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Návrh přestavby historického domu v Loretánské ulici pro účely Knihovny Václava Havla vyvolal v odborných
kruzích polemiku. Podle stanoviska Klubu za starou Prahu je navrhované řešení nešťastné a může poškodit
pověst Knihovny.
URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=420887
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Ve Vatikánu bude v pátek zádušní mše za Havla
17.1.2012 ct24.cz str. 0 Svět
ČT24 Knihovna Václava Havla
Vatikán – V pátek se bude ve svatopetrském chrámu ve Vatikánu konat zádušní mže za zemřelého bývalého
českého prezidenta Václava Havla. Informovalo o tom velvyslanectví ČR ve Vatikánu. Mši povede děkan
kardinálského sboru ve Vatikánu Angelo Sodano. Bude ji sloužit před oltářem zasvěceným svatému Václavovi.
Obřad proběhne v souladu s katolickou tradicí po 30 dnech od úmrtí.
"Bude ji sloužit kardinál Sodano, takže první z kardinálů, a bude ji sloužit v bazilice sv. Petra před českým
národním oltářem," přiblížil český velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík.
Kromě představitelů Vatikánu se mše zúčastní také zástupci diplomatického sboru ve Vatikánu a čeští krajané.
Vdova Dagmar se nezúčastní z pracovních důvodů. Obřad začne v 11:00 SEČ. Václav Havel zemřel 18.
prosince 2011, bylo mu 75 let.
Havlovo jméno stále zní Českem, silné emoce se ale už vytrácejí. Nedlouho po exprezidentově úmrtí vznikl
například nápad přejmenovat po něm knihovnu v Děčíně. Teď tamní úřad brzdí, lidé změnu nechtějí. O
přejmenování ruzyňského letiště, jak si to přeje výzva iniciovaná režisérem Fero Feničem, kterou podepsalo 80
tisíc lidí, rozhodne vláda na jaře. Naopak v Poděbradech zítra po Havlovi pojmenují základní školu Na Valech.
U příležitosti měsíčního výročí Havlova skonu uspořádá Knihovna Václava Havla v Praze besedu s publicistou
Pavlem Kosatíkem či koncert, zrušený kvůli státnímu smutku.
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/...kanu-bude-v-patek-zadusni-mse-za-havla/
ČT 1
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Roman PISTORIUS, moderátor
-------------------Zádušní mši za prezidenta Václava Havla bude v pátek sloužit ve Vatikánu kardinál Angelo Sodano. Podle
českého velvyslanectví se tak stane v souladu s katolickou tradicí, až po 30 dnech od úmrtí. Zítra to bude právě
měsíc, co Václav Havel zemřel.
Jan ŠENKÝŘ, redaktor

-------------------Východočeský Hrádeček a Pražský hrad spojil jak život Václava Havla, tak jeho smrt. Uplynulý měsíc jde snad
nejlíp vykreslit na jiném místě, na Václavském náměstí. Nejdřív záplava svící, pak třeba štědrovečerní mše, ale
taky pečlivý silvestrovský úklid.
osoba
-------------------Tady je 6 lidí na sbírání.
Jan ŠENKÝŘ, redaktor
-------------------Dnes odpoledne hořela pod pomníkem jediná svíčka. Ostatní zhasil vítr, sníh a čas. Dobu masového
vzpomínání už začátkem roku uzavřela plavba lodi s květinami a uložení urny na vinohradských hřbitovech.
Jáchym TOPOL, spisovatel, člen týmu Knihovny Václava Havla
-------------------Já úplně chápu, že třeba některým lidem ty vzpomínkové slavnosti a i možná ty, které se chystají včetně
konferencí, budou třeba připadat pompézní nebo zvlášť kvůli tomu, že Václav Havel vlastně přestože to byl
potentát, byl člověk skromný.
Jan ŠENKÝŘ, redaktor
-------------------Velký plán má ještě Vatikán, zádušní mši.
Pavel VOŠALÍK, český velvyslanec ve Vatikánu
-------------------Bude ji sloužit kardinál Sodano, takže první z kardinálů, a bude jí sloužit v Bazilice svatého Petra u národního
oltáře českého.
Jan ŠENKÝŘ, redaktor
-------------------Havlovo jméno stále zní Českem. Silné emoce se ale vytrácejí a spolu s nimi možná i některé nápady na to, co
všechno po prezidentovi pojmenovat. Třeba vznikající děčínská knihovna, v prosinci vypadalo jako hotová věc,
že ponese Havlovo jméno, teď tamní úřad brzdí, lidi si změnu nepřejí.
Romana SILVAROVÁ, mluvčí, Magistrát Děčína
-------------------Rada se tím vážně zabývala. Samozřejmě neudělala žádné rozhodující usnesení.
Jan ŠENKÝŘ, redaktor
-------------------To nejskloňovanější, ruzyňské letiště má ještě čas. Vláda rozhodne na jaře. Zítra, tedy přesně měsíc od smrti
prezidenta, po něm v Poděbradech pojmenují základní školu. Do teď Na Valech. A třeba Knihovna Václava
Havla uspořádá v Praze setkání s publicistou Pavlem Kosatíkem a taky koncert původně zrušený kvůli
prosincovému státnímu smutku. Jan Šenkýř, Česká televize.
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Co říkáte na iniciativu přejmenovat po Václavu Havlovi k uctění jeho
památky např. letiště, školy, knihovny…?
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Knihovna Václava Havla

Anketa
Michal Potácel, Znojmo Nejsem pro, vždyť přece kvůli tomu, že člověk zemře, neznamená, že po něm hned
musí být něco pojmenováno. I když to byla osobnost, Václav Havel. Vše má svůj čas.
Monika Dušková, Jihlava Upřímně řečeno, název knihovny Václava Havla by mi asi nevadil, ale pojmenování
letiště Ruzyně bych neměnila. Zda po něm pojmenovat i něco tady u nás na Vysočině? Přišel by mi celkem
vhodný snad název ulice, jinak ne. Proč přejmenovávat něco, co už je zažité?
Robert Lacina, Jihlava Pravda je, že jsem se nad tím nezamýšlel, ale myslím si, že si to Václav Havel zaslouží.
Existuje spousta jiných názvů například ulic, které mohou rušit daleko víc, než kdyby nesly jméno Václava
Havla.
Paní Hana, Jihlava Myslím si, že to není třeba. Takový název letiště Ruzyně bych rozhodně neměnila. Ale třeba
ulice Václava Havla by mě asi nerušila. Ovšem ne tady u nás, ať si to tak pojmenují v Praze.
Josef Kratochvíl, Jihlava Je to holý nesmysl. S občanem Havlem jsem nikdy nesympatizoval. Když ho zvolili
prezidentem, tak udělal jednu velkou hloupost. Propustil spoustu vězňů, kteří se podepsali na naší „demokracii“.
Taky se podílel na rozdělní Československa.
Foto autor| Foto: Vladimír Šťastný
lidovky.cz
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Lidové noviny, Tomáš Pospiszyl

Návrh přestavby historického domu v Loretánské ulici pro účely Knihovny Václava Havla vyvolal v odborných
kruzích polemiku. Podle stanoviska Klubu za starou Prahu je navrhované řešení nešťastné a může poškodit
pověst Knihovny.
Vyslovení jména Klubu za starou Prahu může u někoho vyvolat představu fanatických staromilců. Vzhledem ke
svému statusu nezávislé instituce a odborné erudici je však Klub jednou z mála organizací, která
nekompromisně sleduje kauzy spojené se zásahy do historického charakteru Prahy.
Aktuální věstník Klubu za starou Prahu přináší materiál o plánované přestavbě domu v Loretánské ulici na
Hradčanech, kde má v budoucnosti sídlit Knihovna Václava Havla. Návrh na přestavbu domu vyhotovil
uznávaný španělský architekt Ricardo Bofill, spolupracující s českým architektem Markem Tichým z ateliéru TaK
Architects.
Podle Klubu za starou Prahu má však tento návrh řadu problematických bodů. Ty vyplývají především z
naddimenzovaného stavebního programu, který není historický objekt schopen bez újmy pojmout. Historické
stavební struktury v ohrožení
Klubu za starou Prahu vadí podkopání nádvoří domu a zastřešení dvora v úrovni druhého patra. To bude mít za
následek změnu charakteru dvora a narušení proporce mezi zastavěným a nezastavěným prostorem.

Kontroverzním krokem je i podsklepení domu v úrovni pod historickými sklepy. To by vyžadovalo hloubit ve
skále, která se pod objektem nachází, a vyžádalo by si masivní statické zabezpečení budovy. To by prý
nezůstalo bez zásahu do jeho historických stavebních struktur.
Plánovaná podoba Knihovny Václava Havla
Klub za starou Prahu v neposlední řadě kritizoval, že z části domu se má stát soukromá rezidence Zdeňka
Bakaly, předsedy představenstva Knihovny Václava Havla a současně investora, který dům v Loretánské ulici
pro Knihovnu koupil a bude financovat jeho opravu. V minulých dnech byl však Bakala v čele správní rady
vystřídán hudebníkem a novinářem Janem Macháčkem.
V současné době je projekt Knihovny Václava Havla v průběhu schvalovacího procesu územního řízení.
Národní památkový ústav razantní zásahy odmítl, projekt však schvaluje památkový odbor magistrátu.
Klub za starou Prahu zdůrazňuje, že Knihovnu Václava Havla jako takovou považuje za jednu z
nejvýznamnějších kulturních institucí v Praze. Současně se však domnívá, že realizace sporného projektu by
nevratně poškodila nejen historický dům, ale i pověst Knihovny Václava Havla.
URL| http://www.lidovky.cz/projekt-knihovny...ura.asp?c=A120116_132223_ln_kultura_btt
topzine.cz
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Jitka Libigerová

Upálení Jana Palacha si tento týden připomíná celé Česko. My jsme pro vás vybrali jednu studentskou akci
věnovanou nejen Janu Palachovi, ale především svobodě slova. Odkaz Jana Palacha si tak můžete
připomenout na FF UK 19. ledna Happeningem pro Palacha.
Student Jan Palach, kterého nespokojenost se společensko-politickou situací dohnala k zoufalému vyjádření
vlastního názoru, zemřel 16. ledna 1969. A právě palachovské výročí je ideálním časem nejen pro pietní
vzpomínání, ale také pro oslavy v ryze studentském duchu: besedy, koncerty, performance. Třeba 19. ledna od
18 hodin v Knihovně Jana Palacha.
Protest nespokojeného studenta
Jan Palach, student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, spáchal na protest proti
potlačování svobod po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským
svazem 16. ledna 1969 sebevraždu. Upálil se na Václavském náměstí v Praze. Tři dny nato zemřel. Byl
pohřben na Olšanských hřbitovech, jeho pohřeb (25. 1. 1969) se stal celonárodní manifestací proti sovětské
okupaci.
Palacha jeho spolužáci a učitelé označovali za spravedlivého člověka, jenž se řídil tím, že „člověk musí bojovat
proti tomu zlu, na které právě stačí,“ jak sám konstatoval. V roce 1991 mu byl in memoriam propůjčen Řád
Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. I proto se Happening pro
Palacha stal zároveň slavnostním zakončením Roku svobody slova.
Happening v knihovně
Happening pro Palacha bude zahájen v 18 hodin zahájen, poté bude pro návštěvníky připraven bohatý program.
Až do půlnoci bude v Týmové studovně knihovny probíhat vzpomínková akce věnovaná zesnulému Václavu
Havlovi, kterou pořádá Knihovna Václava Havla. V prostoru knihovny bude k vidění také výstava věnovaná
Janu Palachovi.
Spoluorganizátorem akce je české centrum PEN Klubu, v rámci večera proto vystoupí jeho členové. V diskusi s
vedoucím Ústavu české literatury a literární vědy Janem Wiendlem to budou držitelé Zlaté medaile UK, Jiří
Stránský a Ivan Klíma, edici Knihovnička PEN Klubu představí Jiří Dědeček.

Zapomenout však nesmíme ani na mladé a svobodně se vyjadřující umělce: Jana Těsnohlídka ml., Rýzu
Kotrčovou, Kamču Čadovou a od 22 hodin také mnoho dalších písničkářů a performerů. V knihovně ja také
jedna speciálně upravená zeď, na niž se budou moci všichni návštěvníci knihovny obrazem či slovem svobodně
vyjádřit. Celou akci pořádá Studentská rad FF UK spolu s Knihovnou Jana Palacha FF UK pod záštitou
Filozofické fakulty UK.
S přispěním Evy Markové, redaktorky Topzine.cz.
URL| http://www.topzine.cz/happening-pro-pa...-let-od-chvile-kdy-se-upalil-jan-palach

