SLAVÍME NAROZENINY VÁCLAVA HAVLA
(tisková zpráva)
Nedožité osmdesátiny Václava Havla připomene 5. října shromáždění na Václavském náměstí.
Kromě hudby při něm zazní i stále aktuální věty z Havlových projevů a názory známých lidí na
to, proč jeho osobnost chybí nebo nechybí. Svolavatelé akce s názvem Milí spoluobčané
očekávají, že se sejdou všichni, kdo si váží prvního prezidenta České republiky a kdo chtějí, aby
se jeho principy a hodnoty neztratily ze života české společnosti ani z mezinárodního směřování
země.
Shromáždění uvede Havlův přítel a hlas manifestací listopadu 1989, biskup Václav Malý, a
programem večera bude provázet zpěvačka a moderátorka Emma Smetana. V jeho průběhu vystoupí
skupiny Mydy Rabycad, Korben Dallas a další.
„Myslíme si, že Havlovo výročí představuje dobrou příležitost k pokusu opravit dojem, že stále více
veřejného prostoru v Česku zabírá strach a nenávist, že občanům nezáleží na kvalitě politického
systému a že partnerství a sounáležitost se západní Evropou je obtěžuje,“ vysvětluje jeden ze
zakladatelů pořádajícího spolku VH80 Tomáš Smetánka a dodává: „Vzpomínková akce chce spojit ty,
kdo jsou přesvědčeni, že česká společnost má být sebevědomá, ale k jiným přátelská, že k veřejným
problémům se má přistupovat věcně, uvážlivě a s cílem řešit je, a ne využívat, a že zásadní český
zájem je aktivně se podílet na evropské spolupráci.“
Organizátoři koordinují svou pražskou akci s podobnými setkáními v několika dalších městech a
nabízejí spolupráci dobrovolníkům, kteří by měli zájem uskutečnit havlovské shromáždění kdekoli
jinde. „Budeme rádi, když se i v jiných městech a obcích najdou lidé, kteří budou chtít Havla veřejně
připomenout. Je na každém, jakou formu zvolí, zda tichou vzpomínku, nebo kulturní akci,“ vyzývá
Smetánka další potenciální pořadatele.
Všichni pořadatelé i účinkující realizují akci bez nároku na honorář. Prostředky na její technické
zajištění, jako je stavba pódia, ozvučení, úklid a bezpečnostní opatření, ve výši asi 700 000 korun
chce spolek VH80 zajistit formou crowdfundingu na portálu Hithit.
„Naši kampaň na Hithitu podpořila i Knihovna Václava Havla, která věnovala několik knih nebo také
možnost strávit jeden den v této jedinečné instituci,“ představuje odměny kampaně další ze
zakladatelů spolku Pavel Jungmann a doplňuje: „Každá stokoruna je pro nás důležitou podporou pro
to, abychom tuto akci mohli uspořádat.“
Shromáždění, které proběhne 5. října 2016 od 19.00 do 21.00 na Václavském náměstí, je součástí
aktivit, které pod hlavičkou HAVEL@80 zastřešují Knihovna Václava Havla, Art for Amnesty –
Amnesty International a Václav Havel Library Foundation a jež probíhají po celý tento rok.
Podrobnější a aktualizované informace přináší web www.vh80.org a facebook vh2016.
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