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Špaček ke stažení PDF Osobní vzpomínky

prezidentova mluvčího Kniha přináší unikátní
svědectví Ladislava Špačka o tom, jak se s
Václavem Havlem seznámil, o začátcích

spolupráce v komůrce Havlova bytu u Vltavy,
až po triumfální zahraniční cesty plné

úsměvných i dobrodružných příhod. Ladislav
Špaček strávil s Václavem Havlem více než
deset let, a tak má čtenář nad stránkami této
knihy možnost vytvořit si představu, jaký
skutečně byl Václav Havel jako člověk i

státník, jaký byl v soukromí, jak snášel úskalí
prezidentské funkce, jaké byly jeho politické
vize i každodenní starosti. Václava Havla
poznáme mnohem důvěrněji než z médií,
kniha uvádí tisíce drobných detailů, kterých
si autor za těch téměř 4000 dnů po jeho boku
nemohl nevšimnout. Dozvíme se, co a koho
Havel měl rád, ale také s jakými problémy se
musel během prezidentské funkce na Hradě

vyrovnat. Poznáme zblízka světové
osobnosti, se kterými Havel během svého
mandátu spolupracoval, vrátíme se k

důležitým událostem uplynulých dvaceti let,
ve kterých hrál Václav Havel důležitou roli.
Špaček nepíše systematické paměti plné

historických odkazů, ale nabízí v drobných
samostatných útvarech střípky vzpomínek od
počátků spolupráce s prezidentem v roce

1992, přes rozdělení československého státu,
následují první léta ve funkci českého

prezidenta, vzápětí dramatické kapitoly o
nemocích, které Václava Havla v
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prezidentské funkci postihly, a také líčení
změn v jeho osobním životě. Poznáme blíže
obě Havlovy manželky, jeho přátele, dozvíme
se, kde trávil svůj čas Václav Havel nejraději
a čím přispěl k rozvoji Pražského hradu. A

protože měl Ladislav Špaček v úřadě
mluvčího na starosti zvláště vztahy s médii,
bere si na paškál také chování a způsoby

práce novinářů, také vzpomíná, jak práce jeho
samotného mohla ovlivnit veřejné mínění či
dokonce politickou situaci.Mnoho prostoru

dostávají v knize i zážitky z cest s
prezidentem – celkem uletěli za těch deset let

vzdálenost ze Země na Měsíc a zpátky,
navštívili více než šedesát zemí světa.

Ladislav Špaček má tedy co vyprávět, a činí
to, jak jinak, vkusně, s nadhledem a

humorem.
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