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To je 50 nejbohatších v Česku
19.1.2012
(map)

Blesk str. 2 Politika
Knihovna Václava Havla

PRAHA – Jak se stát v Česku miliardářem? Musíte začít skromně prodávat nějaké málo atraktivní zboží –
kopírky, kotle... A nebo se hned po maturitě sebrat a odjet za velkou louži, nejlépe bez vindry v kapse, a začít
tam umývat nádobí. Pohádky o tom, jak český Honza k miliardám přišel, se tak hezky poslouchají... Tak si
přečtěte, jak se k nim dostali ti nejzazobanější ze seznamu padesáti superboháčů, který sestavil Blesk.
1.
Petr Kellner (47)
Majetek: 75 až 85 mld.
Na čem zbohatl: investice, pojišťovnictví (skupina PPF)
Zvláštní znamení: Nefotografuje se
Příběh o tom, jak se prodejce kopírek stal nejbohatším Čechem, je tak notoricky známý a tak krásný, že
by se mohl vyprávět dětem jako pohádka na dobrou noc. Kellner měl nos na dobré investice a odvahu
expandovat do Ruska. Sám je ale »neviditelný«, veřejnost zná jen asi osm jeho většinou letitých portrétních
fotek. Unikátní snímek »z ulice« pořídil jako první Blesk, když nejbohatší Čech vedl své děti do americké školy.
Právě se svými potomky prý v létě jezdí na čundr pod týpí. Jinak ale vlastní ostrov v Karibiku, létá svým
Boeingem 737 a staví luxusní nemovitosti.
Založil ale také internátní školu Open Gate, kde platí kvalitní studium dětem z dětských domovů.
Nějakou dobu si užíval anonymity hlavně v cizině, nedávno se ale vrátil domů. Údajně kvůli dceři Anně, aby se
mohla věnovat parkurovému skákání.
2.
Andrej Babiš (57)
Majetek: 50 až 60 mld.
Na čem zbohatl: zemědělství, potravinářství, agrochemie (skupina Agrofert)
Zvláštní znamení: Vrhá se do politiky
Měl štěstí – jeho otec pracoval v zahraničním obchodu, a tak se Babišovi dostalo toho, čeho v
komunismu málokomu: Škol ve Švýcarsku, důležitých styků v zahraničí i vlastní kariéry pracovníka zahraničního
obchodu. Díky tomu se postavil na vlastní nohy a jako žralok požíral jednu rybu za druhou, až jeho Agrofert čítá
164 firem a vykazuje čistý zisk téměř 6 miliard. Sám přiznal, že udělal chybu, když couvl z privatizace
Unipetrolu, mohl být ještě bohatší.
Miluje koně, a tak vydražil i nejdražšího horského haflinga za 1,5 milionu korun. Nedávno se vrhl na politiku.
Začal kritizovat korupci a založil hnutí Ano 2011, s nímž chce uspět ve volbách. Vede spor se slovenským
ministerstvem vnitra kvůli tomu, že byl veden v evidenci StB.
3.
Pavel Tykač (47)
Majetek: 28 až 33 mld.
Na čem zbohatl: uhlí, investice (skupina Czech Coal)
Zvláštní znamení: Bojuje s ČEZ
Finanční žralok českého byznysu. Takovou pověst má muž, který začal jako úspěšný prodejce počítačů
a zbohatl na tom, že spustil »třetí vlnu privatizace«. Jeho Motoinvest pod heslem Drobní akcionáři, plačte!
požíral investiční fondy i banky. Mezi jeho kořist patřil i CS F Fond, za nímž zůstal stín vytunelované miliardy a
čtvrt. Před více než rokem se z finančníka stal uhlobaron, který stejně dravě bojuje s ČEZ o cenu uhlí. Neváhal

na energetického giganta »poštvat« kontrolory z Bruselu a exšéf ČEZ Martin Roman je přesvědčen, že stojí i za
jeho sesazením.
4.
Karel Komárek ml. (42)
Majetek: 20 až 25 mld.
Na čem zbohatl: ropa, investice (skupina KKCG)
Zvláštní znamení: Přišel o rodinu
Šejk z Moravy anebo český Ewing k z legendárního seriálu Dallas. Začínal jako prodejce kotlů, ale
postupně se svým otcem ovládl Moravské naftové doly a rodinné impérium rozšiřoval o další strojírenské
podniky. S upřímným úsměvem zloducha »Džejára« z Dallasu přátelsky přebíral cestovku Fischer a téměř
vzápětí s »kamarádem« Václavem Fischerem zatočil. Styl podnikání postupně začal být proti srsti jeho otci
Karlu Komárkovi st.: „Viděl jsem, jakými lidmi se obklopuje, říkal jsem jim melody boys.“ A dodal, že netouží se
předvádět a být v žebříčcích miliardářů. Komárek ml. se tedy nadobro rozešel nejen s otcem, strýcem i sestrou,
ale opustil i manželku Lenku. Jako bolestné dostala 900 milionů.
5.
Zdeněk Bakala (50)
Majetek: 17 až 22 mld.
Na čem zbohatl: investice a uhlí (Patria Finance, NRW)
Zvláštní znamení: Velká rodina nade vše
Kýčovitý příběh o devatenáctiletém klukovi, který sám emigroval do Spojených států, umýváním nádobí
si vydělal na studium univerzity v Berkeley a stal se velkým finančníkem. Do Česka se pak vrátil už jako
dolarový milionář, později založil investiční společnost Patria Finance a prodal ji za miliardu korun. Trefou do
černého pak byla privatizace OKD, která z něj udělala uhlobarona a jednoho z největších boháčů v Česku. Jeho
aktivity jsou velmi pestré: Od knihovny Václava Havla přes vinařství v JAR až po koupi belgické cyklistické
stáje. Největší jeho vášní je ale velká rodina. S Miss ČSR 1991 Michaelou Maláčovou si pořídili už tři děti a
rozhodně se nebrání dalším přírůstkům.
***
pořadí jméno
majetek v miliardách
obor podnikání
6.–7. Marek Dospiva (42)
14,5 až 18,5
investice (skupina Penta)
6.–7. Jaroslav Haščák (42)
14,5 až 18,5
investice (skupina Penta)
8. Radovan Vítek (40)
14,5 až 17,5
reality
9. Martin Kúšik (42)
9,6 až 12,2
investice (Penta)
10. Jan Světlík (53)
9,7 až 11,5
strojírenství
11. Milan Fiľo (44)
9,5 až 11,5
papírenství, potravinářství
12. František Štěpánek (58)
10 až 11
těžba uhlí
13. Antonín Koláček (52)
8 až 10,5
těžba, bývalý majitel MUS
14. Ivan Kmotrík (52)
8 až 10
média, tiskárny, reklama, distribuce
15.–16. Jan Kroužecký (70)
7,25 až 8
těžba uhlí
15.–16. Jaroslav Rokos (48)
7,25 až 8
těžba uhlí
17.–19. Ivo Lukačovič (37)
7 až 8
internet
17.–19. Luboš Měkota (54)
7 až 8
reality, solární elektrárny
17.–19. Libor Sadílek (45)
7 až 8
investice, reality
20. Jitka Komárková (39)
5,3 až 8
strojírenství
21.–22. Zoroslav Kollár (46)
6 až 7
strojírenství, potravinářství, lázně
21.–22. Patrik Tkáč (38)
6 až 7
energetika, investiční skupina
23. Jiří Šimáně (61)
5,7 až 6,7
reality, cestovní ruch
24. Petr Otava (61)
5,2 až 7 komodity, zpracování hliníku a mědi
25. Jozef Oravkin (43)
4,8 až 6,1
investice (Penta)
26. Vladimír Poór (54)
4,5 až 6
strojírenství, finance
27.–28. Marek Čmejla (44)
4,9 až 5,4
strojírenství, sázky

27.–28. Jiří Diviš (55)
4,9 až 5,4
strojírenství, sázky
29.–31. David Beran (44)
4,5 až 5,5
finance, strojírenství
29.–31. Jiří Hlavatý (63)
4,5 až 5,5
textilní průmysl
29.–31. Ivo Valenta (55)
4,5 až 5,5
hazardní průmysl
32. Jan Dienstl (41)
4,4 až 5,5
finance
33. Jiří Trávníček (59)
4,4 až 4,8
textil
34.–35. Pavel Baudiš (51)
3,5 až 5,5
software
34.–35. Eduard Kučera (58)
3,5 až 5,5
software
36.–41. Jozef Brhel (50)
4 až 5
nemovitosti, informační technologie
36.–41. Viktor Koláček (59)
4 až 5
těžba uhlí, hotely
36.–41. Daniel Křetínský (36)
4 až 5
energetika, průmysl
36.–41. Ivan Lexa (50)
4 až 5
politika
36.–41. Vladimír Soták (56)
4 až 5
hutnictví, strojírenství
36.–41. Juraj Široký (57)
4 až 5
reality, chemický průmysl
42. Karel Schwarzenberg (73)
4,5
pozemky, reality
43.–45. Ivan Chrenko (44)
4 až 4,5
reality, logistika
43.–45. Tomáš Nebeský (47)
4 až 4,5
lesnictví, finance
43.–45. Jiří Šmejc (40)
4 až 4,5
finance, těžba zlata
46. Jaromír Šmejkal (60)
3,8 až 4,5
cestovní ruch
47. Peter Vajda (64)
3,5 až 4,5
finance
48.–49. Evžen Balko (41)
3,5 až 4
hutnictví
48.–49. Mária Blašková (42)
3,5 až 4 hutnictví, po logistika manželovi) (zdědila podíly
50. Dušan Kunovský (40)
3 až 4,25
developerská činnost
Pozn.: Pořadí Blesk sestavil podle veřejně dostupných údajů o firmách a s přihlédnutím k již zveřejněným
žebříčkům
Komentář
Na bohaté je dnes lépe vidět
Kellner, Babiš, Bakala, Tykač, Komárek.
Jejich majetky jsou nepředstavitelné. Oni sami nevědí, zda mají právě 50, nebo 60 miliard. Mají svá letadla,
ostrovy v moři. Neumí si představit náš život. A my jejich.
Možná se někomu vaří krev v těle, když vidí »naše« miliardáře. Není k tomu ale důvod. Po celou známou historii
lidstva žilo na světě několik vyvolených, kteří si užívali bohatství, zatímco velká většina lidí žila v chudobě. Je to
normální. Za minulého režimu nám tvrdili, že bohatí už nejsou. Ale byla to lež. Nebyli jen vidět.
Problém není v tom, že je někdo bohatý. Problém je v tom, že je někdo chudý. A pak je ještě problém, jak velká
část bohatých ke svému bohatství přišla. Že totiž podmínky pro zbohatnutí nebyly v devadesátých letech ani
zdaleka férové. Po revoluci naše politická elita totiž nedbala na to, aby tu existovala pravidla.
Kdo měl široké lokty a nebo kontakty z minulosti, měl před ostatními náskok.
Na druhou stranu je dobře vědět, že falešná rovnost minulého režimu způsobila bídu a zaostávání celé země za
světem.
Současná situace je lepší. Na své bohaté vidíme lépe. A na ty, co dosáhli bohatství neférově, si přece jen
můžeme občas posvítit. Pavel Šafr
Foto popis| Nejbohatší Čech Petr Kellner
Foto autor| Fotomontáž Blesk
Foto popis| Agrokrál Babiš s manželkou
Foto popis| Uhlobaron Tykač
Foto popis| Ropný magnát Komárek
Foto autor| Foto archiv Blesku
Foto popis| Uhlobaron Bakala s Maláčovou

Boleslavský deník

PRVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁCLAVA HAVLA STOJÍ V PODĚBRADECH
19.1.2012

Boleslavský deník str. 1 Titulní strana
(oha) Knihovna Václava Havla

SLAVNÉ OSOBNOSTI, politici, senátoři i někdejší kamarádi. Ti všichni se zúčastnili historického okamžiku,
který se odehrál včera dopoledne v Poděbradech. V lázeňském městě byla totiž jako první v republice, a velmi
pravděpodobně i na světě, pojmenována základní škola po nedávno zesnulém posledním československém a
prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi. Důvod je jasný: Havel ve svém mládí v Poděbradech studoval.
„Václav Havel prožil část svých školních let v Poděbradech na zdejším internátním víceletém gymnáziu na
zámku. Byly to důležité roky zrání, přechodu od dětství k dospívání, kdy se formuje charakter a myšlenkový svět
každého člověka,“ představil roli Poděbrad v životě tehdy jedenáctiletého Václava Havla starosta Ladislav
Langr (vlevo). Za Knihovnu Václava Havla promluvil předseda správní rady Jan Macháček Z jeho úst zazněla
další Havlova charakteristika: „Nejzdvořilejší člověk, kterého jsem poznal, ovšem měl své meze a pak jste
nečekaně narazili na ocel.“ Na snímku uprostřed je bývalý Havlův mluvčí Ladislav Špaček, vpravo senátor pro
obvod Kolín a Poděbrady Pavel Lebeda (ČSSD).
Foto popis|
Foto autor| Foto: Michal Bílek
Region| Střední Čechy
Publikováno| Boleslavský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Benešovský deník; Titulní strana; 01 - 5
Publikováno| Kladenský deník; Titulní strana; 01 - 7
Publikováno| Berounský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Kolínský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Kutnohorský deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Mělnický deník; Titulní strana; 01
Publikováno| Příbramský deník; Titulní strana; 01 - 5
Publikováno| Rakovnický deník; Titulní strana; 01
ID| 834bb46f-b1bd-4172-ac39-afc217ee4277
Brněnský deník

FOTO - PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
19.1.2012

Brněnský deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

Foto popis| ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém
exprezidentovi Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech
studoval, navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se
před tím jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je
mažoretky nebo píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního
souboru. Vdova Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan
Macháček z Knihovny Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je
velkou postavou našich novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti
vyvolal, jsem nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti
Pižďuchové. Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost,
že se Havel k letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech
setkal i s bratry Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova
spolužáka Jiřího Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší
primány ze školního roku 1947 až 1948.
Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola

Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
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| 05f9a831-3704-4c6f-b797-2812dc916a33
Českobudějovický deník

PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
19.1.2012

Českobudějovický deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém exprezidentovi
Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech studoval,
navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se před tím
jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je mažoretky nebo
píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního souboru. Vdova
Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan Macháček z Knihovny
Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je velkou postavou našich
novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti vyvolal, jsem
nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti Pižďuchové.
Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost, že se Havel k
letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech setkal i s bratry
Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova spolužáka Jiřího
Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší primány ze školního
roku 1947 až 1948.
Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola
Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
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| cf92de03-adf6-4f69-8ee3-1ed0724b129f
ČT 1

Škola v Poděbradech se jmenuje po V. Havlovi
18.1.2012

ČT 1

str. 9 18:00 Události v regionech - Praha
Knihovna Václava Havla

Jan HRUBEŠ, moderátor
-------------------Dnes je to přesně měsíc, co zemřel prezident Václav Havel. Jeho jméno nese první česká škola. Jde o
Základní školu Václava Havla v Poděbradech. Právě v tomto lázeňském městě prezident koncem 40. let
studoval na internátním gymnáziu. Od 90. roku se stal taky jeho čestným občanem.

Lucie KOMŇACKÁ, redaktorka
-------------------Poděbrady se hrdě hlásí nejen k odkazu krále Jiřího. Město teď bude mít oficiální památku i na prvního českého
prezidenta. Ze Základní školy Na valech se dneškem stává Škola Václava Havla. O přejmenování rozhodli
zastupitelé jednohlasně už před Vánocemi. Úřední kolečko pak postupovalo nečekaně rychle.
Ladislav LANGR, starosta, Poděbrady /Volba pro Poděbrady/
-------------------Že se to podařilo během pěti dnů, tak to považuji za zápis do České knihy Guinessových rekordů.
Ladislav ŠPAČEK, bývalý spolupracovník Václava Havla
-------------------Václav Havel měl Poděbrady rád, tady vlastně dospíval.
Lucie KOMŇACKÁ, redaktorka
-------------------11 letý Havel nastoupil jako primán na Gymnázium Jiřího z Poděbrad. Když na něj vzpomíná spolubydlící z
internátu Jiří Mareček, používá slova jako hodný, skromný, poslušný.
Jiří MAREČEK, bývalý spolužák Václava Havla
-------------------Kluci si z něj prostě udělali jakoby svým způsobem posluhovačku. To jsme si museli nosit uhlí do kamen, a já
nevím, minerálku a tak to bylo: Havel, dojdi pro vodu, Havel, přines uhlí.
Lucie KOMŇACKÁ, redaktorka
-------------------Právě v této místnosti měl Václav Havel svojí první ložnici. Pohromadě tu spalo 6 chlapců. V současné době je
tu jedna z jazykových učeben Univerzity Karlovy. Dagmar Havlová do Poděbrad nedorazila. Žákům ale poslala
dopis a taky knihu Pižďuchové, jedinou, kterou její manžel napsal pro děti.
Jan MACHÁČEK, předseda správní rady Knihovny Václava Havla
-------------------Největší odměnou nám všem bude, když budete vědět, kdo Václav Havel byl, a proč se vaše škola rozhodla k
němu přihlásit.
Lucie KOMŇACKÁ, redaktorka
-------------------Co víš ty?
žák první třídy, ZŠ Václava Havla
-------------------Že tady studoval.
Lucie KOMŇACKÁ, redaktorka
-------------------A ty?
žáci první třídy, ZŠ Václava Havla
-------------------Že měl, že byl malej jako my. A že neměl rád lež.
Lucie KOMŇACKÁ, redaktorka
-------------------Havel se do Poděbrad vrátil už jako prezident. V roce 1990 si odsud odvezl čestné občanství. Lucie Komňacká,
Česká televize.
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V Poděbradech pojmenovali školu po Václavu Havlovi
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denik.cz str. 0 Regiony
Knihovna Václava Havla

Olga Havránková

Poděbrady /FOTOGALERIE/ - Základní školu Na Valech v Poděbradech na Nymbursku ve středu 18. ledna
pojmenovali po Václavu Havlovi. Měsíc po smrti bývalého prezidenta na budově slavnostně odhalili nový název
školy s jeho jménem.
"
Jde o první školu v Česku, která se tímto způsobem rozhodla připomínat Havlův odkaz. Havel koncem
čtyřicátých let v Poděbradech studoval.
Stovky lidí zcela zaplnily během slavnosti školní dvůr, desítky jich musely zůstat na ulici. Vdova Dagmar
Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici.
První škola Václava Havla je ve městě jeho studií
Každý den byla Základní škola Na Valech zvyklá na davy školáků před hlavním vchodem, ve slunečném
dopoledni středy 18. ledna 2012 ale pozoruje kromě svých žáků a učitelů i jiné známé tváře. Představitele Města
Poděbrady i Nymburka, senátory, osobnosti známé z médií, za plotem stojí přenosový vůz. Za páskou volně
pobíhají fotografové, stojí kamery.
Tolik pozornosti škole, která je teprve před rekonstrukcí? To bude kvůli novému nápisu na průčelí, který je
zakrytý bílým pruhem látky. Okamžik, na který všichni čekají, je odhalení nového názvu školy, totiž Základní
škola Václava Havla.
Lidé se tu ale nesešli jen kvůli stříbrným písmenům na šedé omítce. Přišli, slovy přítomného Ladislava Špačka,
kvůli největšímu člověku naší moderní doby. Název školy bude Václava Havla připomínat nejen měsíc po jeho
úmrtí, ale dalších mnoho let.
Ale ještě než bude samotný nápis odhalen, za pozornosti celé republiky, pojďme chvíli vzpomínat na osobnost
Václava Havla. Toto jméno skloňuje moderátor Jakub Charvát i starosta Poděbrad Ladislav Langr, který myslí
do budoucna a zásadní událost pro Poděbrady už vidí jako součást Havlova životopisného filmu.
Vždyť právě Poděbrady udělaly první krok od slov k činům a vtiskly jméno Václava Havla instituci. „Václav
Havel prožil část svých školních let v Poděbradech na zdejším internátním víceletém gymnáziu na zámku. Byly
to důležité roky zrání, přechodu od dětství k dospívání, kdy se formuje charakter a myšlenkový svět každého
člověka,“ představil roli Poděbrad v životě tehdy jedenáctiletého Václava Havla starosta Langr.
Mezi oblíbenými písněmi bývalého prezidenta, jako Imagine nebo Ódy na radost, ve stylovém podání
pěveckého sboru Základní školy Václava Havla Kvítek, zavzpomínal také pamětník, spolubydlící studenta
Havla na pokoji internátu, Jiří Mareček. K příhodám se „skromným klukem z Prahy“ se vrátí ještě na zámku,
přímo v pokoji, kde bydleli.
Za Knihovnu Václava Havla promluvil předseda správní rady Jan Macháček a slíbilpokračování v
intelektuálním a duchovním odkazu Václava Havla. Z jeho úst zaznívá další Havlova charakteristika:
„Nejzdvořilejší člověk, kterého jsem poznal, ovšem měl své meze a pak jste nečekaně narazili na ocel.“
Z úst Jana Macháčka zaznívá také vzkaz od Dagmar Havlové, která si cení pozornostia úcty k jejímu zesnulému
muži a místním školákům věnuje jediný výtisk knihy pro děti Pižďuchové. Zkoušet je prý nebude, ale ráda se na
ně v budoucnu přijede do školy podívat.
Bývalý tiskový mluvčí Ladislav Špaček promluvil stručně a výstižně: „Díky, díky za rychlou reakci, v
Poděbradech Václav navázal přátelství, která jsou na celý život, a jsou první.“ Byl jedním, kdo odkryl název
školy.

Hold osobnosti světového formátu vzdaly také poděbradské mažoretky, známé ve světě, a poděbradští skauti
vyvěšením české vlajky za zvuku státní hymny.
Výroky dne
„Budeme zachovávat odkaz Václava Havla výchovou ?k demokracii,“ ředitel ZŠ Václava Havla Vlastimil Špinka
„Na to, že pocházel z bohaté rodiny z Prahy, byl skromný a na náš věk od jedenácti let velice duchovní. Jen tu
na něj bylo příliš pohybu,“ pamětník, spolubydlící na koleji Jiřího z Poděbrad Jiří Mareček
Čtěte také: O víkendu odlijí ze svíček pro Havla sochu"
URL| http://www.denik.cz/regiony/v-podebrad...jmenovali-skolu-po-vaclavu-havlovi.html
Havlíčkobrodský deník

PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
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Havlíčkobrodský deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém exprezidentovi
Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech studoval,
navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se před tím
jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je mažoretky nebo
píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního souboru. Vdova
Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan Macháček z Knihovny
Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je velkou postavou našich
novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti vyvolal, jsem
nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti Pižďuchové.
Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost, že se Havel k
letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech setkal i s bratry
Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova spolužáka Jiřího
Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší primány ze školního
roku 1947 až 1948.
***
Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola
Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
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| 2e6e2724-0cfd-4253-a110-6c492251882e
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Hospodářské noviny str. 23 Lidé
Knihovna Václava Havla

Tipy na významné společenské i firemní akce nám posílejte na mailto:personalie@economia.cz.
Foto popis| Shakespeare v novém Herečka Susan Sarandonová a herec Ralph Fiennes se zúčastnili newyorské
premiéry filmu Coriolanus v Paris Theater. Moderní adaptaci jedné ze Shakespearových her Fiennes také
režíroval.
Foto autor| foto: ČTK/AP
Foto popis| koruna za zásilku Charitativní projekt společnosti DB Schenker „Zásilky pro radost“ vynesl 438 605
korun. Přesně tolik zásilek firma přepravila v roce 2011. Na snímku Ivana Šímová, členka představenstva SOS
Dětských vesniček, a generální ředitel společnosti Schenker Tomáš Holomoucký.
Foto autor| foto: Schenker
Foto popis| přejmenování školy Dosavadní Základní škola Na Valech v Poděbradech se od středy jmenuje po
exprezidentu Václavu Havlovi. Předseda správní rady Knihovny Václava Havla a komentátor Respektu Jan
Macháček (na snímku) přečetl pozdrav od Dagmar Havlové a předal řediteli školy Havlovu knihu pro děti
Pižďuchové.
Foto autor| foto: ČTK
Foto popis| bible piva Nakladatelství Havlíček Brain Team uvedlo na trh publikaci České pivo. Na snímku jsou tři
ze čtyř autorů knihy, označované za „bibli piva“ - profesorka VŠCHT Gabriela Basařová, Petr Basař (druhý
zleva) a hlavní sládek Plzeňského Prazdroje Jan Hlaváček (třetí zprava). Vítání knihy se v pražském Klášterním
pivovaru Strahov zúčastnil i herec Ladislav Potměšil (vpravo).
Foto autor| foto: HAVLÍČEK BRAIN TEAM
Hradecký deník

PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
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Hradecký deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém exprezidentovi
Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech studoval,
navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se před tím
jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je mažoretky nebo
píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního souboru. Vdova
Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan Macháček z Knihovny
Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je velkou postavou našich
novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti vyvolal, jsem
nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti Pižďuchové.
Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost, že se Havel k
letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech setkal i s bratry
Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova spolužáka Jiřího
Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší primány ze školního
roku 1947 až 1948.
Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola
Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
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| 4d42eeb2-966e-4e2e-8300-25537bbf5b60
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Lidové noviny str. 13 Názory
Knihovna Václava Havla

Změnili jsme priority, nikoliv cíle
Ad LN 17. 1.: O Bohuslavovi a paní Dagmar
Děkuji Lidovým novinám za zájem o Knihovnu Václava Havla. Rád bych všechny vaše novináře i čtenáře
ujistil, že Knihovna Václava Havla se nikdy nestane nudným mrtvým muzeem, ale naopak zůstane živým
kulturním prostorem, jakým si ho přál mít i Václav Havel. Správní rada Knihovny nezměnila nic na jejím
původním záměru a programu, pouze v reakci na odchod Václava Havla změnila své priority, nikoliv však cíle.
Nevím také o žádném napětí mezi zakladateli knihovny, tím méně mezi Dagmar Havlovou a Zdeňkem Bakalou.
Pan Bakala se stal zakladatelem knihovny právě na osobní žádost paní Havlové a za její podpory.
Martin Palouš, ředitel Knihovny Václava Havla
O žádný tunel nešlo
Ad LN 7. 1.: Když se krást vyplatí
V komentáři o poměrech v Nemocnici Na Homolce píše pan Zvěřina o desítkách prošustrovaných milionů,
bílých tunelech, mafiích v bílých pláštích a milionech, které tečou do kapes napojených na management. Píše
rozzlobeně, volá po nápravě. Taky se někdy rozčílím. Ale než něco udělám, napočítám do deseti, a pokud je
potřeba, seženu si informace, abych z neznalosti neudělal nějakou pitomost. Pitomost na mémmístě může stát
život pacienta. Když operuji, ale také když řídím chod nemocnice. Pan Zvěřina to neudělal. Udělám to za něj.
V Nemocnici Na Homolce jsme neprošustrovali žádné miliony ani nevyrobili tunel. Prošustrovat
znamená utratit za nic, tunel znamená ukrást. Nemocnice Na Homolce dostala za vydané miliony adekvátní
práci - kompletní přepracování všech nekvalitních smluv s dodavateli. Stálo to víc, než jsme čekali, protože
nekvalitních smluv bylo více, než jsme čekali, proto jsme si právní audit zadali, přesněji vysoutěžili. Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže nám nedal pokutu za to, že jsme něco ukradli, ale že jsme překročili původně
odhadovaný rozpočet na právní služby. Rozhodnutí jsem udělal s vědomím, že za něj můžu být kritizován,
pokutu, 30 tisíc korun, kterou Nemocnice Na Homolce za toto mé rozhodnutí dostala, jsem zaplatil ze svého.
Ale mohl jsem se rozhodnout jinak, postupovat alibisticky a podle ÚOHS správně a riskovat pro
nemocnici ztráty ve výši desítek nebo stovek milionů, které by z nekvalitních smluv mohly vzniknout. Tyhle
škody bych ze svého platit nemusel.
Vladimír Dbalý, ředitel Nemocnice Na Homolce
OPRAVA
Součástí rozhovoru s novinářem Tomem Nicholsonem (Nikdo není čistý. Šlo totiž o systém, LN 18. 1.) byla i tato
odpověď: „Samotný Fico byl v tom bytě a vzal úplatek, šedesát milionů korun. A Penta ho také financovala.“
Obsah tohoto textu není pravdivý a vznikl špatnou interpretací odpovědi respondenta. Robertu Ficovi se
tímto omlouváme.
Redakce LN Dopisy jsou redakčně kráceny.

Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov nebo
e-mailem na adresu mailto:dopisy@lidovky.cz.
Názory na této straně nevyjadřují stanovisko redakce
Mladá fronta DNES

Žáci přijali Havlovo jméno v „perfektní“ den
19.1.2012

Mladá fronta DNES str. 1 Střední Čechy
Knihovna Václava Havla

Martin Filip

Vzpomínání na prezidenta měsíc po jeho smrti mohlo být vážné a smutné, ale v Poděbradech zněly rockové
balady a vyprávěly se legrační historky. Obojí patří ke jménu, které teď má tamní škola. Je Havlova.
PODĚBRADY Na plácku před základní školou stojí několik stovek dětí. Ze školy už dvakrát zvonilo, ale to teď
pro nikoho neplatí. Žáci jsou venku, natahují krky, aby viděli pány v černých kabátech, reportéry i kameramany.
A také starší spolužáky, kteří stojí na střeše nad vestibulem školy a drží bílé šňůrky od plachty natažené přes
školní průčelí.
Pak ze dvou reproduktorů spustí hudba a několik spolužáků ze sboru Kvítek zpívá. Anglicky. Mezi lidmi,
kteří se přišli podívat, to trochu zašumí. Někteří starší kroutí hlavou, zřejmě nad angličtinou. „Je to prostě skvělý
den. Pít sangrii v parku, a když se setmí, jít domů,“ říká text písně. Opravdu zní trochu nepatřičně. Jenomže
tuhle píseň napsal Lou Reed, Václav Havel o něm mluvil jako o příteli a skladbu Perfect day miloval. A o
Václava Havla tady jde.
„Právě prožíváme mimořádný okamžik,“ říká o pár chvil později starosta Poděbrad Ladislav Langr.
Výjimečný má být v tom, že sotva kdo z přítomných zažil přejmenování školy a mimořádná je i osoba, jejíž
jméno Poděbrady škole dávají. „Až jednou bude natočen životopisný film o neskutečném životním příběhu
Václava Havla, těžko tam může být pominuta školní epizoda v Poděbradech. Václav Havel přišel do Poděbrad
v 11 letech, to je doba, kdy se formuje charakter a myšlenkový svět každého člověka. A Poděbrady byly u toho,“
říká Langr.
Při slavnosti zazní ještě Lennonova píseň Imagine i česká lidovka Když jsem já šel tou Putimskou
branou. Hosté ale čekají na okamžik, až žáci na střeše spustí bílou oponu a ukážou čtyři slova: Základní škola
Václava Havla.
Navždy první Havlova škola
Poděbrady si troufly použít Havlovo jméno proto, že Havel v dětství ve městě studoval na Koleji Jiřího z
Poděbrad. Podle Ladislava Špačka je to namístě. Někdejší prezidentův spolupracovník za takové rozhodnutí
žákům, škole i městu osobně děkoval. „Děkuji vám, že jste to udělali rychle. Jste a navždy zůstanete první a
děkuji vám, že jste se toho úkolu chopili právě vy poděbradští, obyvatelé města, kde Václav Havel prožil svá
jinošská léta,“ řekl Špaček. Obrátil se pak na žáky školy s tím, že Havla jako poděbradského studenta těžko
napadlo, že se po něm bude jednou jmenovat škola. Stejně tak oni dnes nemohou předpovědět svůj další život.
„Ale jedno vás bude provázet kamkoliv, kam vás osud dovede. Tohle jméno, nezapomeňte ho, je to jméno
člověka, díky kterému můžete žít ve svobodné zemi,“ řekl Špaček.
» Pokračování na str. B3
Žáci v Poděbradech přijali jméno Václava Havla v „perfektní“ den
» Pokračování ze str. B1
Do Poděbrad ovšem nedorazila Dagmar Havlová. Poslala alespoň žákům výtisk knihy Pižďuchové, jediné,
kterou Havel napsal pro děti. Přivezl ji Jan Macháček, předseda rady Knihovny Václava Havla. Ten také
přečetl pozdrav, který Havlová napsala. Slíbila v něm dětem, že do Poděbrad přijede: „Největší odměnou nám
všem bude, když budete vědět, kdo Václav Havel byl a proč se vaše škola rozhodla k němu přihlásit. Nebojte
se, nepřijedu vás z toho vyzkoušet, ale ráda přijedu, a budete-limít zájem,můžeme si o něm popovídat.“
Macháček Havla připomněl jako člověka, který měl rád legraci a dělal si ji ze sebe. „Není náhodou, že to
byl absurdní dramatik, protože určité absurdní veselé historky přitahoval,“ řekl Macháček. Jednu z nich - s
Havlovou jízdou na kole po Poděbradech - od včerejška zachycuje i vzpomínka na Václava Havla instalovaná
ve foyer školy.
***

Vyjádřete se! Souhlasíte s pojmenováním staveb po Havlovi?
Děkuji Vám, že jste přejmenováním školy Na Valech na Václava Havla uctili nejvýznamnějšího Čecha moderní
doby. Ladislav Špaček (z proslovu) Nemohu být v tento slavnostní den s Vámi, protože dávno domluvené a
neodkladné termíny natáčení mi to znemožňují, to ale neznamená, že neprožívám dojetí nad Vaším
rozhodnutím pojmenovat základní školu jménem Václava Havla. Dagmar Havlová (zdravice do Poděbrad)
Pojmenovat po Václavu Havlovi školu v Poděbradech má aspoň logiku, na rozdíl do Ruzyně v Praze či
kanceláří v Bruselu. Z diskuse na iDNES.cz
Foto popis| Děti z Havlovy školy Na konci roku dostanou tito žáci vysvědčení se jménem bývalého prezidenta.
Foto popis| Rukopis Vzpomínka na Havla-studenta ve vchodu do školy.
Foto popis| Ladislav Špaček Odhalit nový název školy přijel někdejší prezidentův mluvčí.
Foto autor| 3x foto: Radek Cihla, MF DNES
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy
Moravskoslezský deník

PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
19.1.2012

Moravskoslezský deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém exprezidentovi
Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech studoval,
navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se před tím
jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je mažoretky nebo
píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního souboru. Vdova
Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan Macháček z Knihovny
Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je velkou postavou našich
novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti vyvolal, jsem
nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti Pižďuchové.
Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost, že se Havel k
letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech setkal i s bratry
Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova spolužáka Jiřího
Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší primány ze školního
roku 1947 až 1948.
Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola
Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
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| 317d420a-1c89-4eef-8ee8-9f7c4137bbae

Nymburský deník

První škola Václava Havla je v Poděbradech, kde studoval
19.1.2012

Nymburský deník str. 1 Titulní strana
Knihovna Václava Havla

OLGA HAVRÁNKOVÁ

Třetí osobnost v názvech základních škol Poděbrad: Jiří z Poděbrad, T. G. Masaryk a nyní také Václav Havel
Reportáž
Poděbrady – Každý den byla Základní škola Na Valech zvyklá na davy školáků před hlavním vchodem, ve
slunečném dopoledni středy 18. ledna 2012 ale pozoruje kromě svých žáků a učitelů i jiné známé tváře.
Představitele Města Poděbrady i Nymburka, senátory, osobnosti známé z médií, za plotem stojí přenosový vůz.
Za páskou volně pobíhají fotografové, stojí kamery.
Tolik pozornosti škole, která je teprve před rekonstrukcí? To bude kvůli novému nápisu na průčelí, který
je zakrytý bílým pruhem látky. Okamžik, na který všichni čekají, je odhalení nového názvu školy, totiž Základní
škola Václava Havla.
Lidé se tu ale nesešli jen kvůli stříbrným písmenům na šedé omítce. Přišli, slovy přítomného Ladislava
Špačka, kvůli největšímu člověku naší moderní doby. Název školy bude Václava Havla připomínat nejen měsíc
po jeho úmrtí, ale dalších mnoho let.
Ale ještě než bude samotný nápis odhalen, za pozornosti celé republiky, pojďme chvíli vzpomínat na
osobnost Václava Havla. Toto jméno skloňuje moderátor Jakub Charvát i starosta Poděbrad Ladislav
Langr,který mysl ído budoucna a zásadní událost pro Poděbrady už vidí jako součást Havlova životopisného
filmu.
Vždyť právě Poděbrady udělaly první krok od slov k činům a vtiskly jméno Václava Havla instituci.
„Václav Havel prožil část svých školních let v Poděbradech na zdejším internátním víceletém gymnáziu na
zámku. Byly to důležité roky zrání, přechodu od dětství k dospívání, kdy se formuje charakter a myšlenkový svět
každého člověka,“ představil roli Poděbrad v životě tehdy jedenáctiletého Václava Havla starosta Langr.
Mezi oblíbenými písněmi bývalého prezidenta, jako Imagine nebo Ódy na radost, ve stylovém podání
pěveckého sboru Základní školy Václava Havla Kvítek, zavzpomínal také pamětník, spolubydlící studenta
Havla na pokoji internátu, Jiří Mareček. K příhodám se „skromným klukem z Prahy“ se vrátí ještě na zámku,
přímo v pokoji, kde bydleli.
Za Knihovnu Václava Havla promluvil předseda správní rady Jan Macháček a slíbil pokračování v
intelektuálním a duchovním odkazu Václava Havla. Z jeho úst zaznívá další Havlova charakteristika:
„Nejzdvořilejší člověk, kterého jsem poznal, ovšem měl své meze a pak jste nečekaně narazili na ocel.“
Z úst Jana Macháčka zaznívá také vzkaz od Dagmar Havlové, která si cení pozornosti a úcty k jejímu
zesnulému muži a místním školákům věnuje jediný výtisk knihy pro děti Pižďuchové. Zkoušet je prý nebude, ale
ráda se na ně v budoucnu přijede do školy podívat.
Bývalý tiskový mluvčí Ladislav Špaček promluvil stručně a výstižně: „Díky, díky za rychlou reakci, v
Poděbradech Václav navázal přátelství, která jsou na celý život, a jsou první.“ Byl jedním z těch, kdo odkryli
název školy.
Hold osobnosti světového formátu vzdaly také poděbradské mažoretky, známé ve světě, a poděbradští
skauti vyvěšením české vlajky za zvuku státní hymny.
***
„Budeme zachovávat odkaz Václava Havla výchovou k demokracii.“ ředitel ZŠ Václava Havla Vlastimil Špinka
„Na to, že pocházel z bohaté rodiny z Prahy, byl skromný a na náš věk od jedenácti let velice duchovní. Jen tu
na něj bylo příliš pohybu.“ pamětník, spolubydlící na koleji Jiřího z Poděbrad Jiří Mareček
Foto popis| VZKAZ od Dagmar Havlové předal Jan Macháček.
Foto autor| Foto: Michal Bílek
Foto popis| PŘED NOVÝM NÁZVEM ŠKOLY zleva: Ladislav Langr, Ladislav Špaček, Pavel Lebeda.
Foto autor| Fotogalerie na webu nymbursky.denik.cz.
Foto autor| Foto: Michal Bílek

Foto popis| Ladislav Špaček s ředitelem školy Vlastimilem Špinkou.
Foto autor| Foto: M. Bílek
Region| Střední Čechy
Olomoucký deník

PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
19.1.2012

Olomoucký deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

Foto popis| ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém
exprezidentovi Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech
studoval, navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se
před tím jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je
mažoretky nebo píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního
souboru. Vdova Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan
Macháček z Knihovny Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je
velkou postavou našich novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti
vyvolal, jsem nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti
Pižďuchové. Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost,
že se Havel k letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech
setkal i s bratry Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova
spolužáka Jiřího Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší
primány ze školního roku 1947 až 1948. Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola
Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
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| f014ca1e-82e1-4f0e-8a47-912a9642efeb
Plzeňský deník

PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
19.1.2012

Plzeňský deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

Foto popis| ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém
exprezidentovi Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech
studoval, navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se
před tím jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je
mažoretky nebo píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního
souboru. Vdova Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan
Macháček z Knihovny Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je
velkou postavou našich novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti
vyvolal, jsem nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti
Pižďuchové. Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost,
že se Havel k letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech
setkal i s bratry Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova

spolužáka Jiřího Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší
primány ze školního roku 1947 až 1948. Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola
Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
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| 1bb8021d-4c02-4106-90da-48d40e124cac
praha.iDNES.cz

Škola v Poděbradech má jméno po Havlovi, zdobí ji 14 metrů dlouhý nápis
18.1.2012

praha.iDNES.cz
MF DNES, Martin Filip

str. 0 Praha / Praha - zprávy
Knihovna Václava Havla

Přesně měsíc poté, co zemřel bývalý český prezident, byl na fasádě školy v Poděbradech oficiálně odhalen
nápis "Základní škola Václava Havla". Doposud se jmenovala Na Valech, od středy však nese exprezidentovo
jméno. Havel totiž v Poděbradech studoval, mimo jiné i s Milošem Formanem či bratry Mašíny.
Poděbradská základní škola se tak stala první, která nese jméno prvního českého prezidenta. Podle
ministerstva školství je zatím jedinou, která o to požádala.
"Co je lepší pocta než nést jméno po někom takovém?" říká ředitel školy Vlastimil Špinka.
A podle starosty Poděbrad Ladislava Langra to byl i úctyhodný výkon. "Myslím si, že je to na zápis do české
knihy rekordů," myslí si. Přejmenování školy je totiž složitý proces, ale město a škola to dokázaly zařídit
obdivuhodně rychle.
Pár dní po Havlově smrti, 21. prosince, měly Poděbrady naplánované zasedání zastupitelstva. Zastupitelé toho
využili a rozhodli, že po Havlovi, který v Poděbradech na konci čtyřicátých let studoval na Koleji Jiřího z
Poděbrad a který tady v roce 1990 převzal čestné občanství, pojmenují jednu ze dvou základních škol. Ta druhá
je Masarykova.
Podle starosty přispěla k přejmenování školy také skutečnost, že se Havel k létům stráveným v Poděbradech
vždy hlásil.
Důležité dokumenty pak město získalo během čtyř dnů – od 3. do 6. ledna. Nebylo jich málo: souhlas manželky
Dagmar Havlové, souhlasy krajské školní inspekce, Středočeského kraje, dvou odborů ministerstva školství a
také certifikát s podpisem ministrova náměstka.
"Každý orgán má přitom na vydání souhlasu lhůtu třicet dní. Myslím, že to byla neskutečně vstřícná součinnost.
Jak se říká, kdo rychle dává, dvakrát dává," uvádí starosta.
Ministerstvo školství udělilo škole nový čestný název 6. ledna, vysvědčení s novou hlavičkou ale děti dostanou
až na konci školního roku. Havel byl velmi zdvořilý, ale i jeho zdvořilost měla své meze
Slavnostnímu odhalení nového jména školy přihlížely stovky lidí. Zaplnily školní dvůr. Desítky dalších jich
musely zůstat na ulici. Vdova Dagmar Havlová sice do Poděbrad nedorazila, ale poslala alespoň zdravici.
Ceremoniálu se naopak zúčastnil například bývalý Havlův mluvčí Ladislav Špaček, který se ke studentům obrátil
se slovy: "Václava Havla by v době, kdy v Poděbradech studoval, ani ve snu nenapadlo, že tu po něm bude

pojmenovaná škola. A tak to bude i ve vašich životech. Nevíte, kam vás osud zavede. Ale jisté je, že odteď vás
bude provázet jméno Václava Havla."
Předseda Správní rady knihovny Václava Havla Jan Macháček připomněl pak exprezidentovu zdvořilost. "Byl
to člověk neuvěřitelně zdvořilý, možná vůbec nejzdvořilejší z lidí, co znám. Ale i tato jeho vlastnost měla své
meze. Narazila na ně například StB. Když se ho pokoušela do něčeho tlačit, byla tato mez pevná jako ocel,"
uvedl.
Na svého někdejšího spolužáka zavzpomínal i Jiří Mareček. "Byl to velice slušný kluk. Dokonce natolik, že ho
někteří spolužáci na koleji využívali. Posílali si ho třeba pro minerálky nebo pro uhlí," zmínil jeden z jeho
výrazných povahových rysů. Nové jméno školy stihli vyrobit za dva týdny
Nápis se jménem Václava Havla vyrobila pro školní fasádu firma sídlící v Jincích u Příbrami. Je dlouhý skoro
čtrnáct metrů a skládá se z dvaceti pěti písmen v jedné odnoži fontu Helvetica, která jsou vyrobena z
broušeného nerezu.
Návrh nápisu vypracoval poděbradský architekt Ivan Sobotka. Lidé z radnice pak zavolali do firmy, která
nedávno jeden nápis pro Poděbrady tvořila. "Řekli jsme, že to potřebujeme za čtrnáct dní. Na druhé straně
aparátu bylo chvíli ticho a pak odpověděli: Ano, uděláme to," vypráví starosta Langr.
"Vyrábíme nápisy už od roku 1976, takže nějaká zkušenost a pružnost tady je," říká k horké zakázce z
Poděbrad Jan Hrkal z jinecké firmy. Řemeslo převzal po otci. "Václava Havla si vážím a byl jsem rád, že se k
nám taková zakázka dostala," dodává.
URL| http://praha.idnes.cz/skola-v-podebrad...aspx?c=A120118_1718126_praha-zpravy_sfo
Pražský deník

PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
19.1.2012

Pražský deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém exprezidentovi
Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech studoval,
navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se před tím
jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je mažoretky nebo
píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního souboru. Vdova
Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan Macháček z Knihovny
Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je velkou postavou našich
novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti vyvolal, jsem
nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti Pižďuchové.
Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost, že se Havel k
letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech setkal i s bratry
Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova spolužáka Jiřího
Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší primány ze školního
roku 1947 až 1948.
Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola
Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
Region| Střední Čechy

Ústecký deník

PRVNÍ HAVLOVA ŠKOLA. JE V PODĚBRADECH
19.1.2012

Ústecký deník str. 12 Česká republika
Knihovna Václava Havla

ODKAZ. V Poděbradech mají první školu v Česku, která od včerejška nese jméno po zemřelém exprezidentovi
Václavu Havlovi. Včera uplynul měsíc od jeho smrti. Havel koncem 40. let v Poděbradech studoval,
navštěvoval nedalekou kolej v budově zámku. Slavnostnímu odhalení nového názvu školy, která se před tím
jmenovala Na Valech, přihlížely stovky lidí. Desítky jich ovšem musely zůstat na ulici. Uvítaly je mažoretky nebo
píseň Perfect Day amerického hudebníka a Havlova přítele Lou Reeda v podání školního souboru. Vdova
Dagmar Havlová se akce nezúčastnila, poslala zdravici, kterou přítomným přečetl Jan Macháček z Knihovny
Václava Havla. „Ačkoliv jsem byla vždycky přesvědčena o tom, že (Václav Havel) je velkou postavou našich
novodobých dějin, tak spontánní a nefalšovanou odezvu, jakou jeho skon ve společnosti vyvolal, jsem
nečekala,“ vzkázala Havlová poděbradským školákům a poslala jim exprezidentovu knihu pro děti Pižďuchové.
Radní o změně názvu školy rozhodli již 21. prosince. K přejmenování školy přispěla i skutečnost, že se Havel k
letům stráveným v Poděbradech vždy hlásil. Na prestižní internátní škole se v Poděbradech setkal i s bratry
Mašíny a s režisérem Milošem Formanem. S ním jej pojilo celoživotní přátelství. Podle Havlova spolužáka Jiřího
Marečka patřil mladý budoucí prezident mezi nejukázněnější, nejspolehlivější a nejlepší primány ze školního
roku 1947 až 1948.
Další foto z poděbradské akce najdete na http://www.denik.cz/skola
Foto autor| Foto: ČTK/Tomáš Jůnek
Region| Severní Čechy
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