Knihovna Václava Havla by na Hradčanech mohla být už za dva roky
1.3.2011
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Praha - Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena do
dvou let. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekli architekti Ricardo Bofill ze Španělska a Marek Tichý,
kteří za sponzorské peníze Zdeňka Bakaly připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pdporu šéfky
unijní diplomacie Catherine Ashtonové.

Vzniká stálé sídlo Knihovny Václava Havla
1.3.2011
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Praha - Knihovna Václava Havla by mohla konečně najít své stálé sídlo. Za tímto účelem byl vybrán objekt na
Loretánském náměstí. Autor projektu, španělský architekt Ricardo Bofill, navrhl při zachování důležitých
historických aspektů i moderní vestavbu, jež by měla z činžovního domu vytvořit ojedinělé architektonické dílo.
Nejpodstatnější zásah se dotkne dvora, který bude zastřešen. Vznikne tak dvorana, která se bude využívat pro
přednášky, konference, výstavy a jiné kulturní podniky. Knihovna by měla být otevřena do dvou let. Realizaci ale
zatím brání spor s posledním obyvatelem domu.
"Dům je památkově chráněn, takže projekt se musel vypořádat s mnohými omezeními. Ale dá se říct, že to je
pro architekty velká výzva. Architekt Bofill se tohoto úkolu zhostil velmi dobře. Dům byl původně renesanční, ale
později prošel barokními, klasicistními přestavbami a podepsalo se na něm i 20. století. Tato zatím poslední
úprava by měla budovu opět posunout dál a udělat z ní zase živou budovu," řekl v rozhovoru pro ČT24 architekt
Marek Tichý z architektonické kanceláře TaK. Ta přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro potřeby knihovny
připravuje spolu s architektem Ricardem Bofillem za sponzorské peníze Zdeňka Bakaly.
Havel: Nejde o můj pomníček
Václav Havel, jehož práce a poznámky i materiály o něm instituce shromažďuje, prohlásil, že prostřednictvím
těchto archiválií by se mělo podařit "zpřítomnit" historii posledního půlstoletí českých dějin. Zdůraznil, že cílem
knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik "ohniska duchovního, společenského i
literárního života pražského". V prostorách paláce by se měly konat výstavy, koncerty či veřejné diskuse.
Návrh náplně práce Knihovny Václava Havla podle něj "zužuje i rozšiřuje" koncept amerických prezidentských
knihoven. Ty se v první řadě snaží archivovat kroky jednotlivých prezidentů za jejich funkční období. Havel sám
ale připomněl, že důležité dokumenty z této etapy jeho života shromažďuje Kancelář prezidenta republiky a
Archiv Pražského hradu.
"Já byl prezident 13 let, ale je mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez souvislosti s tím úřadem a to
nebudeme tajit a zahazovat," podotkl Havel. Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové spisy, ale za život prý
napsal asi padesátkrát více materiálů. Havel předpokládá, že většina dokumentů, které budou v knihovně k
dispozici, budou kvalitní kopie. Návštěvníky knihovny by mohla zajímat například jeho korespondence s básníky
Vladimírem Holanem či Jaroslavem Seifertem.
Dům čp. 108 U Drahomířina sloupu na Loretánském náměstí
je dvoupatrový renesanční objekt s palácovou dispozicí středověkého původu, soustředěný kolem mírně
lichoběžníkového dvora, upravovaný v pozdním baroku a v klasicismu. Další úpravy proběhly v letech 1925-28.
Dům získal své pojmenování podle tzv. Kamenného sloupu Drahomířina, který až do roku 1788, kdy byl stržen a
rozřezán, stál v prostoru před domem. Na sloupu bylo stručně vypsáno, jaká událost se tady údajně odehrála.
Legenda praví, že zde země pozřela kněžnu Drahomíru i s vozem a koňmi, neboť proklela křesťany.
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Majitelem domu byli Černínové a později František Josef hrabě Šlik. V novodobých dějinách domu zde bydlela
Hana Benešová, manželka prezidenta Edvarda Beneše. Po smrti jejího manžela jí byl přidělen slušný důchod a
ponechán reprezentativní byt s třípatrovou věží a rozlehlou terasou s nádhernou vyhlídkou na Prahu v zadním
traktu domu.
V loňském roce dům koupil miliardář Zdeněk Bakala už za účelem vybudovat zde stálé sídlo Knihovny Václava
Havla.
Knihovna Václava Havla
byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA a je 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, vězně svědomí, vůdce sametové revoluce roku 1989,
československého a českého prezidenta, "českého mýtu" a jedné ze světových morálních autorit 20. století.
Knihovna i knihy vydává, pořádájí se zde výstavy, organizují debaty, kolokvia a menší konference – s cílem
mapovat život a dobu Václava Havla, jeho rodiny a lidí, kteří se pohybovali v jeho blízkosti. Středním školám
nabízí edukativní programy, na kterých se můžou studenti blíže seznámit s havlovskou látkou, ale také s dobou
nesvobody před listopadem 1989.
Knihovna má háček: obyvatele domu
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, dosud však nedisponuje vlastním sídlem. Z
paláce na Loretánském náměstí si bude Havlova knihovna podle slov Zdeňka Bakaly pronajímat zhruba třetinu
rekonstruované budovy. V dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých
nevládních organizací. Náklady na přestavbu paláce, ke které už dali rámcový souhlas památkáři, odhadl
Bakala na přibližně 200 milionů korun, je ale připraven zaplatit i více.
Architekti odhadují, že knihovna by mohla být otevřena do dvou let, začátku přestavby ale brání spor s
posledním obyvatelem domu, Bohumilem Vejtasou. "Snažili jsme se jakýmkoli způsobem dohodnout. Bohužel, k
dohodě to nespěje," uvedl k současné situaci Bakalův mediální zástupce Pavel Kočiš. "Nesoudím se a soudit se
nechci. Nestojím o žádné komplikace," upozorňuje Vejtasa, "já tady chci dožít."
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Iveta TOUŠLOVÁ, moderátorka
-------------------Po dnešku je jasné, jak bude vypadat Knihovna Václava Havla, kterou chce bývalý prezident vybudovat po
vzoru amerických státníků. Sídlit má na pražských Hradčanech a plány na přestavbu renesančního objektu
zveřejnil finančník Zdeněk Bakala, investor projektu. Realizaci ale zatím brání spor s posledním obyvatelem
domu.
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Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
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-------------------Knihovna Václava Havla bude mít konečně své stálé místo. Sídlit by měla v Domě Drahomířina sloupu na
pražských Hradčanech. Tam se dnes přijde podívat nejenom exprezident Václav Havel, ale i auto projektu,
španělský architekt Ricardo Bofill.
David BOREK, moderátor
-------------------A my se k tomuto domu teď podíváme živě s kolegyní Barborou Peterovou. Barboro, pěkné ráno, máš slovo.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Dobré ráno. Tak v podstatě místo, kde by se Knihovna Václava Havla usídlila, hledá už od svého vzniku, od
roku 2004. Nejprve sídlila v Hergetově cihelně, poté se přestěhovala do míst, kde ji můžeme najít teď, tedy do
Galerie Montmartre v Řetězové ulici. Co má za úkol? Za úkol si klade v podstatě monitorovat tvorbu
samozřejmě exprezidenta Václava Havla, a to po vzoru jiných knihoven amerických státníků. Samozřejmě by
to měly být výstavy, přednášky, debaty, samozřejmě i ta knihovna, studovna. Jak to tady bude vypadat, tedy,
tedy v Domě U Drahomířina sloupu, který by se měl stát tím cílovým místem, tím konečným cílem pro knihovnu
Václava Havla, to ví samozřejmě nejlépe tady španělský architekt, kterého tu bohužel nemáme, kterého jsme
zmiňovali, protože ten teprve přiletí do Prahy okolo poledne. Ale mám tu jiného architekta, a to neméně tedy
erudovaného člověka, Marka Tichého. Dobré ráno i vám.
Marek TICHÝ, architekt
-------------------Dobrý den.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Mluvila jsem o tom, že knihovna získá jedno stálé místo. O jakém časovém horizontu se ale bavíme?
Marek TICHÝ, architekt
-------------------Tak bavíme se o horizontu měsíců nebo, řekněme, let, protože rekonstrukce bude poměrně náročná rozsáhlá a
vyžádá si nějakou dobu.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Co všechno bude nutné hlavně rekonstruovat?
Marek TICHÝ, architekt
-------------------V podstatě ten dům, jak vidíte, není v dobrém technickém stavu, je potřeba kompletní rekonstrukce toho, toho
fondu a kromě interiéru to samozřejmě budou pláště a v neposlední řadě to bude ten jakoby významný zásah,
to znamená ta, ta moderní vestavba, která z toho domu původně činžovního udělá v pravém slova smyslu tu, tu
perlu nebo tu architektonickou podstatu Knihovny Václava Havla.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Kolik si vyžádá ta rekonstrukce peněz?
Marek TICHÝ, architekt
-------------------Tak nechci, nechci spekulovat takhle dopředu, ale rozhodně ta investice nebude malá, jo, to budou jako velké
finanční náklady.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Jak jsem říkala, vy nejste samozřejmě autorem tedy návrhu, ale určitě i tušíte, už jste to naznačil, jak tedy bude
ten dům po té přestavbě, po rekonstrukci vypadat. Jak se tedy plánují ty interiéry? Co všechno se tady změní?
Marek TICHÝ, architekt
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-------------------Jak už jsem řekl, změní se to poměrně významně, protože ten dům byl původně činžovní, změní se to v
knihovnu, která bude mít celý sled místností, asi nejpodstatnější změnou potom bude zakrytí tohohle dvora
takovou velkou dvoranou, ta se bude právě využívat pro přednášky, konference, výstavy, multimediální
prezentace a další, to, co bude souviset s dramaturgií knihovny.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Dům U Drahomířina sloupu je historickým palácem, renesančním palácem. Je to výhoda pro Knihovnu
Václava Havla, z které právě architekt těží, nebo naopak jsou tu i nějaká třeba omezení?
Marek TICHÝ, architekt
-------------------Omezení jsou vždycky, protože ten dům je památkově chráněn a má samozřejmě jako, jako celá řada
pražských domů podobného rozsahu a formátu mnoho památkově chráněných prvků. Na druhou stranu je to
pro architekty velká výzva, pro nás to tak vždycky bylo a musím říct, že i architekt Bofill se toho úkolu zhostil
velmi dobře. Nám se ta spolupráce i ... je vynikající právě proto, že se navazuje na to kvalitní, na tu jako
opravdu významnou historii pražské architektury a k tomu nánosu těch historických období, vy jste mluvila o
tom, že to je renesanční objekt, ale ona, ono to byl vlastně původně renesanční objekt s celou řadou dostaveb
barokních, klasicistních, a potom z úpravou z 20. století, tak na tyhlety historické vrstvy se nanáší ta poslední
moderní, která z něj ... ho pak zase posune o něco dál a udělá z něj teda zase živou, živou budovu.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Pojďme se tedy podívat do historie tohoto domu. Proč zrovna Dům U Drahomířina sloupu?
Marek TICHÝ, architekt
-------------------To je legenda, která vznikla nejspíš až v 19. století. Je to proto, že před domem stával ještě do roku 1725
kamenný sloup na ..., který vyobrazoval propadnutí kněžny Drahomíry do země, podle všeho do pekla. Je to v
podstatě důkaz toho, jak se v Praze s domy spojovaly legendy. Je to velmi tradiční a je to docela zajímavá věc.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Pak měl dům ale zajímavé jiné nájemníky a nemýlím-li se, i jednu nájemnici, která právě nebyla vzdálena tomu
prezidentskému prostředí.
Marek TICHÝ, architekt
-------------------Je to, je to tak. Ten dům samozřejmě mnohokrát změnil majitele od toho konce 16. století, kdy byl vystavěn,
těch majitelů se vystřídala celá řada a byli to Černínové, Šlikové, ale to, na to se ptáte, pravděpodobně je Hana
Benešová. Ta tady dodnes má plaketu na fasádě. Ta se sem nastěhovala někdy v 30. letech 20. století, je to po
stavebních úpravách z roku 1925 až 28.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Je to poměrně významná lokalita samozřejmě toto místo. Je to místo, které si, řekněme, pan exprezident přál,
nebo jaké měl vůbec požadavky na to místo? Jestli měl nějaké konkrétní požadavky na to, kde by tedy se
knihovna Václava Havla měla usídlit natrvalo?
Marek TICHÝ, architekt
-------------------Tak to je asi dotaz spíš na pana prezidenta. Já nedokážu úplně popsat, co ho vedlo k tomu, že si zvolil
tenhleten dům, nicméně to považuji za velmi šťastnou volbu, protože ten dům je krásný a myslím si, že pro
potřeby knihovny bude sloužit velmi vhodně.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
--------------------
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Myslela jsem to i spíš, jestli třeba na vás na architekty měl nějaká konkrétní přání, aby ten dům vypadal třeba i
po té rekonstrukci nějaký, aby tam měl nějaký třeba konkrétní sál, aby prostorově tam byl nějak třeba i rozvržen
a podobně.
Marek TICHÝ, architekt
-------------------Tak určitě ten stavební rozvrh knihovny odpovídá té dramaturgii, protože sama jste říkala, že knihovna není
zdaleka jenom sbírka knih, je to spíš veřejná instituce, koneckonců dneska na tiskové konferenci to zazní z úst
povolanějších. To znamená, že ta, to členění těch prostor vpravdě odpovídá o charakteru té instituce. Jsou tu
nejenom studovny, jsou tu i přednáškové místnosti, místa pro styk s veřejností, nějaká místa pro expozice,
multimediální produkce a další. Takže ten rozvrh je poměrně přesný, poměrně členitý.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------Řekněme ještě, zmínili jsme, že tím hlavním architektem je španělský architekt Ricardo Bofill. Kdo je to zač?
Proč si ho vybral pane exprezident? Řekněme o něm něco, co je to za architekta?
Marek TICHÝ, architekt
-------------------Tak Ricardo Bofill patří k té velké generaci architektů z konce 20. století. Začal tvořit už v 60. letech. Je to
Španěl národností, nicméně je to velký evropský světový architekt, který tvoří v celé řadě zemí a má svůj ateliér
v Barceloně a možná si ho pan prezident vybral i proto, že už v Praze tvořil a s pražským kontextem přišel do
kontaktu, což je vždycky s výhodou, protože Praha je skutečně to specifické místo pro výstavbu, je památkově
chráněná a možná, že to byla určitá snaha přinést moderní svěží vítr tvorby významného architekta do pražské
památkové rezervace.
Barbora PETEROVÁ, redaktorka ČT
-------------------V budoucí Knihovně Václava Havla architekt Marek Tichý. Já vám děkuji za rozhovor a ze světa tady
knihoven, ze světa knížek do světa ekonomického. Na řadě je ekonomika.

Knihovna Václava Havla
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Iveta TOUŠLOVÁ, moderátorka
-------------------Po dnešku je jasné, jak bude vypadat Knihovna Václava Havla, kterou chce bývalý prezident vybudovat po
vzoru amerických státníků. Sídlit má na pražských Hradčanech a plány na přestavbu renesančního objektu
zveřejnil finančník Zdeněk Bakala, investor projektu. Realizaci ale zatím brání spor s posledním obyvatelem
domu.

Havel představil budovu prezidentské knihovny
1.3.2011
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ČTK

Václav Havel vybral palác u Drahomířina sloupu v Praze za konečné sídlo prezidentské knihovny. Přestavba
bude hotová za dva roky, financuje ji podnikatel Zdeněk Bakala.
Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena do dvou let.
Novinářům to v úterý na tiskové konferenci řekli architekt Ricardo Bofill ze Španělska a architekt Marek.
Společně za sponzorské peníze Zdeňka Bakaly připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro potřeby
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knihovny. Sám exprezident, jehož práce, poznámky i materiály o něm instituce shromažďuje, prohlásil, že
prostřednictvím těchto archiválií by se mělo podařit „zpřítomnit" historii posledního půlstoletí českých dějin.
Havel v úterý před novináři zdůraznil, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o
vznik „ohniska duchovního, společenského i literárního života pražského". V prostorách paláce by se měly konat
výstavy, koncerty či veřejné diskuse.
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, mezi její spoluzakladatele patří manželka bývalé
hlavy státu Dagmar Havlová. Dosud však nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém dříve
žila například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, koupil v polovině loňského roku.
V úterý Bakala novinářům řekl, že Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V
dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací. Náklady na
přestavbu paláce, se kterou už dali rámcový souhlas památkáři, odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun, je
ale připraven zaplatit i více.
Návrh náplně práce Knihovny Václava Havla podle něj „zužuje i rozšiřuje" koncept amerických prezidentských
knihoven. Ty se v první řadě snaží archivovat kroky jednotlivých prezidentů za jejich funkční období. Havel sám
ale připomněl, že důležité dokumenty z této etapy jeho života shromažďuje Kancelář prezidenta republiky a
Archiv Pražského hradu.
„Já byl prezident třináct let, ale je mi pětasedmdesát. To znamená, že jsem leccos napsal bez souvislosti s tím
úřadem, a to nebudeme tajit a zahazovat," podotkl Havel. Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové spisy, ale
za život prý napsal asi padesátkrát více materiálů. Havel předpokládá, že většina dokumentů, které budou v
knihovně k dispozici, budou kvalitní kopie. Exprezident uvedl, že návštěvníky knihovny by mohla zajímat
například jeho korespondence s básníky Vladimírem Holanem či Jaroslavem Seifertem.
„Znovu zdůrazňuji, ty dokumenty nemají sloužit k jakési oslavě mé osoby, ale jako dokumenty v posledních
desetiletích," upozornil Havel, který se prý ze začátku obával, zda projekt knihovny nesoucí jeho jméno nebude
přijat s nechutí a posměchem.
Projekt přestavby paláce, původně z konce 16. století, připravil španělský architekt Ricardo Bofill. „Přistoupili
jsme k němu s úctou k detailům, k prvkům, které tam jsou, k materiálům," řekl v úterý novinářům. Jeho českým
partnerem je architektonická kancelář TaK, která má s přestavbami historických budov v Praze řadu zkušeností.

Knihovna Václava Havla by na Hradčanech mohla být už za dva roky
1.3.2011 e15.cz str. 0 Kultura
Knihovna Václava Havla
Knihovna exprezidenta Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena
do dvou let. Dnes o tom informovali architekti Ricardo Bofill ze Španělska a Marek Tichý, kteří za sponzorské
peníze Zdeňka Bakaly připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro potřeby knihovny.
Sám Havel, jehož práce, poznámky i materiály o něm instituce shromažďuje, prohlásil, že prostřednictvím
těchto archiválií by se mělo podařit „zpřítomnit“ historii posledního půlstoletí českých dějin.
Havel dnes zdůraznil, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik „ohniska
duchovního, společenského i literárního života pražského“. V prostorách paláce by se měly konat výstavy,
koncerty či veřejné diskuse.
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, mezi její spoluzakladatele patří manželka bývalé
hlavy státu Dagmar Havlová. Dosud však nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém dříve
žila například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, koupil v polovině loňského roku.
Dnes Bakala novinářům řekl, že Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V
dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací. Náklady na
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přestavbu paláce, se kterou už dali rámcový souhlas památkáři, odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun, je
ale připraven zaplatit i více.
Návrh náplně práce Knihovny Václava Havla podle něj „zužuje i rozšiřuje“ koncept amerických prezidentských
knihoven. Ty se v první řadě snaží archivovat kroky jednotlivých prezidentů za jejich funkční období. Havel sám
ale připomněl, že důležité dokumenty z této etapy jeho života shromažďuje Kancelář prezidenta republiky a
Archiv Pražského hradu.
„Já byl prezident 13 let, ale je mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez souvislosti s tím úřadem a to
nebudeme tajit a zahazovat,“ podotkl Havel. Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové spisy, ale za život prý
napsal asi padesátkrát více materiálů. Havel předpokládá, že většina dokumentů, které budou v knihovně k
dispozici, budou kvalitní kopie. Exprezident uvedl, že návštěvníky knihovny by mohla zajímat například jeho
korespondence s básníky Vladimírem Holanem či Jaroslavem Seifertem.
„Znovu zdůrazňuji, ty dokumenty nemají sloužit k jakési oslavě mé osoby, ale jako dokumenty v posledních
desetiletích,“ upozornil Havel, který se prý ze začátku obával, zda projekt knihovny nesoucí jeho jméno nebude
přijat s nechutí a posměchem.
Projekt přestavby paláce, původně z konce 16. století, připravil španělský architekt Ricardo Bofill. „Přistoupili
jsme k němu s úctou k detailům, k prvkům, které tam jsou, k materiálům,“ řekl dnes novinářům. Jeho českými
partnery je architektonická kancelář TaK, která má s přestavbami historických budov v Praze řadu zkušeností.

Knihovna
2.3.2011

Hospodářské noviny str. 12 Kultura
Knihovna Václava Havla

Petr Volf

Architektonický návrh
Budovu Knihovny Václava Havla přestaví Španěl Richardo Bofill
Knihovna Václava Havla, která byla založena v roce 2004, bude nově sídlit v domě U Drahomířina sloupu na
Loretánském náměstí. Včera byl poprvé na veřejnosti představen projekt přestavby této budovy na knihovnu,
který navrhl významný španělský architekt Richardo Bofill. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2013,
přičemž se odhaduje, že její obnova přijde na částku okolo dvou set milionů korun. Tu uhradí Zdeněk Bakala,
majoritní vlastník vydavatelství Economia, které vydává Hospodářské noviny. Sponzor Havlovy knihovny a
předseda její správní rady také budovu na Loretánském náměstí vlastní.
Nejde o pomníček, říká Havel „Zprvu jsem byl z toho, že má nést moje jméno, nesvůj, ale časem jsem se s tím
začal postupně smiřovat, až jsem se nakonec s myšlenkou cele identifikoval,“ řekl Václav Havel na tiskové
konferenci v hotelu Loreta. „Pochopil jsem, že je to šance nikoliv vybudovat mé osobě pomníček nebo
památníček, ale skrze všechny rozmanité archiválie vytvořit instituci naprosto nezávislou na státu, která se bude
zabývat historií.“ Dále dodal, že by chtěl, aby knihovna nebyla jen „shromaždištěm archiválií“, ale místem, kde
by se setkávali lidé bez ohledu na politickou příslušnost. Podle Havla by se měla stát ohniskem duchovního,
politického i společenského a literárního pražského života, které v metropoli chybí. Počítá s tím, že by v ní sídlily
také další nevládní organizace.
Elegance bez okázalých gest Dům U Drahomířina sloupu je stavba ze šestnáctého století s „pamětí“, původně
patřila rodu Černínů, žil v něm hrabě Šlik nebo Hana Benešová, manželka prezidenta Beneše, což připomíná
pamětní deska v jeho průčelí. Nachází se v přímém sousedství prastarého hostince U Černého vola, jenom
několik desítek metrů od barokní Lorety a Černínského paláce, na dohled od Pražského hradu.
„Rozhodně nemohu říct, že bych kdy stavěl na tak historicky významném místě, jako je toto, protože
Praha je naprosto výjimečné město, má svého jedinečného genia loci,“ odpověděl architekt Bofill na otázku HN,
jestli někdy působil v podobné památkami prostoupené lokalitě. Připomněl ale, že v Paříži pracoval na projektu
přestavby památkově chráněných budov ze sedmnáctého a osmnáctého století na avenue Matignon, vedle
Elysejského paláce, sídla francouzských prezidentů. Jednasedmdesátiletý Ricardo Bofill není v Praze poprvé.
Vedle Jeana Nouvela (Zlatý anděl) a Franka Gehryho (Tančící dům) je další ze světově respektovaných
architektů, kteří měli možnost zanechat v české metropoli výraznou stoupu.

7

Je autorem deset let starého Corsa Karlín, kde osvědčil svoje bohaté zkušenosti s přeměnami
industriálních staveb k jiným účelům, v tomto případu na kancelářskou budovu. Podle toho, co můžeme soudit z
předvedeného modelu a vizualizací, k rekonstrukci domu U Drahomířina sloupu přistoupil s respektem a bez
okázalých gest. Sledujeme z nich jednoduchost a spíše střídmou eleganci.
Nejvýraznějším prvkem přestavby bude atrium, které vznikne zastřešením dvora, ale při pohledech z
venku by nemělo být viditelné. Dvorana by se měla využívat jako prostor pro přednášky, výstavy a další kulturní
aktivity.
„Nechtěl jsem vytvořit žádnou módní architekturu,“ vysvětlil Bofill. Zdá se, že se mu to povedlo. Český
architekt Marek Tichý, který s ním na projektu spolupracuje, připustil, že se o rekonstrukci budovy vedly několik
měsíců trvající diskuse s odborníky z památkové péče, nicméně nakonec předkládaný návrh přijali.
Foto popis| Genius Loci staré prahy „Zprvu jsem byl z toho, že má nést moje jméno, nesvůj,“ přiznává Václav
Havel. Přestavby nové budovy Knihovny Václava Havla na Loretánském náměstí se ujme proslulý španělský
architekt Richardo Bofill. Podle svých slov chce ctít genius loci staré Prahy.
Foto autor| FOTO: Fojtík HN – Libor
O autorovi| Petr Volf petr.volf@economia.cz

Knihovna nebude můj pomníček
2.3.2011

Lidové noviny str. 5 Regiony
Knihovna Václava Havla

čtk

PRAHA Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena do
dvou let. Včera to řekli architekti Ricardo Bofill ze Španělska a Marek Tichý, kteří za sponzorské peníze Zdeňka
Bakaly připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro potřeby knihovny.
Havel zdůraznil, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik „ohniska
duchovního, společenského i literárního života pražského“. V prostorách paláce by se měly konat výstavy,
koncerty či veřejné diskuse.
Bakala řekl, že Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V dalších
částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací. Náklady na
přestavbu paláce, se kterou už dali rámcový souhlas památkáři, odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun, je
ale připraven zaplatit i více.
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004. Dosud však nedisponuje vlastním
sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém dříve žila třeba manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše,
koupil v polovině loňského roku.
Návrh náplně práce Knihovny Václava Havla podle něj „zužuje i rozšiřuje“ koncept amerických
prezidentských knihoven. Ty se v první řadě snaží archivovat kroky prezidentů za jejich funkční období. Havel
sám připomněl, že důležité dokumenty z této etapy jeho života shromažďuje Kancelář prezidenta republiky a
Archiv Pražského hradu. „Já byl prezident 13 let, ale je mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez
souvislosti s tím úřadem, a to nebudeme tajit a zahazovat,“ podotkl. Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové
spisy, ale za život prý napsal asi padesátkrát více materiálů. Havel předpokládá, že většina dokumentů, které
budou v knihovně k dispozici, budou kvalitní kopie. Exprezident uvedl, že návštěvníky by mohla zajímat
například jeho korespondence s básníky Vladimírem Holanem či Jaroslavem Seifertem.
„Znovu zdůrazňuji, ty dokumenty nemají sloužit k jakési oslavě mé osoby, ale jako dokumenty o
posledních desetiletích,“ řekl Havel, který se obával, zda projekt nebude přijat s nechutí a posměchem.

Knihovna nebude můj pomníček
2.3.2011

Lidové noviny str. 5 Regiony
Knihovna Václava Havla

čtk

PRAHA Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena do
dvou let. Novinářům to včera řekli architekti Ricardo Bofill ze Španělska a Marek Tichý, kteří za sponzorské
peníze Zdeňka Bakaly připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro potřeby knihovny.
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Havel včera zdůraznil, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik
„ohniska duchovního, společenského i literárního života pražského“. V prostorách paláce by se měly konat
výstavy, koncerty či veřejné diskuse.
Bakala řekl, že Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V dalších
částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací. Náklady na
přestavbu paláce, se kterou už dali rámcový souhlas památkáři, odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun, je
ale připraven zaplatit i více.
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, mezi její spoluzakladatele patří manželka
bývalé hlavy státu Dagmar Havlová. Dosud však nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém
dříve žila třeba manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, koupil v polovině loňského roku.
Návrh náplně práce Knihovny Václava Havla podle něj „zužuje i rozšiřuje“ koncept amerických
prezidentských knihoven. Ty se v první řadě snaží archivovat kroky prezidentů za jejich funkční období. Havel
sám ale připomněl, že důležité dokumenty z této etapy jeho života shromažďuje Kancelář prezidenta republiky a
Archiv Pražského hradu. „Já byl prezident 13 let, ale je mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez
souvislosti s tím úřadem, a to nebudeme tajit a zahazovat,“ podotkl. Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové
spisy, ale za život prý napsal asi padesátkrát více materiálů. Havel předpokládá, že většina dokumentů, které
budou v knihovně k dispozici, budou kvalitní kopie. Exprezident uvedl, že návštěvníky by mohla zajímat
například jeho korespondence s básníky Vladimírem Holanem či Jaroslavem Seifertem.
„Znovu zdůrazňuji, ty dokumenty nemají sloužit k jakési oslavě mé osoby, ale jako dokumenty o
posledních desetiletích,“ řekl Havel, který se prý ze začátku obával, zda projekt nesoucí jeho jméno nebude
přijat s nechutí a posměchem.

Havlova knihovna by mohla na Hradčanech stát už za dva roky
1.3.2011

lidovky.cz str. 0 Lidovky / Kultura
Knihovna Václava Havla

Lidovky.cz, ČTK

Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena do dvou let.
Na tiskové konferenci to řekli architekti Ricardo Bofill ze Španělska a Marek Tichý, kteří za sponzorské peníze
Zdeňka Bakaly připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro potřeby knihovny.
Sám exprezident, jehož práce, poznámky i materiály o něm instituce shromažďuje, prohlásil, že prostřednictvím
těchto archiválií by se mělo podařit "zpřítomnit" historii posledního půlstoletí českých dějin.
Havel zdůraznil, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik "ohniska
duchovního, společenského i literárního života pražského". V prostorách paláce by se měly konat výstavy,
koncerty či veřejné diskuse.
Vzorem jsou prezidentské knihovny v USA Bakala řekl, že Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu
rekonstruované budovy. V dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých
nevládních organizací. Náklady na přestavbu paláce, se kterou už dali rámcový souhlas památkáři, odhadl
Bakala na přibližně 200 milionů korun, je ale připraven zaplatit i více.
Návrh náplně práce Knihovny Václava Havla podle něj "zužuje i rozšiřuje" koncept amerických prezidentských
knihoven. Ty se v první řadě snaží archivovat kroky jednotlivých prezidentů za jejich funkční období. Havel sám
ale připomněl, že důležité dokumenty z této etapy jeho života shromažďuje Kancelář prezidenta republiky a
Archiv Pražského hradu. "Já byl prezident 13 let, ale je mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez
souvislosti s tím úřadem a to nebudeme tajit a zahazovat," podotkl Havel. Připomněl, že sice vyšly jeho
osmisvazkové spisy, ale za život prý napsal asi padesátkrát více materiálů. Havel předpokládá, že většina
dokumentů, které budou v knihovně k dispozici, budou kvalitní kopie.
Korespondence s Holanem a Seifertem
Exprezident uvedl, že návštěvníky knihovny by mohla zajímat
například jeho korespondence s básníky Vladimírem Holanem či Jaroslavem Seifertem. View Larger Map
"Znovu zdůrazňuji, ty dokumenty nemají sloužit k jakési oslavě mé osoby, ale jako dokumenty v posledních
desetiletích," upozornil Havel, který se prý ze začátku obával, zda projekt knihovny nesoucí jeho jméno nebude
přijat s nechutí a posměchem.
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Projekt přestavby paláce, původně z konce 16. století, připravil španělský architekt Ricardo Bofill. "Přistoupili
jsme k němu s úctou k detailům, k prvkům, které tam jsou, k materiálům," řekl architekt. Jeho českými partnery
je architektonická kancelář TaK, která má s přestavbami historických budov v Praze řadu zkušeností.

Tváře dne
2.3.2011 Metro str. 6 Domov
Knihovna Václava Havla
Václav Havel
Bývalý prezident Václav Havel představil projekt své knihovny. Budou v ní podle iDNES.cz materiály spojené s
jeho životem, má být i dějištěm společenských akcí. Knihovna bude sídlit v centru Prahy na Loretánském
náměstí v domě podnikatele Bakaly. Ten dvouletou přestavbu zaplatí.
Stanislav Huml
Poslanec Věcí veřejných Stanislav Huml už netrvá na svém vydání policii k trestnímu stíhání, protože pochybuje
o tom, že je žádost policie na místě.
Policie ho chce stíhat kvůli údajně zmanipulovanému znaleckému posudku týkajícímu se dopravní nehody.

Havel se vrací na Hradčany, otevře tam svou knihovnu
2.3.2011

Mladá fronta DNES str. 4 Z domova
Knihovna Václava Havla

Radka Wallerová

Pražský palác pro Havla přestaví slavný španělský architekt
PRAHA Nebude velká, ale hodně vyhledávaná, představuje si bývalý prezident Václav Havel svou knihovnu,
která by měla nejpozději do dvou let začít fungovat na pražském Loretánském náměstí.
Včera Havel spolu s finančníkem Zdeňkem Bakalou představili budoucí podobu knihovny, pro jejíž
přestavbu si vybrali renomovaného španělského architekta Ricarda Bofilla. „Považoval bych za skvělé, kdyby to
nebyla jen instituce muzejního charakteru, ale také ohnisko duchovního, politického, společenského života
pražského,“ doufá exprezident.
Oprava hradčanského paláce má stát kolem dvou set milionů korun a platí ji majitel domu, podnikatel
Bakala, který pak prostory Knihovně Václava Havla pronajme za symbolické nájemné. Ve skutečnosti bude
knihovna zabírat jen asi třetinu budovy – mimo jiné proto, že mnoho ze svazků bude v elektronické podobě.
Kromě toho by v domě měly najít sídlo další neziskové organizace. Inspirací pro projekt se staly americké
prezidentské knihovny, ale jen částečně. Zatímco v zámoří tento typ knihoven schraňuje zejména dokumenty
týkající se éry dotyčného prezidenta, ta Havlova bude mít širší záběr. „Nejde o pomník mé osobě, ale o šanci
studovat posledních padesát let dějin této země pomocí archiválií,“ popsal bývalý prezident. Součástí knihovny
budou jeho spisy, ale i poznámky či korespondence. Některé dokumenty tu budou jen v kopiích, například proto,
že písemnosti z doby Havlova prezidentování spravuje Kancelář prezidenta republiky.
Architekt Ricardo Bofill je mimo jiné autorem ceněného letiště v katalánské Barceloně a dalších staveb v
tomto městě, odkud pochází. Jeho stavby stojí také v Paříži či Chicagu. V Praze už svůj návrh také realizoval, je
autorem nové podoby paláce Corso v pražském Karlíně. „Ale nikdy jsem nestavěl na tak historickém místě,“ řekl
Španěl.
Zatímco jednání s památkáři už běží, investoři potřebují ještě vyřešit vystěhování posledního nájemníka,
který zatím nepřistoupil na Bakalou nabízené více než šestimilionové odstupné.
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Havlova knihovna by na Hradčanech mohla být už za dva roky
2.3.2011

Mladá fronta DNES str. 4 Praha
Knihovna Václava Havla

(ČTK)

Praha Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena do dvou
let. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekli architekti Ricardo Bofill ze Španělska a Marek Tichý, kteří za
sponzorské peníze Zdeňka Bakaly připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro potřeby knihovny.
V prostorách paláce by se měly konat výstavy, koncerty či veřejné diskuse. „Nejde o oslavu mé osoby,
ale o dokumentaci,“ řekl Havel.

Není to žádný pomníček, hájí Havel svou knihovnu
1.3.2011

parlamentnilisty.cz str. 0 Monitor
jac Knihovna Václava Havla

Exprezident Václav Havel představil během úterý projekt své knihovny. Budova na Loretánském náměstí v
Praze by měla obsahovat archiválie z minulých 50 let, také se zde budou konat nejrůznější akce.
"Nebude to pomníček mé osobě, knihovna by měla skrze rozmanité archiválie zpřítomnit posledních 50 let
života naší země," uvedl Havel s tím, že vzorem pro jeho projekt mu byly knihovny amerických prezidentů.
"Považoval bych za skvělé, kdyby to nebyla jen instituce muzejního charakteru a shromažďovač archiválií, ale
také ohnisko duchovního, politického, společenského života pražského, kam budou lidé rádi chodit," dodal
Havel.
Nejvýznamnější představitel moderní historie
Instituce bude sídlit v paláci U Drahomířina sloupu, který před časem koupil finančník Zdeněk Bakala. Podle
jeho slov bude celý projekt stát asi 200 milionů korun.
"Knihovna pro mě znamená instituci, která zaznamená naší historii posledních desetiletí prostřednictvím
nejvýznamnějšího představitele, a také umělecké dílo, které obohatí historický soubor Pražského hradu," uvedl
podnikatel pro iDnes.cz.
Knihovna funguje již dnes
Václav Havel v úterý připomněl, že jeho knihovna funguje již od roku 2004, doposaváde ale měla jen
provizorní sídlo a zabývala se především vydáváním knih. "Díky Zdeňku Bakalovi se nad knihovnou rozsvítilo
nové světýlko," řekl Havel.
V knihovně budou podle Havla jeho dopisy, poznámky, příkazy či fotografie, materiály mají mapovat celý jeho
život. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do korespondence s básníky Jaroslavem Seifertem a Vladimírem
Holanem.
Autorem architektonické podoby knihovny je španělský architekt Ricardo Bofill, který hodlá vytvořit "jednoduchý,
elegantní a střídmý prostor".
Nákladná rekonstrukce
"Dům je dnes v poměrně špatném technickém stavu. Rekonstrukce proto bude poměrně dlouhá a náročná," řekl
pro iDnes.cz architekt Marek Tichý, který na projektu s Bofillem spolupracuje. Přestavba by údajně měla trvat
rok a půl, maximálně pak dva roky.
Bakala hodlá budovu Havlovo knihovně pronajímat za symbolické nájemné, prostory budou sdílet rovněž
nejrůznější nezisková sdružení.
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Havlově knihovně za půl miliardy stojí v cestě neústupný nájemník
2.3.2011

Právo str. 2 Zpravodajství
Knihovna Václava Havla

Oldřich Danda

Exprezident Václav Havel a podnikatel Zdeněk Bakala včera představili projekt na rekonstrukci paláce na
Loretánském náměstí v Praze na Hradčanech, kde by do dvou let měla vzniknout Knihovna Václava Havla.
Ta by měla schraňovat dokumenty o Havlově životě, literární a politické práci, vzniku ale brání Bohumil
Vejtasa, poslední nájemník paláce u Drahomířina sloupu.
Bakala budovu zakoupil za 200 miliónů korun, do rekonstrukce chystá vložit dalších 200 miliónů a bude
financovat i její provoz. Vejtasu chtěl vyplatit 6,5 miliónu. Ten ale odmítl. „Já nechci svůj byt prodat za žádnou
částku. To mě budou muset zastřelit,“ řekl Právu Vejtasa.
Dodal, že půdní byt si před čtyřiceti lety zbudoval svépomocí a díky tomu má na byt smlouvu s věcným
břemenem. Bakala se pokusí Vejtasu z bytu dostat soudně.
Havel uvedl, že původně byl z myšlenky vybudovat prezidentskou knihovnu, jak to bývá zvykem v USA,
nesvůj, ale pak se s nápadem ztotožnil. „Je to šance budovat nikoli mé osobě pomníček či památníček, ale
skrze různé archiválie zpřítomnit posledních 50 let naší země institucí naprosto nezávislou na státu,“ uvedl.
Kromě knih by se čtenáři mohli seznámit s Havlovými zápisky či korespondencí např. s básníky Jaroslavem
Seifertem či Vladimírem Holanem.
Návrh rekonstrukce připravil španělský architekt Ricardo Bofill, který chce využít všech historických
detailů, jež v paláci z 16. století zanechaly všechny slohy, které prošly Prahou.

HAVLOVA KNIHOVNA ZÍSKÁ DŮSTOJNOU ADRESU
2.3.2011

Pražský deník str. 1 Titulní strana
Knihovna Václava Havla

Foto popis| KNIHOVNA ZÍSKÁ SÍDLO. Exprezident Václav Havel a podnikatel Zdeněk Bakala (vpravo)
seznámili na včerejší tiskové konferenci s projektem Knihovny Václava Havla, která by měla získat stálé sídlo
v historickém domě ze 16. století v Loretánské ulici na Hradčanech. ...3
Foto autor| Foto: Deník/Michal Bílek

Havlova knihovna získá důstojnou adresu
2.3.2011

Pražský deník str. 3 Z metropole
Knihovna Václava Havla

JAN HORÁK

Hradčany - Knihovna Václava Havla vznikla už v roce 2004, dosud ale neměla své stálé sídlo. To by se mělo
do dvou let změnit a instituce by se mohla nastěhovat do nově zrekonstruovaného paláce U Drahomířina sloupu
v Loretánské ulici na Hradčanech. Budoucí podobu knihovny představili včera novinářům architekti Ricardo
Bofill ze Španělska a Marek Tichý z architektonické kanceláře TaK. Sponzorem projektu je investor a miliardář
Zdeněk Bakala, který je také předsedou správní rady knihovny.
Ohnisko veřejného života v Praze
Václav Havel k projektu knihovny řekl, že se této myšlence z počátku velmi bránil, postupně se s ní smiřoval,
aby se s ní nakonec identifikoval. Připomněl, že myšlenka prezidentských knihoven pochází ze Spojených států
amerických, naproti tomu v Evropě nic takového neexistuje.
„Nejde o to, že bych si chtěl budovat nějaký pomníček, ale o to, aby se ta knihovna stala jakýmsi
ohniskem duchovního, společenského i literárního života pražského,“ řekl bývalý prezident. Upozornil, že
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knihovna s jeho jménem shromažďuje archiválie všeho druhu, kromě jeho projevů a článků také jeho poznámky
a různé materiály o něm. „Přes tyto archiválie by se mělo zpřítomnit 50 let existence tohoto státu,“ dodal
exprezident. Zdůraznil, že knihovna bude moci tyto archiválie a další materiály zveřejňovat jako nezisková
instituce nezávislá na státu.
Havel řekl, že v počátečních úvahách o vzniku knihovny jej podpořila řada bývalých i aktivních politiků,
mimo jiné z USA. Od amerických knihoven by se ta česká měla lišit mimo jiné tím, že seznámí se životem státu
za uplynulého půl století, nejen za dobu, kdy byl Havel v prezidentském úřadě. „Já byl prezidentem 13 let, ale je
mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez souvislosti s tím úřadem a to nebudeme tajit a zahazovat,“
podotkl Havel. Předpokládá, že většina dokumentů, které budou v knihovně k dispozici, budou kvalitní kopie.
Exprezident uvedl, že návštěvníky by mohla zajímat například jeho korespondence s básníky Vladimírem
Holanem či Jaroslavem Seifertem.
Na dotaz Deníku Havel odpověděl, že knihovna bude odrážet jeho dílo nejen jako politika, ale i jako autora.
Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové spisy, ale za život prý napsal asi padesátkrát více materiálů. K
dotazu Deníku, zda si v budoucnu dovede představit vznik knihovny Václava Klause, Havel řekl, že již o tom
něco slyšel, a že by to bylo naprosto v pořádku.
Bakala jako investor
Miliardář Bakala, který dům, v němž dříve žila například manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, koupil v
polovině loňského roku. Na tiskové konferenci řekl, že náklady na projekt by měly dosáhnout zhruba 200 milionů
korun, ale v případě potřeby je připraven investovat i více. Havlova knihovna si podle něj bude v domě
pronajímat asi třetinu ploch. V dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých
nevládních a výhradně neziskových institucí.

Zprávy Radia Praha - 1.3.2011
1.3.2011 Radio Praha str. 0
Knihovna Václava Havla
========================================================================
Kvůli zvýšení DPH se sejde koaliční devítka
-----------------------------------------------------------------------Lídři vládní koalice se ve středu po delší době opět sejdou na jednání
takzvané koaliční devítky (K9). Budou hovořit o plánu na zvýšení DPH,
který souvisí s koaliční dohodou ohledně reformy důchodů. Řešit by
mohli také spory kolem kauzy týkající se firmy Promopro, která získala
spornou zakázku z doby českého předsednictví EU. O schůzce informovali
v tiskovém prohlášení poslanci ODS. Její konání potvrdil i předseda
poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Špičky koalice se naposledy
sešly zhruba před měsícem na neformálním obědě, kde se zabývaly mimo
jiné krizí vyvolanou protestem lékařů. Od jednání na Hradě s
prezidentem Václavem Klausem, které odvracelo možnost rozpadu vlády
před hlasováním o nedůvěře, se žádné další schůzky koaličních lídrů
nekonaly.
========================================================================
ODS už nechce otevírat dohodnutý plán reformy důchodů
-----------------------------------------------------------------------Návrh důchodové reformy dohodnutý ekonomickými ministry by se už neměl
měnit. ODS dohodu dodrží a žádá koaliční partnery, aby sjednané body už
neotevírali. Po jednání širšího vedení ODS to řekl premiér a předseda
strany Petr Nečas. Ekonomičtí ministři se na plánu důchodové reformy
dohodli v pátek. Záměr počítá s tím, že se DPH u části výrobků ve
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snížené sazbě zvýší na 20 procent co nejrychleji, a to možná už v
posledním čtvrtletí letošního roku. Všechny tyto prostředky by podle
vlády měly jít na penze. Ministři se domluvili také na tom, že děti v
produktivním věku by měly dostat možnost odvádět ze sociálního
pojištění jedno procento na důchod rodičům. Rodiče dvou dětí by si tak
v penzi mohli průměrně polepšit o 500 korun měsíčně.
========================================================================
VV trvají na plném dorovnání zvýšení DPH dětem a důchodcům
-----------------------------------------------------------------------Věci veřejné budou trvat na plném dorovnání dopadů zvýšení daně z
přidané hodnoty z deseti na 20 procent rodinám s dětmi a důchodcům.
Snížená sazba se v současné době vedle potravin vztahuje například na
léky, ubytovací služby, vodu, knihy, hromadnou dopravu, kulturu a
sociální péči. Ve zdravotní reformě budou chtít zohlednit zdražení léků
kvůli růstu DPH tak, aby to bylo sociálně citlivé. V koalici budou Věci
veřejné dále vyjednávat o tom, aby byla důchodová reforma přijata jako
ústavní zákon, řekli během zasedání poslaneckého klubu zástupci VV v
čele s předsedou Radkem Johnem a ministrem dopravy Vítem Bártou. Pokud
by byl dopad DPH vyšší, než se předpokládá, VV budou trvat na dodatečné
valorizaci, aby byla pro rodiny s dětmi a důchodce stoprocentní,
zdůraznil Vít Bárta. Není podle něho ale nejmenší důvod nevěřit
výpočtům ministerstva práce a sociálních věcí a Jana Švejnara. Poslanci
VV jsou podle ministra Bárty nadále skeptičtí ke komerčnímu
připojištění, které bude podle dohod koalice dobrovolné. Za velmi
zásadní věc pokládají VV zdražení léků s ohledem na zvýšení DPH.
Stranický vyjednávací tým zdravotní reformy má zajistit, aby dopad byl
sociálně citlivý.
========================================================================
HK nesouhlasí se sjednocením DPH na 20 pct
-----------------------------------------------------------------------Hospodářská komora (HK) nesouhlasí s plánem vlády sjednotit kvůli
chystané důchodové reformě sazbu daně z přidané hodnoty na 20 procent,
protože takové zvýšení daňové zátěže by podle komory mohlo negativně
ovlivnit podnikání v České republice. Na financování důchodové reformy
by podle HK stačilo sjednotit sazbu DPH na 17 procent. Sdělil to
prezident HK Petr Kužel, který chce o výši jednotné sazby DPH jednat s
premiérem Petrem Nečasem a ministrem financí Miroslavem Kalouskem.
"Podnikatelé jsou zneklidněni skutečností, že má od 3. čtvrtletí
letošního roku dojít k trvalému navýšení sazby DPH, a to téměř u všech
komodit. Tento krok chápeme jako důležitý pro důchodovou reformu, ale
navrhujeme dále o jednotné sazbě DPH diskutovat," uvedl Petr Kužel.
Plánované sjednocení DPH na 20 procent považuje za radikální zvýšení
daňové zátěže, které není nutné.
========================================================================
Zrušená místní sdružení ODS se odvolají nebo odejdou ze strany
-----------------------------------------------------------------------Představitelé místních sdružení ODS, která v pondělí výkonná rada
strany zrušila kvůli spolupráci s KSČM na komunální úrovni, tento krok
považují za chybný. Chtějí se proti němu odvolat, někteří zvažují
odchod ze strany a založení vlastního sdružení. Vedení ODS už dříve
vyzvalo místní sdružení, aby do konce února spolupráci s KSČM ukončila.
V pondělí celkem 18 z nich zrušila. Na seznamu zrušených sdružení jsou
převážně menší města a obce. Největší zastoupení má na listině
Moravskoslezský a Středočeský kraj. Řada z organizací už v pondělí dala

14

najevo, že tlaku vedení ODS neustoupí a spolupráci se zastupiteli z
KSČM nepřeruší.
========================================================================
Heger podepsal s Haškem dohodu o síti nemocnic v Jihomoravském kraji
-----------------------------------------------------------------------Ministr zdravotnictví Leoš Heger podepsal s hejtmanem Jihomoravského
kraje Michalem Haškem dohodu o spolupráci na koncepci lůžkové péče.
Návrh nové podoby nemocniční sítě na jižní Moravě má být hotov do konce
května. Podobné dohody by podle Hegera a Haška mohly vzniknout se všemi
kraji. Ministerstvo a zdravotní pojišťovny počítají se změnami
nemocniční sítě v celé ČR a zrušením asi 10.000 akutních lůžek. Část
akutních lůžek se přemění na lůžka následné péče, kterých je
nedostatek. Pacienti by tak měli v nemocnicích s dražší léčbou zůstávat
jen po nutnou dobu. Pak by se měli případně přesunout na levnější lůžka
ošetřovatelská. Jihomoravský kraj začal s přípravou koncepce loni na
podzim. Podle hejtmana je na jihu Moravy 9000 akutních lůžek. Z nich 52
procent je ve státních, třetina v krajských a zbytek v městských a
soukromých zařízeních. Lůžka následné péče chybějí, uvedl hejtman.
========================================================================
Do nemocnic se nevrátí asi pět procent z 3800 lékařů ve výpovědi
-----------------------------------------------------------------------Do nemocnic se po ukončení protestní odborové akce Děkujeme, odcházíme
nevrátí jen asi pět procent z 3800 lékařů, kteří podali výpověď. Uvedl
to ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Jen velmi málo lékařů,
mezi nimi například i šéf lékařských odborů Martin Engel, se nevrátí na
své místo, protože už je obsazeno. Většina se tedy přesouvá do jiných
nemocnic, někteří zamířili i do ciziny. Většina lékaři už v průběhu
akce přiznávala, že si nové místo nehledají. "Nechceme odejít z
nemocnic, chceme odejít jen z tohoto špatného systému financování,"
řekla tehdy za všechny místopředsedkyně lékařských odborů Jana
Vedralová. V celé ČR dalo výpověď od 1. března v průměru 20 procent ze
zhruba 18.000 nemocničních lékařů, v některých krajích a některých
odbornostech ale hrozila katastrofa.
========================================================================
Nemocnicím stoupají platby za léčení, budou mít víc na platy
-----------------------------------------------------------------------Nemocnicím od 1. března stoupají platby od zdravotních pojišťoven, aby
měly na navýšení platů lékařů. Těm vzrostly tarifní platy od pět až osm
tisíc korun měsíčně. Je to výsledek protestní odborové akce Děkujeme,
odcházíme, v níž podalo výpověď 3800 ze zhruba 18.000 nemocničních
lékařů. Nová úhradová vyhláška stanovila nemocnicím platby od
pojišťoven na 98 procent při provedení 94 procent péče. Čtyřprocentní
rozdíl mohou použít na platy. Rozvoj technologií, nákup nových
přístrojů a budování nových pavilonů je dočasně utlumen, všechny úspory
mají směřovat do platů zdravotníků. Sestry musejí počkat s růstem
tarifních platů až na příští rok. Podle výzvy ministra by vedení
nemocnic mělo prověřit zařazení sester a přesunout do vyšší třídy ty,
které dělají odbornější práci. Sestrám by to mohlo přinést navíc
tisícovku měsíčně.
========================================================================
Porodnice v Turnově ukončí provoz, lékaři odcházejí
------------------------------------------------------------------------
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Porodnice v Panochově nemocnici v Turnově ukončí k 6. březnu provoz.
Tamní gynekologové v pondělí podali výpovědi a ke konci dubna by z ní
měli odejít. Uvedl to ředitel nemocnice Tomáš Sláma. Vedení
zdravotnického zařízení se ještě pokusí zajistit kompletní nový tým.
Zatím v tom ale nemělo úspěch. Porodnice začala mít problémy už v
závěru loňského roku, když jeden z porodníků podal výpověď. Dostal
totiž lukrativnější nabídku. Porodnici tak začalo hrozit to, že nebude
mít dostatek lékařů k zajištění čtyřiadvacetihodinových služeb.
Začátkem února pak oznámili i zbývající lékaři, že už v porodnici
pokračovat nechtějí. Rodičky nyní od svých lékařů dostanou informaci,
do které z okolních porodnic budou moci nastoupit. Porodnice v Liberci
a v Jilemnici už podle Slámy oznámily, že kompletní péči převezmou.
========================================================================
Pospíšil navrhne dorovnání platů soudcům
-----------------------------------------------------------------------Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) příští týden navrhne vládě,
aby se soudcům dorovnal plat za první tři čtvrtletí loňského roku. Bude
k tomu zapotřebí 120 milionů korun, úřad proto bude žádat ministerstvo
financí, aby navýšilo jeho rozpočet. Informovala o tom mluvčí
ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková. Snížení soudcovských platů
o čtyři procenta v minulosti schválila vláda Jana Fischera. Ústavní
soud ale loni v září rozhodl, že šlo o protiústavní krok, a snížení
zrušil. Soud rozhodnutí podle Palečkové odůvodnil tím, že příjem soudců
musí být stabilní a nesnížitelný jako jedna z pojistek jejich
nezávislosti. Pospíšil se rozhodl navrhnout dorovnání platů po úterním
jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09).
========================================================================
Školské odbory: Nepedagogům klesly platy o 20 až 30 procent
-----------------------------------------------------------------------Platy kuchařek, školníků a dalších nepedagogických pracovníků klesly v
některých školách od začátku letošního roku o 20 až 30 procent. Sdělila
to místopředsedkyně školských odborářů Markéta Vondráčková. Důvodem je
prý to, že letos školy nemohou těmto lidem "přidávat" z balíku peněz
pro učitele. K tomuto snížení se navíc připočítalo i to, že
nepedagogickým pracovníkům se stejně jako všem státním zaměstnancům od
ledna krátily mzdy o deset procent. Ministerstvo školství s tím ale
nesouhlasí, platy prý klesly nejvýše o sedm procent. Odboráři kritizují
i návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV), že by učitelům stačilo
bakalářské vzdělání doplněné o pedagogický kurz. Podle odborů by tak
utrpěla kvalita výuky. Ke snížení požadavku na vzdělání učitelů se
staví zdrženlivě i ministr školství Josef Dobeš. Od letošního ledna
přidal kvalifikovaným učitelům 2,1 miliardy na platy, což mělo ostatní
pedagogy motivovat k doplnění vzdělání.
========================================================================
Praha odmítá změnu rozdělování daní, přijde prý o 1,1 miliardy
-----------------------------------------------------------------------Praha odmítá návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, který podle
magistrátu připravuje ministerstvo financí. Hlavní město tak prý přijde
o 1,1 miliardy korun. Rada se proti návrhu ohradila a primátor Bohuslav
Svoboda (ODS) chce na 24. března svolat mimořádné zastupitelstvo
hlavního města. Návrh v minulém týdnu představili zástupci ministerstva
financí na jednání pracovní skupiny pro novelu zákona o rozpočtovém
určení daní. Podle Svobody je v něm navrženo snížení podílu na daňových
výnosech pro Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň o 1,6 miliardy korun. Tuto
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částku by pak měly dostat menší obce. Vedení metropole považuje
předložený materiál za nedostatečný. "Vychází pouze z jakési premisy o
tom, že dotčená velká města - Praha, Ostrava, Brno, Plzeň - jsou příliš
bohatá, jejich daňové příjmy na hlavu jsou násobkem ve vztahu k jiným
obcím a krajům, a proto je nutné nové přerozdělení typu bohatým
vezmeme, chudým dáme," uvedla mluvčí pražské radnice Tereza Krásenská.
========================================================================
Tuzemské banky by podle ČNB odolaly i velmi nepříznivému vývoji
-----------------------------------------------------------------------Tuzemský bankovní sektor by odolal i velmi nepříznivému ekonomickému
vývoji, který by se projevil neočekávaným návratem hospodářské recese.
Vyplývá to z posledních zátěžových testů, které ČNB zveřejnila na
internetu. Kapitálová přiměřenost by se ovšem v případě nepříznivého
vývoje kombinovaného s vysokými výplatami dividend tuzemských bank
podle ČNB nebezpečně přiblížila požadované osmiprocentní hranici.
"Jedním z důvodů stability bankovního sektoru je i nadále jeho vysoká
kapitálová přiměřenost, která ke koci listopadu 2010 činila 15,4
procenta," uvedla ČNB. "V tomto extrémním případě by se do situace
nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostalo více bank a kapitálové
injekce by činily až 28 miliard korun, což je deset procent současné
úrovně regulatorního kapitálu a téměř 0,8 procenta HDP," uvedla ČNB.
========================================================================
Vahland: Škoda do února zvýšila prodej o čtvrtinu
-----------------------------------------------------------------------Škoda Auto zvýšila za leden a únor meziročně prodej téměř o čtvrtinu na
130.000 aut. Za celý letošní rok čeká výrazný růst. Na ženevském
autosalonu to řekl předseda představenstva Winfried Vahland. Loni Škoda
zvýšila prodej o 11,5 procenta na 762.000 vozů, což bylo nejvíce v
historii značky. Růst by měl pokračovat i v dalších letech až na
plánovaných 1,5 milionu aut v roce 2018. Škoda na autosalonu
představila nové logo a firemní design. Okřídlený šíp ve znaku vyrostl
a změnil odstín zelené. Kulatý rámeček již není černý, ale chromový. Ve
výstavní premiéře firma rovněž uvedla edici Fabie Monte Carlo, který
představila u příležitosti letošního 100. ročníku legendární rallye.
Vůz disponuje sportovním podvozkem, dynamickým vzhledem s černými
doplňky a interiérem známým z verze RS.
========================================================================
Střední školy si mohou stáhnout cvičné maturitní testy
-----------------------------------------------------------------------Střední školy v Česku si budou moci stáhnout cvičné maturitní testy a
ještě jednou se studenty projít přípravu na nové zkoušky dospělosti. Od
22. března pak budou testy zveřejněny na internetu a bude si je moci
vyzkoušet každý. Státní maturity začínají za dva měsíce, při generálce
v říjnu loňského roku propadla třetina studentů. Školy budou mít pod
heslem přístup k cvičným zadáním testů a písemných prací z češtiny,
matematiky a cizích jazyků. Učitelé mohou podle nich v hodinách
prozkoušet, jak jsou studenti dva měsíce před maturitami připraveni.
"Věřím, že to maturantům pomůže v jejich přípravě a bude to mít
pozitivní dopad na jejich výsledek při ostré státní maturitě," uvedl už
dříve ministr školství Josef Dobeš (VV). U říjnové generálky prý
propadlo tolik studentů proto, že nebyli dostatečně motivovaní a neměli
probranou všechnu látku posledního ročníku. Jednotné maturity se
připravovaly 14 let, dne 2. května odstartují ústními zkouškami. Od 30.
května se pak budou konat testy a písemné práce. Kromě státních maturit
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si pak každá škola bude organizovat ještě vlastní maturity, kde budou
studenti skládat zkoušky z profilových předmětů dané školy.
========================================================================
Český rozhlas připomene výročí Rádia Svobodná Evropa
-----------------------------------------------------------------------Speciální web, soutěž pro mladé lidi, ale i publikaci, konferenci a
výstavu přichystal Český rozhlas (ČRo) k 60. výročí zahájení vysílání
Rádia Svobodná Evropa do Československa. Od března až do května se
mohou diváci v rámci speciálního projektu Svobodně! těšit na desítky
hodin pořadů, mimo jiné o Ferdinandu Peroutkovi či Karlu Krylovi. Řekl
to prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan. Již od úterý mají diváci možnost
navštívit webové stránky svobodne.rozhlas.cz věnované projektu. V
polovině února pak byla spuštěna literární soutěž pro studenty
středních škol na téma "Svoboda slova - včera a dnes". Výročí se budou
věnovat také jednotlivé stanice Českého rozhlasu. Nejvíce se projekt
bude objevovat ve vysílání Českého rozhlasu 6, který z původní
československé redakce Rádia Svobodná Evropa vznikl. "Už teď lze slyšet
komentáře Ferdinanda Peroutky, které výborně glosuje Jan Bednář," řekl
Peter Duhan. Speciální pořady připravují také tematické stanice ČRo,
jako Leonardo či Wave. Zapojí se i ČRo 1-Radiožurnál, který se ovšem
bude zabývat spíše současností a budoucností stanice Rádio Svobodná
Evropa/Rádio Svoboda. Součástí projektu je také vydání publikace
Svobodně!, která bude mapovat historii československého vysílání
stanice od roku 1951, konference a výstava v Senátu či slavnostní mše
celebrovaná biskupem Václavem Malým.
========================================================================
Přátelé a ctitelé Arnošta Lustiga uctili jeho památku
-----------------------------------------------------------------------Přátelé, ctitelé, literáti a politici v úterý na Novém židovském
hřbitově uctili památku Arnošta Lustiga. Spisovatel zemřel v sobotu 26.
února ve věku 84 let. Setkání se zúčastnili členové Pražské židovské
obce i Lustigovi přátelé z Izraele. Lidé zcela zaplnili obřadní síň
vyzdobenou věnci a květinami, na čestném místě se nacházel věnec od
bývalého prezidenta Václava Havla. Přišel expředseda Senátu Přemysl
Sobotka a ministr kultury Jiří Besser, prezidentskou kancelář zastoupil
Jiří Weigl. Zazněly vzpomínky dlouholetých Lustigových přátel, na
spisovatele vzpomněl mimo jiné literární historik Vladimír Karfík.
Pietu organizovalo Centrum Franze Kafky. Samotný pohřeb Arnošta Lustiga
byl na Novém židovském hřbitově ve Strašnicích už v pondělí, rodina se
s ním rozloučila v úzkém okruhu bez hostů. Další příležitost k uctění
Lustigovy památky bude v sobotu 5. března. Dcera Eva a syn Josef spolu
se Židovskou obcí v Praze pozvali zájemce k modlitbě za zemřelého na
sobotní odpoledne do Španělské synagogy.
========================================================================
Knihovna Václava Havla na Hradčanech by mohla být otevřena v r. 2013
-----------------------------------------------------------------------Knihovna Václava Havla by mohla být na hradčanském Loretánském náměstí
otevřena do dvou let. Na tiskové konferenci to řekli architekti Ricardo
Bofill ze Španělska a Marek Tichý, kteří za sponzorské peníze Zdeňka
Bakaly připravují přestavbu paláce pro potřeby knihovny. Sám
exprezident, jehož práce, poznámky i materiály o něm instituce
shromažďuje, prohlásil, že prostřednictvím těchto archiválií by se mělo
podařit "zpřítomnit" historii posledního půlstoletí českých dějin.
Podle Havla není cílem knihovny budovat jemu osobně pomníček, ale snaha
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o vznik "ohniska duchovního, společenského i literárního života
pražského". V prostorách paláce by se měly konat výstavy, koncerty či
veřejné diskuse. Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku
2004, dosud však nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve
kterém dříve žila například manželka někdejšího prezidenta Edvarda
Beneše, koupil v polovině loňského roku. Podle Bakaly si Havlova
knihovna bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V dalších
částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých
nevládních organizací. Náklady na přestavbu paláce odhadl Bakala na
přibližně 200 milionů korun, je ale připraven zaplatit i více.
========================================================================
Záchrannou misi Nicholase Wintona připomene výstava fotografií
-----------------------------------------------------------------------Na jednom z londýnských nádraží a současně i na pražském Vyšehradě se v
květnu uskuteční v rámci 102. narozenin Sira Nicholase Wintona,
zachránce stovek československých převážně židovských dětí před
nacismem, exteriérová výstava velkoplošných fotografií a dokumentů
nazvaná Wintonovy vlaky (Winton's Trains). "Slavnostní vernisáž na
londýnském nádraží Liverpool Street Station a na pražském Vyšehradě
bude díky spolupráci s Českou televizí spojena telemostem. Expozice
poté poputuje do Německa, Izraele, na Nový Zéland a prostřednictvím
Českých center dále do světa," oznámila dnes ČTK mluvčí projektu
Magdalena Šebestová. Organizátorkou je Olga Menzelová Kelymanová, která
tak volně naváže na úspěšný projekt Winton Train 2009. Britskému občanu
Nicholasi Wintonovi se těsně před druhou světovou válkou podařilo
odvézt děti do Británie, jinak by skončily v nacistických vyhlazovacích
táborech.
========================================================================
Maurův relikviář se vrátil do Bečova, v Praze ho vidělo 20.000
-----------------------------------------------------------------------Do zámku v Bečově se vrátil po třech měsících vzácný románský relikviář
svatého Maura, který byl vystaven na Pražském hradě. V Praze vidělo
unikátní truhlu, která je považována odborníky po korunovačních
klenotech za druhou nejcennější památku, přes 20.000 lidí. V Bečově
bude relikviář opět k vidění od 1. dubna. Oznámil to bečovský kastelán
a ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v
Lokti Tomáš Wizovský. Relikviář svatého Maura je v Bečově od roku 2002.
Zámek od té doby opustil poprvé, právě kvůli výstavě v Praze. Myšlenka
představit restaurovaný relikviář na Pražském hradě vznikla už před
delším časem. Definitivní podobu pak dostal projekt loni v červnu při
soukromé návštěvě manželky prezidenta Livie Klausové v bečovském zámku.
========================================================================
Slovenská kapela Elán chystá muzikál, premiéru bude mít v Praze
-----------------------------------------------------------------------Legendární slovenská kapela Elán chystá na podzim vlastní muzikál.
Premiéra nového představení nabitá staršími hity skupiny bude na podzim
v Praze, hrát se pak bude souběžně v české i slovenské metropoli.
Oznámili to členové skupiny, která loni po sedmi letech vydala nové
album. Kapela už má napsaný scénář muzikálu, který by jako první měli v
září vidět diváci v české metropoli. O dva měsíce později se představí
slovenskému publiku. Elán pro muzikál navázal spolupráci s pražským
Divadlem Kalich a bratislavskou scénou Heineken Tower Stage známého
slovenského choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka. Právě on se spolu s
textařem Borisem Filanem podílel na scénáři představení. "Muzikál jako
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divadlo se musí někde hrát. Nakonec jsme zvolili cestu možná menšího
divadla, ale proto, aby to nakonec skutečně bylo a abychom se toho
dožili," dodal Vašo Patejdl.
========================================================================
Ze sportu:
-----------------------------------------------------------------------Český lyžař Lukáš Bauer skončil v závodě na 15 km klasickou technikou s
intervalovým startem na mistrovství světa v Oslu sedmý. Vyhrál Fin
Matti Heikkinen před norským duem Eldar Rönning, Johnsrud Sundby. Druhý
Čech na startu Martin Jakš dojel na osmnácté pozici.
Fotbalisté pražské Sparty dokázali v úvodním jarním kole odpovědět na
sobotní výhru Plzně a po vítězství 2:0 v Ostravě dál ztrácejí na
vedoucí Viktorii čtyři body. Osmou výhru venku za sebou zařídil
obhájcům titulu dvěma trefami útočník Leonard Kweuke. Pražané si tři
body z Bazalů odvážejí po pěti letech.
Útočník Roman Červenka vede po prvním kole hlasování anketu Zlatá
hokejka. Na průběžné druhé příčce je jeho spoluhráč z ruského Omsku
Jaromír Jágr. Třetí místo patří dalšímu útočníkovi Tomáši Plekancovi z
Montrealu. Obhájce prvenství Tomáš Vokoun, který hájí v NHL branku
Floridy, je zatím pátý. Druhé kolo hlasování se uskuteční po skončení
světového šampionátu na Slovensku, přičemž tipující budou opět
sestavovat nejlepší desítku hráčů. Těm se za první místo započte 10
bodů, za desátou příčku je bod. Slavnostní vyhlášení ankety budou
hostit tradičně Karlovy Vary v sobotu 18. června.

Knihovna Václava Havla by na Hradčanech mohla být už za dva roky
1.3.2011

Zpravodajství ČTK str. 0 dce kul
jd Knihovna Václava Havla

-------------------Praha 1. března (ČTK) - Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském
náměstí otevřena do dvou let. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekli architekti Ricardo Bofill ze
Španělska a Marek Tichý, kteří za sponzorské peníze Zdeňka Bakaly připravují přestavbu paláce U Drahomířina
sloupu pro potřeby knihovny. Sám exprezident, jehož práce, poznámky i materiály o něm instituce shromažďuje,
prohlásil, že prostřednictvím těchto archiválií by se mělo podařit "zpřítomnit" historii posledního půlstoletí
českých dějin.
Havel dnes před novináři zdůraznil, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik
"ohniska duchovního, společenského i literárního života pražského". V prostorách paláce by se měly konat
výstavy, koncerty či veřejné diskuse.
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, mezi její spoluzakladatele patří manželka
bývalé hlavy státu Dagmar Havlová. Dosud však nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém
dříve žila například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, koupil v polovině loňského roku.
Dnes Bakala novinářům řekl, že Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V
dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací. Náklady na
přestavbu paláce, se kterou už dali rámcový souhlas památkáři, odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun, je
ale připraven zaplatit i více.
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Návrh náplně práce Knihovny Václava Havla podle něj "zužuje i rozšiřuje" koncept amerických
prezidentských knihoven. Ty se v první řadě snaží archivovat kroky jednotlivých prezidentů za jejich funkční
období. Havel sám ale připomněl, že důležité dokumenty z této etapy jeho života shromažďuje Kancelář
prezidenta republiky a Archiv Pražského hradu.
"Já byl prezident 13 let, ale je mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez souvislosti s tím úřadem a to
nebudeme tajit a zahazovat," podotkl Havel. Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové spisy, ale za život prý
napsal asi padesátkrát více materiálů. Havel předpokládá, že většina dokumentů, které budou v knihovně k
dispozici, budou kvalitní kopie. Exprezident uvedl, že návštěvníky knihovny by mohla zajímat například jeho
korespondence s básníky Vladimírem Holanem či Jaroslavem Seifertem.
"Znovu zdůrazňuji, ty dokumenty nemají sloužit k jakési oslavě mé osoby, ale jako dokumenty v posledních
desetiletích," upozornil Havel, který se prý ze začátku obával, zda projekt knihovny nesoucí jeho jméno nebude
přijat s nechutí a posměchem.
Projekt přestavby paláce, původně z konce 16. století, připravil španělský architekt Ricardo Bofill. "Přistoupili
jsme k němu s úctou k detailům, k prvkům, které tam jsou, k materiálům," řekl dnes novinářům. Jeho českými
partnery je architektonická kancelář TaK, která má s přestavbami historických budov v Praze řadu zkušeností.

Nestavím si pomníček, představil exprezident Havel projekt své knihovny
1.3.2011

zpravy.iDNES.cz str. 0 Zprávy / Domácí
Knihovna Václava Havla

iDNES.cz, Jan Jiřička

Bývalý prezident Václav Havel představil projekt své knihovny. Budou v ní materiály spojené s jeho životem,
má být i dějištěm společenských akcí. Knihovna bude sídlit v centru Prahy na Loretánském náměstí v domě
podnikatele Zdeňka Bakaly. Ten také dvouletou přestavbu paláce zaplatí.
"Nebude to pomníček mé osobě, knihovna by měla skrze rozmanité archiválie zpřítomnit posledních 50 let
života naší země," uvedl Havel. Jako vzor tvůrcům projektu posloužily především knihovny amerických
prezidentů.
"Považoval bych za skvělé, kdyby to nebyla jen instituce muzejního charakteru a shromažďovač archiválií, ale
také ohnisko duchovního, politického, společenského života pražského, kam budou lidé rádi chodit," dodal
Havel.
Knihovna bude sídlit v paláci U Drahomýřina sloupu. Dalšími nájemníky objektu budou nezisková sdružení, do
objektu se možná přesídlí i Havlova kancelář, uvedl Bakala. Podnikatel odhaduje, že projekt bude stát přes 200
milionů korun.
"Knihovna pro mě znamená instituci, která zaznamená naší historii posledních desetiletí prostřednictvím
nejvýznamnějšího představitele, a také umělecké dílo, které obohatí historický soubor Pražského hradu," řekl
podnikatel.
Vizualizace projektu Knihovny Václava Havla v domě na Loretánském náměstí
Bakala je nejen sponzorem Knihovny Václava Havla, ale také předsedou její devítičlenné správní rady.
Představení projektu se účastnili i další členové rady - například Havlova manželka Dagmar či herečka Eva
Holubová.
Havel připomněl, že jeho knihovna funguje již od roku 2004. Měla však pouze provizorní sídlo a zaměřovala se
zatím především na vydávání knih. "Díky Zdeňku Bakalovi se nad knihovnou rozsvítilo nové světýlko," řekl
Havel. Přestavbu paláce odsouhlasili památkáři

21

V knihovně budou podle Havla jeho dopisy, poznámky, příkazy či fotografie. Materiály se nebudou vztahovat
pouze k období ve funkci prezidenta, ale k celému Havlovu životu. Návštěvníci si tak například můžou přečíst
jeho korespondenci s básníky Jaroslavem Seifertem a Vladimírem Holanem.
Autorem projektu přestavby paláce z 16. století je španělský architekt Ricardo Bofill. Podle něj bude knihovna
"jednoduchý, elegantní a střídmý prostor".
"Dům je dnes v poměrně špatném technickém stavu. Rekonstrukce proto bude poměrně dlouhá a náročná," řekl
architekt Marek Tichý, který na projektu s Bofillem spolupracuje. Podle něj ještě několik měsíců bude trvat
územní a stavební řízení. Samotná přestavba potrvá 1,5 až 2 roky. "Památková péče projekt až na drobnosti
přijala," doplnil Tichý.
Bakala koupil dům na Loretánském náměstí loni v létě . Knihovně Václava Havla bude pronajímat část budovy
za symbolické nájemné. Jeho výše zatím není známa.
Uvažovalo se, že knihovna může fungovat v pražské Liliové ulici, kde sídlí pracoviště Národního památkového
ústavu. Z projektu však po dlouhých jednáních s ministerstvem kultury nakonec sešlo.
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