme,
plánujeme ale v únoru reedici prvního svazku těchto dramat, protože ten už je rozebraný," řekla produkční
nakladatelství Michaela Velčková.
Žádné další publikace zatím nechystají ani nakladatelství Akropolis, které před pěti lety vydalo Havlovu
korespondenci s Františkem Janouchem, nebo Galén, v němž loni vyšly souborně oba rozhovory, které s
Havlem vedl Karel Hvížďala, a pod názvem Motomorfózy teprve nedávno objevené rané Havlovy skeče.
K nejčastěji uváděným Havlovým hrám na domácích scénách patří v uplynulých 22 letech Zahradní slavnost,
Žebrácká opera a Audience. První z nich se podle Divadelního ústavu dočkala deseti nastudování; Žebráckou
operu uvedli v devíti a Audienci v sedmi divadlech. Pokoušení mělo šest a Vernisáž pět inscenací.
Havlova poslední hra Odcházení se po pražské světové premiéře hrála v dalších nastudováních v českých i
zahraničních divadlech. Odcházení je také nejpřekládanější českou divadelní hrou posledního čtvrtstoletí. "Byli
jsme informováni o vzniku dvou desítek překladů do všech hlavních světových jazyků i do estonštiny, dánštiny či
vlámštiny. Odcházení bylo uvedeno v Polsku, na Slovensku, ve Velké Británii, Chorvatsku, Německu, Švédsku,
Dánsku, Bulharsku a USA," dodala Sloupová.
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/li.../havlovy-texty-stale-tahnou_222681.html
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Redakce si vyhrazuje právo na úpravu čtenářských a posluchačských ohlasů. Ne se všemi stanovisky se
redakce ztotožňuje.
K ROZHLASU
Štědrý den s rádiem
Nejsem zvyklá psát děkovné dopisy,ale musím udělat výjimku. Každý den od čtyř ráno poslouchám stanici
Praha,a pokud jsem v práci,tak i Radiožurnál. Nejinak tomu bylo i na loňský Štědrý den. Byla jsem rozhodnuta
vstát časně,abych stihla poslední přípravy na sváteční den. Rozhlas ale všechno zhatil. Úžasné moderování
Alfreda Strejčka, jeho telefonické „návštěvy“i samotní hosté mě doslova přikovali k rádiu. Sváteční Dobré ráno,
Česko!jsem poslouchala až do konce. Celý den jsem byla tímto pořadem doslova nasycena. A tak i díky tomuto
vysílání jsem si užívala celý Štědrý den tu pravou sváteční vánoční pohodu. Marie Buchtová,Ostrava
A proč ne Jan Keller?
Na stanici Vltava měly být podle Magazínu Klubu Vltava od 2.ledna v pořadu Osudy vysílány vzpomínky
islandského sociologa Johanna Pála Arnasona,místo toho však stanice zařadila vyprávění Jiřiny Šiklové. Obě
osobnosti jsou sice sociologové,nicméně osudy Jiřiny Šiklové,snad proto,že je v rozhlase,a nejenom v tom
Českém,přítomna velmi často,jsou běžnému posluchači již hodně známé. Jistě,mohl nastat jakýkoli problém,od
stanice,jako je Vltava,bych ale čekal,že vyprávění sociologa nahradí jinou osobností tak,aby bylo možno mezi
oba pořady položit kvalitativní rovnítko. Bohužel v tomto případě paní Šiklová tou odpovídající osobností podle
mě není. Proč nebyl osloven třeba Jan Keller?Myslím,že ten by v Osudech měl co říci. Ovšem myšlenky Jana
Kellera,jeho obrovská erudice,přehled a znalosti o vývoji uspořádání Evropy jsou zřejmě ošidné,jeho vědecky
jasným úvahám pro veřejnost se moc nepřeje - alespoň tak to na mě působí.
Dnešní společenské klima šířené médii trpí velmi silnou ideologizací. Sešněrovaný politický systém
podmíněný loajálností na jedné straně a velkými finančními odměnami na straně druhé je dostatečně pevný,aby
si nikdo nedovolil racionální kritické myšlení vůči politickému vedení společnosti. Něco mi to připomíná - za
minulého režimu byly jiné páky proti neposlušnosti,dnes stačí hromada peněz a strach,že o ně vedoucí
pracovník přijde. Funguje totalita peněz. Jan Bárta,Brno

K TÝDENÍKU
Václav Havel a Hovory v Lánech
Děkuji Jiřímu Vejvodovi a Robertu Tamchynovi za vzpomínku na prezidenta Václava Havla a na natáčení
rozhlasových Hovorů v Lánech (TR 1/2012). Před časem jsem několik dílů tohoto pořadu získal z internetu a byl
jsem překvapen, jak náš prezident dokázal předvídat několik let dopředu. A teď jsem zjistil,že všechny díly
Hovorů v Lánech jsou dostupné na webu Knihovny Václava Havla!Poznámka na závěr:Týdeník Rozhlas je
spolu s Respektem jediný časopis,který stojí za to číst. Ing. Břetislav Kovář,Ostrava
Kouzlo Vánoc i Velikonoc
Ve vánočním rozhovoru s převorem břevnovského kláštera Prokopem Siostrzonkem (TR 51/2011) mě zaujala
zmínka o tom,že na rozdíl od Vánoc u nás nejsou Velikonoce tolik oblíbené. Vzpomněla jsem si na rok 1991,kdy
tehdejší Československý rozhlas vysílal velikonoční půlnoční - vigilii.. Velmi se přimlouvám,aby se v roce 2012 v
programu rozhlasu takový přenos znovu objevil. Velikonoce současnosti jsou krásnější než za časů našich
babiček - právě tím,, že velikonoční půlnoční se opět slaví v noci,jak tomu bylo již ve 4.století. Svátky se mají
prožívat, vraťme Velikonocům jejich kouzlo. Daniela Břoušková,Mnichovo Hradiště
K TELEVIZI
O jazyky prý není zájem
V úterý 3..ledna hovořil v Hyde Parku České televize její ředitel Petr Dvořák. Jedna z divaček se přimlouvala za
to,aby televize vysílala jazykové kurzy. Ředitel reagoval stručně:„O ně je malý zájem.“Opravdu?Na všech
školách se žáci povinně učí cizím jazykům, nemohli by si své znalosti doplnit i na obrazovce?A jistě i důchodci
by si rádi vyzkoušeli,co zůstalo v paměti z mladých let. Rudolf Sticha,Hrobce
Foto popis| Hovory v Lánech,ve kterých Václav Havel pravidelně komentoval dění v zemi,vysílal Český rozhlas
v letech 1990 až 2000
Ústecký deník

Měsíc po Havlově úmrtí se modeluje srdce z vosku
17.1.2012

Ústecký deník str. 12 Česká republika
(čtk, kp) Knihovna Václava Havla

Praha – Když Marta Kubišová kdysi ponoukla Václava Havla, aby k podpisu připojil srdíčko, asi netušila, jak
organickou součástí Havlovy osobnosti se tento symbol stane. Jiří David ho pověsil nad Pražský hrad a nyní se
jiní dva umělci, Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, rozhodli vytvořit velkou plastiku otevřeného srdce z vosku.
Socha bude vznikat v kulturním centru Trafačka ve Vysočanech a podílet by se na ní měla široká
veřejnost. Od února do dubna by dílo mělo stát na piazzettě Národního divadla. Jeho další osud je zatím ve
stadiu úvah. K vytvarování artefaktu se použijí i zbytky svíček, které zapalovali občané na Václavském náměstí.
Práce na plastice začne o nadcházejícím víkendu.
Podobné akce naplánovali studenti v Plzni a v Brně. „Vosk z těchto měst bude dopraven do Trafačky,
kde se smísí s ostatním. V tomto termínu a v následujícím týdnu se bude odlévat srdce do připravené formy,“
řekl Švejda.
Zítra uplyne měsíc od Havlova skonu. Lidé ale na svého prezidenta nezapomínají. Řada měst se chystá
po něm pojmenovat své ulice, náměstí nebo divadla. Diskutuje se o názvu pražského letiště v Ruzyni, jehož
změnu si přeje minimálně 80 tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici iniciovanou režisérem Fero Feničem.
Knihovna se víc otevře světu
Čilý ruch je také v Knihovně Václava Havla, jejíž spoluzakladatelkou je Dagmar Havlová a hlavním sponzorem
miliardář Zdeněk Bakala. Knihovna chce výrazně zesílit spolupráci se zahraničím, zdvihla se totiž velká vlna
zájmu o Havlovo dílo. Původní dramaturgické a programové schéma tak nyní knihovna doplňuje o nové
projekty, vázané na „ryze havlovská témata“, jak informovala instituce v tiskové zprávě. „Kromě vydávání

knižních titulů půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl
ředitel knihovny Martin Palouš. Instituce by také chtěla působit jako hlavní informační centrum a kontaktní místo
pro badatele.
Tisíce kondolencí
Zatím nejistá je budoucnost Havlovy kanceláře, která sídlí v domě rodiny Schwarzenbergů. Její zaměstnanci
mají smlouvy do konce ledna. Havlova tajemnice Simona Tančevová uvedla, že kancelář obdržela na 2000
kondolencí ze všech koutů ČR i světa. Další tisícovka dorazila elektronicky.
Foto popis|
Region| Severní Čechy
Publikováno| Ústecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Děčínský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Chomutovský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Litoměřický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Česká republika; 12
Publikováno| Mostecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Teplický deník; Česká republika; 12
Publikováno| Liberecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Jablonecký deník; Česká republika; 12
Publikováno| Českolipský deník; Česká republika; 12
ID| daf81325-6ac1-4122-9214-c71a6e42d348
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Letiště, ulici, bankovku? Hlasujte, zda a co pojmenovat po Havlovi
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iDNES.cz, Jan Wirnitzer

Smršť nápadů, co pojmenovat po Václavu Havlovi, nebere konce. Nejnověji do ní přispěl numismatik Evžen
Škňouřil s desetitisícikorunou, která by nesla nejen Havlův portrét, ale i přehled jeho zahraničních cest či
vyznamenání. Není už to příliš? A má vůbec něco nést Havlovo jméno? Hlasujte v anketě iDNES.cz.
Zatím zřejmě nejvážnějším "velkým" kandidátem na přejmenování je mezinárodní Letiště Praha. Podporu tomu,
aby ruzyňský vzdušný přístav nesl jméno Václava Havla, už vyjádřila rada hlavního města, rozhodne se ale ve
vládě. Státní kasu by přejmenování stálo miliony korun .
První polistopadový prezident sice létání nemiloval, ale zastánci v čele s režisérem Ferem Feničem říkají, že
Tomáš G. Masaryk také měl raději koně, ale jeho jméno nese velké pražské nádraží v centru metropole.
Minulý týden si do médií postěžoval numismatik Evžen Škňouřil, že Česká národní banka odmítla jeho návrh na
desetitisícikorunu, která by nesla Havlův portrét ( článek o odmítnuté bankovce čtěte zde ). Na rubu by si
Škňouřil představoval mapu světa s vyobrazením Havlových státních návštěv a v ozdobném rámečku miniatury
všech státních vyznamenání, která kdy dostal.
Od Škňouřila se ale distancovalo vedení České numismatické společnosti. "Naprosto nesouhlasíme s aktivitou
pana Škňouřila, za níž vidíme především lacinou snahu o zviditelnění," uvedl předseda společnosti Michal
Mašek. Ulice by byla lidem pro zlost, museli by na úřady
Havlovo jméno by mohly nést i ulice, radnice by tím však občanům připravily administrativní zátěž. Museli by si
například vyměnit občanské průkazy, nahlásit změnu na pojišťovnách, úřadech, registrech ...
Problematické je i přejmenování knihoven. Název Knihovna Václava Havla totiž ponese instituce v Praze,
budovaná po vzoru amerických prezidentských knihoven. Více stejnojmenných či podobně nazvaných
knihoven by se mohlo plést.

Možností tak zůstává pojmenování jiné kulturní či vzdělávací instituce, například divadla či školy. Adeptem je
například pražské divadlo Na zábradlí, kde Havel tvořil. Ve středu Havlovo jméno oficiálně dostane
poděbradská základní škola v ulici Na Valech ( čtěte Havlovo jméno ponese škola ).
Vdova Dagmar Havlová už také dala souhlas k pojmenování mostu přes Labe v Mělníku.
Mumraje návrhů na přejmenování se chopili šprýmaři. Pokud by jim vše vyšlo, nesl by Havlovo jméno jak syn
Petra Čtvrtníčka, tak i prezident Václav Klaus ( čtěte Feničova petice inspirovala vtipálky ).
URL| http://zpravy.idnes.cz/letiste-ulici-b.../domaci.aspx?c=A120116_122619_domaci_jw

