
 

 

 

 

 

Tisková zpráva 
 

 

Cyklus veřejných čtení představí průřez tvorbou Václava Havla 
 

 
 
Praha, 17.srpna 2007 – Knihovna Václava Havla připravila v rámci svých aktivit unikátní 

projekt, který představí veřejnosti průřez tvorbou Václava Havla od 50.let po 

současnost. Cyklus bude otevřen scénickým čtením méně známé divadelní hry 

Spiklenci, které se uskuteční v režii Tomáše Töpfera ve středu 26.září 2007 od 19,00 

hodin ve Velkém sále Městské Knihovny v Praze.  

 

První Havlova disidentská hra Spiklenci je inspirována politickými změnami roku 1968. Jde 

o málo uváděnou absurdní komedii z roku 1971 o záchraně jedné demokracie v 

nejmenované latinskoamerické zemi. Každý sice splétá intriky proti každému, ale jde přece o 

dobro věci - vždyť základy nového režimu jsou ještě tak křehké! Jakákoliv podobnost z 

dneškem je čistě náhodná. 

 

Představení bude uvedeno za účasti Václava Havla a diváci se mohou těšit na skvostné 

herecké obsazení. Pod vedením Tomáše Töpfera se představí Dagmar Havlová, Marek 

Vašut, Jiří Lábus, Václav Postránecký, Petr Rychlý, Eliška Balzerová, Ladislav Trojan, 

Zdeněk Maryška a Zuzana Vejvodová. 

 

Vstupenky je možno zakoupit v Městské Knihovně v Praze, Mariánské nám.1, Praha 1 

nebo rezervovat na stránkách www.mlp.cz 

 

Cyklus šesti komponovaných večerů s názvem Ústně Více bude po jednotlivých desetiletích 

dokumentovat nejenom tvorbu a dílo Václava Havla, ale také dobu, v níž jednotlivá díla 

vznikala. Do programu jsou zařazena i méně známá díla a korespondence s významnými 

osobnostmi české společnosti.  

 

Podzimní část cyklu obsáhne časové rozmezí 50. – 70.let 20. století. V průběhu dvou večerů 

zazní ukázky z Havlovy rané tvorby (50.léta), díla z období nástupu umělecké a divadelní 

dráhy  (60.léta). Jarní část naváže ukázkami z období politické normalizace (70.léta), a 



z období politické perzekuce a Havlova věznění v 80.letech. Předposlední večer bude 

mapovat období pádu totalitního režimu, sametové revoluce a rozdělení Československa a 

Havlovy prezidentské činnosti a celý projekt bude zakončen ukázkami z děl představujících 

Václava Havla jako filozofa a humanistu.     

 

***** 

 

Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 Dagmar Havlovou, Karlem 

Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Hlavním posláním této obecně prospěšné 

společnosti je uchovávat dílo a odkaz Václava Havla, zasazovat je do dobových souvislostí, 

v nichž vznikalo a dále rozvíjet jeho základní myšlenky. Mezi základní činnosti Knihovny 

Václava Havla patří mapování, shromažďování a zpřístupňování materiálů Václava Havla 

jako umělce, disidenta a prezidenta nejenom pro badatelskou obec, ale také pro širokou 

veřejnost. V neposlední řadě se Knihovna Václava Havla snaží vystupovat jako společensko-

kulturní centrum organizující řadu veřejných čtení a diskusí na aktuální společenská témata. 

 

***** 
 

 

Pro více informací, prosíme, kontaktujte: 
 
 
Radka Neumannová 
Knihovna Václava Havla, o.p.s. 
tel: +420 222 220 112, e-mail: radka.neumannova@vaclavhavel-library.org 
 
Zuzana Heralová 
Bene Communication 
Tel: + 775 944 687, e-mail: heralova@bene-com.cz 
 


