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Miliardář Zdeněk Bakala koupil pro Knihovnu Václava Havla původně renesanční palác v Loretánské
ulici na pražských Hradčanech. Instituce, která se stará o odkaz exprezidenta, tak konečně dostala
stálé sídlo. Otevřít by měla do dvou let.

PRAHA Původně renesanční dům U Drahomířina sloupu v Loretánské ulici v Praze na Hradčanech
má s prezidenty „zkušenosti“. Kdysi tu například bydlela vdova po prezidentu Edvardu Benešovi Hana.
Teď tu bude sídlit Knihovna Václava Havla.

Historický palác koupil miliardář Zdeněk Bakala a knihovně jej přenechá za symbolické
nájemné. „O jeho výši jsme zatím nejednali. Ale bude opravdu symbolické,“ potvrdil včera ředitel
Havlovy knihovny Martin C. Putna.

Ze strany Zdeňka Bakaly, který je předsedou správní rady knihovny, jde podle Putny
omecenášství. „Pan Bakala žil dlouhou dobu v Americe a ví, že tam je pro člověka, který má nějaké
peníze, věcí občanské cti podporovat různé užitečné veřejné projekty,“ vysvětlil Putna. Miliardář
Zdeněk Bakala patří mezi spoluzakladatele diskusního sdružení Lípa, které je někdy označováno za
kruh Havlových příznivců.

Havlovi se dům líbí

Historická budova, v níž bude knihovna sídlit, teď musí projít rekonstrukcí, která podle Putny potrvá až
dva roky.

„Dům je potřeba upravit tak, aby v něm bylo možné umístit archiv, knihovnu a vybudovat
prostory pro společenské akce,“ popsal Putna.

Dům si už osobně prohlédl i exprezident Václav Havel, který nyní režíruje svůj film
Odcházení, jehož koproducentem je právě Zdeněk Bakala.

„Václav Havel je rád, že už je určeno nové a trvalé místo pro knihovnu a že je ve výborné
lokalitě,“ řekla včera jeho tajemnice Sabina Tančevová.

Knihovna Václava Havla vznikla po vzoru prezidentských knihoven v USA, kde si podobnou
instituci zakládá každý prezident po odchodu z funkce. Havlova knihovna je však údajně jedinou
svého druhu v Evropě.

Kromě výzkumumá hlavně propagovat exprezidentovy myšlenky a dílo.


