ceska-media.cz

POLITIKA: Havlova kancelář přestane fungovat s koncem ledna
27.1.2012

ceska-media.cz str. 0 Společnost-Stalo se
ČTK, (BoJ) Knihovna Václava Havla

Kancelář Václava Havla přestane fungovat s koncem ledna, jak ohlásila již dříve. Její prostory ve Voršilské ulici
v centru Prahy bude nadále příležitostně využívat Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, oznámila dnes
ČTK tajemnice kanceláře Sabina Tančevová. Havlova kancelář sídlí v budově, která patří rodině
Schwarzenbergů. Zesnulý exprezident zde v minulých letech přijal většinu vrcholných světových politiků, kteří
Prahu navštívili, a také řadu dalších významných hostů. Pracovníci kanceláře nastoupí do nových zaměstnání.
Tančevová se dohodla na spolupráce s bývalým premiérem Janem Fischerem, jenž zřejmě bude kandidovat na
prezidenta. Ivana Reichlová přechází do bankovního sektoru a Martin Vidlák bude pracovat pro Knihovnou
Václava Havla a Nadaci Člověk v tísni. Havel zemřel 18. prosince ve věku 75 let po vleklých zdravotních
potížích. Před Vánoci se konal státní pohřeb, s Václavem Havlem se přišly rozloučit tisíce lidí.
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Praha - Kancelář Václava Havla přestane fungovat s koncem ledna, jak ohlásila již dříve. Její prostory ve
Voršilské ulici v centru Prahy bude nadále příležitostně využívat Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97,
oznámila to dnes tajemnice kanceláře Sabina Tančevová. Havlova kancelář sídlí v budově, která patří rodině
Schwarzenbergů. Zesnulý exprezident zde v minulých letech přijal většinu vrcholných světových politiků, kteří
Prahu navštívili, a také řadu dalších významných hostů.
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Petr SOJKA, moderátor
-------------------Zatímco změna názvu pražského letiště je na dobré cestě, nad Halvovou knihovnou se stahují mraky. Projekt se
totiž nelíbí vědecké radě ředitelky Národního památkového ústavu. Ta sice souhlasí se změnou využívání,
konkrétní úpravy ale vyhodnotila jako necitlivé.
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka
-------------------Knihovna ano, rezidence ne. Podle památkářů jsou na projektu finančníka Bakaly sporné stavební úpravy, které
by část renesančního domu předělali na luxusní byt.
Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav
-------------------Jsou navrhované některé zásahy, které jsou z hlediska památkové péče nepřijatelné. Je to především velmi
masivní odtěžení podloží pod renesančním domem.
Richard BIEGEL, Klub Za starou Prahu
-------------------Je to poprvé východisko pro to, abychom se začali bavit o tom jestli vůbec tenhle ten historický dům snese tak
velikou instituci.
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VÁCLAV HAVEL
ZPRÁVY DNE
PRAHA Kancelář Václava Havla přestane fungovat s koncem ledna, jak ohlásila již dříve. Její prostory ve
Voršilské ulici v centru Prahy bude nadále příležitostně využívat Nadace Dagmara Václava Havlových Vize 97.
Oznámila to včera tajemnice kanceláře Sabina Tančevová. Havlova kancelář sídlí v budově, která patří rodině
Schwarzenbergů. Zesnulý exprezident zde v minulých letech přijal většinu vrcholných světových politiků, kteří
Prahu navštívili. Pracovníci kanceláře nastoupí do nových zaměstnání. Tančevová se dohodla na spolupráci s
bývalým premiérem Janem Fischerem, jenž zřejmě bude kandidovat na prezidenta. Ivana Reichlová přechází
do bankovního sektoru a Martin Vidlák bude pracovat pro Knihovnu Václava Havla a nadaci Člověk v tísni.
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Kancelář Václava Havla přestane fungovat s koncem ledna, jak ohlásila již dříve. Její prostory ve Voršilské ulici
v centru Prahy bude nadále příležitostně využívat Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, oznámila
tajemnice kanceláře Sabina Tančevová.
Havlova kancelář sídlí v budově, která patří rodině Schwarzenbergů. Zesnulý exprezident zde v minulých letech
přijal většinu vrcholných světových politiků, kteří Prahu navštívili, a také řadu dalších významných hostů.
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V parku bude umístěna také busta bývalého prezidenta. Vyrobena má být letos
Litoměřice – Litoměřičtí zastupitelé schválili přejmenování parku Pod Hvězdárnou po Václavu Havlovi. Po ulici
v Kadani je to druhé místo v Ústeckém kraji, které ponese prezidentovo jméno. Další města zatím vyčkávají, v
Děčíně se proti Knihovně Václava Havla postavili místní, v Ústí nad Labem se lidí zeptají v anketě.
Dosud se parku poblíž litoměřického Gotického hradu a kulturního domu říkalo Pod Hvězdárnou podle
přilehlé ulice s parkovištěm. Město zrekonstruovaný park otevřelo v červnu 2008. „Jde o krásné zákoutí, lidmi
hojně využívané, navíc nacházející se v historické části města. Domníváme se proto, že je důstojným místem,
které může nést jméno tak významné osobnosti našich novodobých dějin,“ vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč.
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