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"Knihovna Václava Havla bude expandovat," říká Jan Macháček
25.1.2012

ct24.cz str. 0 Osobnosti na ČT24
Knihovna Václava Havla

ČT24

Zakladatele Knihovny Václava Havla a dosavadního předsedu správní rady finančníka Zdeňka Bakalu
vystřídal na přímé přání Václava Havla novinář a muzikant Jan Macháček. Knihovnu teď čeká plánovaná
expanze, navýšení rozpočtu, i projekt moderní expozice a badatelského centra na Loretánském náměstí. O
budoucnosti Knihovny Václava Havla hovořil s Janem Macháčkem v Interview ČT24 z 16. ledna František
Lutonský.
Hradecký deník

Náměstí Svobody vyhrává nad jinými návrhy, po Havlovi je radnice
pojmenuje asi v létě
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Sledujeme
Hradec Králové – Hradecké náměstí Svobody ponese nový název po nedávno zemřelém Václavu Havlovi
zřejmě až v létě.
„Není kam spěchat, k našemu návrhu se ještě vyjadřují různí lidé, padají další varianty. Zatím se nám
však tento nápad zdá nejvhodnější. Náměstí má neutrální název, je na něm poměrně málo trvale bydlících
občanů, kteří si budou muset změnit svou adresu,“ vysvětlil primátor Zdeněk Fink.

Mladá fronta DNES

Co nazvat po Havlovi? Nápadů je fůra
26.1.2012

Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Hradecký
Knihovna Václava Havla

Petr Záleský

Zprávy z měst
Velké náměstí, Žižkovy sady, bezejmenné náměstíčko, nebo knihovna? Nejspíš se ujme návrh na změnu jména
náměstí Svobody HRADEC KRÁLOVÉ Náměstí Svobody v centru Hradce Králové by mohlo nést Havlovo
jméno od 29. července. Ideální příležitostí k přejmenování bude podle politiků slavnostní vernisáž tradičního
Nábřeží sochařů. „Není kam spěchat, vždyť se bude přejmenovávat na několik století,“ poznamenal primátor
Zdeněk Fink, jenž s návrhem na změnu jména přišel už první den po úmrtí Václava Havla.

Právo

Rozděleni minulostí?
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Polemika se skupinovým výkladem zrodu politických identit dneška
Pětice přátel, mladších historiků (Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk a Tomáš Zahradníček)
vydala důležitou knihu o vytváření politických identit po roce 1989. Jmenuje se Rozděleni minulostí (Knihovna
Václava Havla 2011) a je to kniha skupinová, jakýsi pokus o generační interpretaci, téměř manifest sdílené
zkušenosti.
Její hlavní, ač v úvodu popíraná teze zní: klíčem k chápání polistopadové politiky a utváření politických
identit je vztah k minulosti, nikoli protikladné projekty budoucího. Podle autorů je rozdělení minulostí
nejsmysluplnějším, i když ne úplným vysvětlením souběhu dvou dějů: domnělé transformační shody čili
přitakání jediné cestě odstátnění majetku a liberalizace a faktického rozkladu politického konsensu na počátku
devadesátých let. Koncepční přístup je na místě ocenit, interpretace je to však přinejmenším sporná.
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