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Olomouc – Divadlo hudby v Olomouci tento týden vzpomíná na zesnulého prezidenta a dramatika Václava 
Havla. V pásmu s názvem Malá havlovská reminiscence uvedla scéna několik jeho her. Jednou z nich je velmi 
netradiční zpracování inscenace Horský hotel, kterou připravilo loutkové divadlo. 
 
Hru z roku 1976 nastudovali inscenátoři na podzim roku 2011 a v listopadu ji uvedli premiérově v prozatímním 
sídle Knihovny Václava Havla v Praze. Druhá repríza se konala v den pohřbu prezidenta v pražské Lucerně. 
"Nakonec se nám povedlo domluvit ještě jedno uvedení, speciálně pro olomoucké publikum," doplnil dramaturg 
divadla Alexandr Jeništa. 
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Jan PLACHÝ, moderátor 
-------------------- 
V olomouckém Divadle hudby mohou lidé tento týden zavzpomínat na zesnulého prezidenta a dramatika 
Václava Havla. V pásmu s názvem Malá havlovská reminiscence uvedlo divadlo několik jeho kusů. Jedním z 
nich je velmi netradiční zpracování Havlovy hry Horský hotel. Vůbec poprvé totiž podobnou látku zpracovalo 
loutkové divadlo. 
 
Monika BEZUCHOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Tuto jednoaktovku napsal Václav Havel v době normalizace. I když loutková adaptace vznikla za jeho života, 
neviděl ji. Druhou reprízu hrálo divadlo Buchty a loutky v den jeho pohřbu v Lucerně. 
 
Marek BEČKA, loutkoherec, Buchty a loutky 
-------------------- 
Doufáme, že se to panu prezidentovi ne, že by se mu to líbilo, to nevím, ale že by ho to třeba neurazilo. 
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Nadace Charty 77 a Knihovna Václava Havla vedou spor o udělování zamýšlené Havlovy mezinárodní ceny, 
předseda správní rady a zakladatel nadace František Janouch a šéf knihovny Martin Palouš si budou své pozice 
vyjasňovat v březnu. Janouch dnes řekl, že Havlovo jméno u ceny by mělo být spojeno s Nadací Charty 77, 
neboť Charta 77 hrála velkou roli v jeho životě a on naopak v jejím. 
 
Vytvoření ceny ohlásili po prosincové smrti prezidenta Havla jak Janouch, tak knihovna. Zástupce knihovny 
Pavel Hájek nedávno pro Právo uvedl, že „je to koordinovaná snaha“. „Není to tak, že bychom jeden o druhém 
nevěděli,“ řekl listu. 
 
Palouš uvedl, že v lednu správní radě knihovny předložil dvě ochranné známky a návrh statutu ocenění. „Cenu 
jsme koncipovali na bázi spolupráce pěti spřízněných institucí - Knihovny Václava Havla, Nadace Charty 77, 



Nadace Vize 97, společností Forum 2000 a Člověk v tísni. V brzké době hodláme svolat setkání jejích zástupců 
a rádi bychom do tohoto projektu zapojili též renomované osobnosti ze zahraničí,“ sdělil Palouš. 
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o havlovu cenu se přou nadace charty a knihovna václava havla 
 
Nečekaná rozepře vznikla o udělování zamýšlené Havlovy mezinárodní ceny. V prosinci - po smrti bývalého 
prezidenta - tento záměr vyhlásily jak Knihovna Václava Havla, tak Nadace Charty 77. V březnu se hodlá 
vedení obou institucí sejít a dohodnout se na dalším postupu. 
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O cenu Václava Havla se vede spor. Udělovat ji chce Nadace Charty 77 i 
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Nečekaná rozepře vznikla o udělování zamýšlené Havlovy mezinárodní ceny. V prosinci tento záměr vyhlásila 
jak Knihovna Václava Havla, tak Nadace Charty 77. Zakladatel nadace František Janouch tvrdí, že knihovna 
nemá s podobnými projekty tolik zkušeností jako nadace. 
 
Nadace Charty 77 a Knihovna Václava Havla vedou spor o udělování Havlovy mezinárodní ceny. Předseda 
správní rady a zakladatel nadace František Janouch a šéf knihovny Martin Palouš si budou své pozice 
vyjasňovat v březnu. 
 
Vytvoření ceny ohlásili po prosincové smrti prezidenta Havla jak  Janouch, tak knihovna. Zástupce knihovny  
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DISKUSE 
 
K sepsání následujících řádků mne přivedl článek Viléma Prečana S Janouchem na traktoru (LN 14. února). 
 Myšlenka udělovat Mezinárodní cenu Václava Havla za lidská práva má dlouhou historii. Od roku 1990 
s ní přicházeli Havlovi spolupracovníci na Hradě - z nichž někteří v Knihovně Václava Havla dnes působí -, 
publicisté, politici, intelektuálové z domova i ze zahraničí a v neposlední řadě podobný projekt promýšlela též 
paní Dagmar Havlová v Nadaci Vize 97. 
Václav Havel na tyto a podobné podněty vždy odpovídal, že až nastane čas, bude tuto cenu udělovat Knihovna 
ve spolupráci s institucemi podobného zaměření a poslání. 
 Proto jsem se ve své funkci po 18. prosinci 2011 pustil spolu se svými spolupracovníky do příprav 
Mezinárodní ceny Václava Havla za lidská práva. V průběhu ledna tohoto roku jsem správní radě Knihovny 
Václava Havla předložil návrh jejího statutu a podal registraci dvou příslušných ochranných známek. Cenu jsme 
koncipovali na bázi spolupráce pěti spřízněných institucí - Knihovny Václava Havla, Nadace Charty 77, 
Nadace Vize 97, společností Forum 2000 a Člověka v tísni. V brzké době hodláme svolat setkání jejích 
zástupců a rádi bychom do tohoto projektu zapojili též renomované osobnosti ze zahraničí. 
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Nadace Charty 77 a Knihovna Václava Havla vedou spor o udělování zamýšlené Havlovy mezinárodní ceny, 
předseda správní rady a zakladatel nadace František Janouch a šéf knihovny Martin Palouš si budou své pozice 
vyjasňovat v březnu. Janouch dnes ČTK telefonicky ze Stockholmu řekl, že Havlovo jméno u ceny by mělo být 
spojeno s Nadací Charty 77, neboť Charta 77 hrála velkou roli v jeho životě a on naopak v jejím. 
 
 Vytvoření ceny ohlásili po prosincové smrti prezidenta Havla jak Janouch, tak knihovna. Zástupce 
knihovny Pavel Hájek nedávno pro Právo uvedl, že "je to koordinovaná snaha". "Není to tak, že bychom jeden o 
druhém nevěděli," řekl listu. 
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Kolem Mezinárodní ceny Václava Havla se v posledních několika dnech rozpoutal trapný a zbytečný konflikt a 
třenice. Zakládal jsem s Václavem Havlem skoro všechny ceny, které Nadace Charty 77 úspěšně uděluje již 
přes čtvrt století. Šlo o ceny Toma Stopparda, Františka Kriegla, Jaroslava Seiferta a nakonec i Dominika 
Tatarky, která však byla po rozdělení republiky přenechána Slovenské Nadáciji Charty 77. 
 Považoval jsem založení ceny, která ponese jméno zesnulého přítele, za poslední službu, kterou mu 
mohu prokázat. Přiznám, měl jsem přitom i jednu postranní myšlenku. Chtěl jsem totiž, aby při každém 
vyhlášení ceny zaznělo i slovo Charta 77, tedy jeden z projektů, jehož byl Václav Havel vůdčí osobností, navíc 
projektu, který nepochybně vešel do české historie a který v ní zůstane. Po ústním souhlasu, vysloveném paní 
Dagmar Havlové, jsem návrh uveřejnil na svém blogu již 29. prosince 2011, odkud byl převzat řadou dalších 
médií. 
Současně jsem požádal per rolam členy SR Nadace Charty 77, aby s mým návrhem vyslovili souhlas. Správní 
rada mou iniciativu plně podpořila. Proto jsem ještě v prvních lednových dnech začal spolu s právníkem 
pracovat na statutu ceny. 
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======================================================================== 
Je spor o cenu Havla, nadace a knihovna to budou řešit v březnu 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Nadace Charty 77 a Knihovna Václava Havla vedou spor o udělování 
zamýšlené Havlovy mezinárodní ceny, předseda správní rady a zakladatel 
nadace František Janouch a šéf knihovny Martin Palouš si budou své 
pozice vyjasňovat v březnu. Janouch telefonicky ze Stockholmu řekl, že 
Havlovo jméno u ceny by mělo být spojeno s Nadací Charty 77, neboť 
Charta 77 hrála velkou roli v jeho životě a on naopak v jejím. 
Vytvoření ceny ohlásili po prosincové smrti prezidenta Havla jak 
Janouch, tak knihovna. Palouš v prohlášení pro ČTK uvedl, že v lednu 



správní radě knihovny předložil dvě ochranné známky a návrh statutu 
ocenění. "Cenu jsme koncipovali na bázi spolupráce pěti spřízněných 
institucí - Knihovny Václava Havla, Nadace Charty 77, Nadace Vize 97, 
společností Forum 2000 a Člověk v tísni. V brzké době hodláme svolat 
setkání jejích zástupců a rádi bychom do tohoto projektu zapojili též 
renomované osobnosti ze zahraničí," sdělil Palouš. Janouch prosazuje 
zaštítění mezinárodní ceny nadací. "Já s nimi budu přirozeně jednat, 
ale myslím si, že cenu má udělovat Nadace Charty 77, aby se s ní 
Havlovo jméno spojovalo," zdůraznil Janouch. Dodal, že úmysl projednal 
s vdovou Dagmar Havlovou. 
 
 

PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁV JE K DISPOZICI V BADATELNĚ KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA 
KATEŘINSKÁ 18, PRAHA 2, WWW.VACLAVHAVEL-LIBRARY.CZ 

 


