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Miliardář Zdeněk Bakala koupil dům na Hradčanech, kde má v budoucnu sídlit Knihovna Václava
Havla. Uvádí to ČTK.
Informace agentura údajně čerpala ze zápisu v katastru nemovitostí. Informaci pak potvrdil ředitel
knihovny Martina C. Putna.
V domě na Loretánském náměstí dříve žila například manželka prezidenta Edvarda Beneše. Po smrti
manžela byl zde Haně Benešové ponechán reprezentativní byt s třípatrovou věží a rozlehlou terasou v
zadním traktu domu. Benešová v hradčanském bytě pobývala až do své smrti v prosinci 1974. Po její
smrti získalo byt v hradčanském domě ministerstvo zdravotnictví, v roce 1993 italský atašé.
"Ano, to místo už je stanoveno. Jeho rekonstrukce vypadá zhruba na rok, rok a půl," řekl dnes ČTK
literární teoretik a ředitel knihovny Putna. Budovu si podle své mluvčí Sabiny Tančevové už osobně
prohlédl i exprezident Havel, který v tyto dny mimo Prahu režíruje film Odcházení podle vlastní
divadelní hry. "Je rád, že je už nové a trvalé místo pro knihovnu určeno a že je ve výborné lokalitě,"
doplnila Tančevová.
Bakala, který je předsedou správní rady knihovny, je nyní na dovolené a jeho vyjádření se zatím ČTK
nepodařilo získat.
Knihovna dosud neměla stálé sídlo
Instituce dosud neměla stálé sídlo, před několika lety podle médií například jednala s ministerstvem
kultury o využití jeho budovy v pražské Liliové ulici, kde sídlí pracoviště Národního památkového
ústavu. Z projektu ale nakonec sešlo. Knihovna pak dočasně působila v Hergetově cihelně na Malé
Straně v Praze. Loni v dubnu se přesunula do Galerie Montmartre na pražském Starém Městě. Tvůrci
knihovny v galerii otevřeli expozici o životě a díle Václava Havla s názvem Václav Havel - český
mýtus aneb Havel v kostce.
Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost po vzoru
prezidentských knihoven v USA. Podle své webové stránky je údajně jedinou institucí svého druhu v
Evropě. "Slouží k dokumentaci, výzkumu a propagaci života, díla a myšlenek Václava Havla:
dramatika, bojovníka za svobodu, organizátora české a středoevropské nezávislé kultury a vůdce
sametové revoluce roku 1989, a také především jako československého a českého prezidenta," uvádí
se zde.
V "nové" knihovně by mělo být k dispozici nejen dílo bývalého prezidenta, ale plánuje se i vybudování
studovny, měly by se tam pořádat kulturní a společenské akce, které představí Havlovo dílo. V plánu
jsou také diskusní setkání o věcech veřejných a rovněž vytvoření multimediální informativní expozice
o Václavu Havlovi.
Bakala sponzoroval ODS i TOP 09
Podnikatel Bakala před květnovými volbami sponzoroval všechny tři strany nynější vládní koalice. Je
také koproducentem nyní vznikajícího filmu, který někdejší prezident režíruje. Patří mezi
spoluzakladatele diskusního sdružení Lípa, označovaného někdy za kruh Havlových příznivců.
Významný finančník Bakala byl v minulosti spojen se společností Patria Finance, nyní je podílníkem
RPG Industries a přes firmu Handelsblatt Investments B.V. většinovým vlastníkem vydavatelství
Ekonomia, figuruje v několika dalších firmách. Dům pro Knihovnu Václava Havla podle výpisu z
katastru nemovitostí ale koupil přímo na své jméno.
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