Havlovu knihovnu brzdí připomínky
25.1.2012 Metro str. 4 Domov
BEL Knihovna Václava Havla
Klub za starou Prahu a poslední nájemník v historickém domě U Drahomířina sloupu, kde má
vzniknout knihovna Václava Havla, podali další námitky k územnímu řízení. To bylo přerušeno a
obnoveno poté, co investor předělal stavební plány. Jedna z výtek směřovala proti zastřešení
dvora. Podobné úpravy prý mohou znamenat precedens pro budoucí úpravy okolních domů.
„Připomínky doposud představují spíše dílčí změny, na druhé straně nelze do budoucna další
úpravy vyloučit,“ sdělil před časem deníku Metro architekt Marek Tichý.

Projekt Havlovy knihovny se památkářům nelíbí
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Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se Národnímu
památkovému ústavu (NPÚ) nezamlouvá.
Jeho vědecké radě vadí necitlivé zásahy k plánovanému vytvoření nadstandardně vybavené
soukromé rezidence, rozsah zásahů do podloží kulturní památky či chystané zrušení původního
bytu Hany Benešové s památkově chráněnými úpravami.

K Havlově knihovně mají památkáři výhrady
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Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se Národnímu
památkovému ústavu (NPÚ) vesměs nezamlouvá, některé plány, jako zastřešení nádvoří,
nicméně připouští.
Vědecké radě ústavu se záměr vystavět knihovnu obecně líbí, ale vadí jí necitlivé zásahy k
plánovanému vytvoření nadstandardně vybavené soukromé rezidence, rozsah zásahů do podloží
kulturní památky či chystané zrušení původního bytu někdejší první dámy Hany Benešové s
památkově chráněnými prvky.

První škola Václava Havla je v Poděbradech, kde studoval
25.1.2012
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OLGA HAVRÁNKOVÁ

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.

PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV JE MOŽNÉ SI PŘEČÍST V BADATELNĚ
KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA,
SÍDLÍCÍ NA ADRESE KATEŘINSKÁ 18, PRAHA 1.

