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        Knihovna Václava Havla     

16. LEDNA V pražském Obecním domě hostovala operní pěvkyně Dagmar Pecková. 
Zazněla 3. symfonie Gustava Mahlera v provedení Českého národního symfonického orchestru, který řídil Libor 
Pešek, dále účinkoval Český filharmonický sbor Brno a Kuhnův dětský sbor. Knihovna Václava Havla chystá 
souborné vydání Havlových teoretických textů o divadle. Kniha vznikala ještě za Havlova života, nemusí tedy 
čekat na vyřízení autorských práv. Autorská práva na Havlovo dílo přecházejí na dědice, dědické řízení se však 
ještě neuskutečnilo, teprve po něm budou moci vycházet další knihy zesnulého dramatika. 
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O vyhlášení Havlovy ceny se přetahují knihovna a nadace 
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    par    Knihovna Václava Havla     

O založení projektu mezinárodní ceny Václava Havla za lidská práva se přetahuje Nadace Charta 77 a 
Knihovna Václava Havla. Vzniknout by přese všechno cena měla už letos. 
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Pieta, skvrny aneb Co si Havel nezasloužil 
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    Alexandr Mitrofanov    Knihovna Václava Havla     

Když zemřel Václav Havel, truchlilo mnoho lidí, i když ne všichni. Šlo bezpochyby o velkou událost, ať už k VH 
měli vztah jakýkoli. 
 To, co přesáhlo do těchto dnů, vyvolává naopak v paměti zvolání ze hry Friedricha Schillera: Lidé, lidé? 
Falešné, pokrytecké krokodýlí plémě. Prozaičtěji řečeno, odvíjí se příběh, jak lze pokazit původně pietní věc. 
 Nemluvím tolik o návrhu Fero Feniče přejmenovat ruzyňské letiště. Tento nápad vyvolal podporu i 
odpor, ale zdá se, že Praha bude nakonec mít Vaclav Havel International Airport. Kdyby ho neměla, nic by se 
podle mého názoru nestalo. 
 Pokud se takto jmenovat bude, kéž nevyvolává podobné asociace jako letiště JFK v New Yorku. Je to 
zdroj negativních emocí nejen subjektivně, ale i podle nedávného průzkumu kvality světových letišť World 
Airport Awards. Co špatného udělal John Fitzgerald Kennedy, že musí takto posmrtně trpět? 
 Horší je pře o to, kdo bude zakladatelem a provozovatelem mezinárodní ceny Václava Havla za lidská 
práva. Předevčírem ji neformálně vyhlásil zakladatel Nadace Charty 77, jaderný fyzik František Janouch. Stejný 
záměr má i Knihovna Václava Havla. 
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Havlova hra v provedení loutkového divadla 
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        Knihovna Václava Havla     

Divadlo hudby Olomouc uvede ve středu 15. února v 19.30 loutkovou adaptaci Havlovy jednoaktovky Horský 
hotel z roku 1976. 
 
Diváci ji uvidí v podání známého pražského souboru Buchty a loutky. 
 
„Hru inscenátoři nastudovali na podzim roku 2011 a 7. listopadu ji premiérově uvedli v prozatímním sídle 
Knihovny Václava Havla v Řetězové ulici v Praze. Jednali jsme o uvedení inscenace v Olomouci, do toho však 
přišla zpráva o úmrtí Václava Havla a druhá repríza se tak konala v pražské Lucerně 23. prosince večer, v den 
pohřbu pana prezidenta. Nakonec se nám přesto podařilo domluvit ještě jedno uvedení, speciálně pro 
olomoucké publikum v Divadle hudby Olomouc (DHO),“ říká k exkluzivnímu provedení Horského hotelu 
dramaturg DHO Alexandr Jeništa. 
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Akce památkářů má přesvědčit o ekonomičnosti původních technologií 
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    Eva  Rajlichová,Lucie Maňourová    Knihovna Václava Havla     

Jedním z plánů Národního památkového ústavu na tento rok je seznámit laickou veřejnost i soukromé majitele 
vzácných staveb s původními řemesly a technologiemi, které by mohly pomoci památkové objekty udržet v 
původním stavu. 
 
 


