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PRAHA Myšlenkový odkaz bývalého prezidenta Václava Havla bude mít nový domov. Miliardář
Zdeněk Bakala koupil pro Knihovnu Václava Havla historický dům na pražských Hradčanech. Po
šesti letech tak bude mít instituce své první stálé sídlo.
„Ano, to místo už je stanoveno. Jeho rekonstrukce vypadá zhruba na rok, rok a půl,“ řekl včera
literární teoretik a ředitel knihovny Martin C. Putna.
Knihovna by se tak měla po letech konečně sestěhovat do jednoho místa – domu na
Loretánském náměstí nedaleko Pražského hradu, kde dříve žila například manželka prezidenta
Edvarda Beneše.
V současné době sídlí knihovna zčásti v Praze 2, kde má archivy, v Galerii Montmartre v
Praze 1 má ale umístěné expozice. „Zhruba za ty dva roky by se vše mělo sestěhovat dohromady do
budovy na Loretánském náměstí,“ potvrdil Putna.
Finančník Bakala, který je dlouholetým Havlovým přítelem, nechá knihovnu v historickém domě jen za
symbolický nájem. Kolik přesně bude knihovna platit, ale nechtěl Putna říct.
Instituce s Bakalou vyjednávala o koupi nového sídla už od podzimu loňského roku, Havel se
proto byl v domě podívat už v prvních měsících letošního roku.
„Je rád, že je už nové a trvalé místo pro knihovnu určeno a že je ve výborné lokalitě,“ vzkázala
za exprezidenta jeho tajemnice a mluvčí Sabina Tančevová. Víc Havel na zprávu o knihovně
nereagoval, protože právě režíruje mimo Prahu svůj první film podle vlastní divadelní hry Odcházení.
Finančník Bakala je na dovolené, takže ani on zatím pro média nákup budovy nekomentoval.
Knihovna, založená po vzoru prezidentských knihoven v USA, své trvalé sídlo hledala víc než
šest let. Dříve se snažila dohodnout třeba také s ministerstvem kultury. Chtěla využít jeho budovu v
pražské Liliové ulici, kde sídlí pracoviště Národního památkového ústavu. Nakonec ale z projektu
sešlo.
***
Více čtěte na straně 4
PREZIDENTSKÉ KNIHOVNY
Prezidentské knihovny jsou americkou vymožeností. Jejich zřízení musí být financováno jen ze
soukromých zdrojů. Zatím poslední otevřel bývalý prezident Bill Clinton v Arkansasu v roce 2004.

