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Po několika letech se Knihovna Václava Havla dočká vlastního sídla.
Na Loretánské náměstí se přestěhuje asi za dva roky a symbolický nájem bude platit miliardáři
Zdeňku Bakalovi, který dům koupil.
PRAHA Na jedné z nejlukrativnějších adres v Praze, na Loretánském náměstí, bude v domě U
Drahomířina sloupu Knihovna Václava Havla. Původně renesanční palác koupil miliardář Zdeněk
Bakala. Dům je ještě v rekonstrukci a odkaz bývalého prezidenta se do něj přestěhuje zhruba za dva
roky.
Knihovna bude o Havlovi i o disentu
Knihovna Václava Havla bude mít v nových prostorách obsáhlejší expozici a širší bude i její
tematický obsah.
„Současná knihovna se věnuje jen životu a dílu Václava Havla. V nové bude prostor také pro
dokumenty o boji proti komunistickém režimu, disentu a historii českého prezidentství,“ vysvětlil ředitel
Knihovny Václava Havla Martin C. Putna.
Původně se podle Putny o nových prostorách pro knihovnu jednalo i se státními institucemi.
„Nakonec se ale ukázalo, že soukromý mecenáš je v komunikaci pružnější. Jednání trvala asi
půl roku,“ dodal Putna.
„Mohu jedině potvrdit, že Zdeněk Bakala objekt koupil. Blíže se k tomu vyjádří, až budou jasné
všechny podmínky pronájmu,“ uvedla Dita Fuchsová z Nadace Zdeňka Bakaly s tím, že jednání
proběhnou možná až příští týden. „Jaké bude nájemné, zatím nevím. Věřím ale, že se s panem
Bakalou dobře dohodneme,“ řekl Putna s tím, že smlouva sice ještě není uzavřená, ale podle ústní
dohody bude pronájem dlouhodobý.
Při návštěvě knihovny bude možné si prohlédnout výstavu nebo se zúčastnit diskuse či
přednášky. To už teď nabízí knihovna v omezené podobě v provizorním sídle, v Galerii Montmartre.
FAKTA Projekt knihovny
Knihovna Václava Havla vznikla v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost s cílem uchovat dílo
a odkaz exprezidenta Václava Havla. Jako vzor jí posloužily prezidentské knihovny v USA. Je
jedinou institucí svého druhu v Evropě. Dočasně působila v Hergetově cihelně na Malé Straně, nyní je
v provizorních prostorách v Galerii Montmartre.

