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První výročí odchodu Václava Havla – 18. prosince 2011 – si Knihovna Václava Havla 

připomene celou řadou akcí doma i v zahraničí, které sama pořádá nebo se na jejich realizaci 

podílí.   

 

V pátek 14. prosince 2012 v 18.00 hodin budou v prostorách stálé expozice Knihovny Václava Havla 

(Řetězová 7, Galerie Montmartre, Praha 1) slavnostně vyhlášeny výsledky již 4. ročníku soutěže 

Knihovny o Cenu za nejlepší studentský esej. Odborná porota tentokrát vybírala z bezmála sta prací 

na téma „Jak si představujete budoucí českou prezidentku nebo prezidenta“. Týž den, ve 20.00 hodin 

v kině Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1) se uskuteční premiéra dokumentárního filmu Krystyny 

Krauze „Náš Vašek – o moci bezmocných“, na němž se Knihovna Václava Havla koprodukčně 

podílela. Film je zaměřen na vztahy českého a polského disentu.  

V pondělí 17. prosince 2012 bude mít dokumentární film Krystyny Krauze „Náš Vašek – o moci 

bezmocných“ premiéru v Polsku – od 19.00 hodin ve varšavském kině Muranów.  

Úterý 18. prosince 2012 otevře již v 9.30 hodin přednáška z cyklu Paměť a disent, které se 

tentokrát zúčastní Dana Němcová a Milena Černá – v prostorách stálé expozice Knihovny Václava 

Havla (Řetězová 7, Galerie Montmartre, Praha 1). Přednáška je uspořádána ve spolupráci 

s Historickou sociologii FHS UK.  Večer, od 18.00 hodin, se v kostele Matky Boží před Týnem na 

Starém Městě v Praze uskuteční Rekviem za Václava Havla s ekumenickou účastí. Na 18. hodinu je 

plánováno též odhalení pamětní desky Václavu Havlovi v Divadle Na zábradlí, a to v rámci projektu 

nazvaného „Večer s Václavem Havlem“. Týž den se v Centro Congressi dell´università La Sapienzia 

v Římě uskuteční vědecká konference „Václav Havel – život a dílo“, jejíž doprovodný program bude 

tvořit též výstava fotografií Dagmar Hochové z archivu Knihovny Václava Havla. 

Čtvrtek 20. prosince 2012 vzpomínkové akce uzavře v Armádním muzeu na Žižkově v 17.00 hodin 

vernisáž výstavy cyklu kreseb „Odcházení“ Jiřího Sozanského a busty Václava Havla od 

akademického sochaře Lubomíra Janečky, jejíž bronzový odlitek byl 2. října 2012 slavnostně 

odhalen v Paláci Evropy, hlavní budově Rady Evropy ve Štrasburku.    
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