Knihovna Václava Havla bude v nájmu u finančníka Bakaly
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Miliardář Zdeněk Bakala koupil dům na Loretánském náměstí na pražských Hradčanech, kde bude do
dvou let zřízena knihovna Václava Havla. Té bude Bakala pronajímat část budovy za symbolické
nájemné. Jeho výše zatím není známa.
"S panem Bakalou jsme jednali od podzimu minulého roku. Nabídl se, že budovou koupí a poskytne
její prostory za symbolický nájem," potvrdil iDNES.cz ředitel knihovny Martin C. Putna informaci o
vlastníkovi budovy.
Budova je nyní v rekonstrukci. Knihovna bude podle Putny otevřena zhruba do dvou let. Získá tak po
dlouhé době stálé sídlo. Doposud válčila například s ministerstvem kultury o využití budovy v pražské
Liliové ulici, kde sídlí pracoviště Národního památkového ústavu. Z projektu však po dlouhých
jednáních nakonec sešlo.
Podle mluvčí kanceláře exprezidenta Sabiny Tančevové si Havel budovu už přijel osobně
prohlédnout. "Je rád, že je už nové a trvalé místo pro knihovnu určeno a že je ve výborné lokalitě,"
doplnila Tančevová.
Česko-americký finančník a nyní i předseda správní rady knihovny Bakala patří k dlouholetým
známým rodiny Havlových. Je například spoluzakladatelem diskusního sdružení Lípa, označovaného
za kruh exprezidentových příznivců.
V současné době se podílí na vzniku filmu Odcházení, který si Havel jako autor divadelní předlohy
sám režíruje.
Bakala už v minulosti sponzoroval nezájmové i zájmové organizace. Naposledy přispěl třem stranám
současné trojkoalice darem skoro 30 milionů korun.
Knihovna byla založena podle vzoru prezidentských knihoven v USA a má podrobně mapovat
myšlenky a dílo dramatika a bojovníka za svobodu Václava Havla. Návštěvníci v ní budou moci
nahlédnout i do zcela neznámých Havlových materiálů.
Ve dvoupatrové budově, kterou Bakala koupil, žila až do své smrti v roce 1974 vdova po prezidentu
Benešovi Hana. Po její smrti získalo byt v hradčanském domě ministerstvo zdravotnictví, v roce 1993
italský atašé.
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