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_Poslání Knihovny Václava Havla

Knihovna Václava Havla byla zaloÏena 26. ãervence 2004
Dagmar Havlovou, Karlem Schwarzenbergem a Milosla-
vem Petruskem po vzoru americk˘ch prezidentsk˘ch kni-
hoven jakoÏto místo dokumentace, zkoumání a ‰ífiení 
Ïivota a díla Václava Havla, ale i jakoÏto centrum „hav-
lovského duchovního svûta“ – místo reflexe novodobé
ãeské historie i ãeského místa a ãeské role v globalizova-
ném svûtû, s dÛrazem na témata svobody, lidsk˘ch práv 
a lidské tvofiivosti. Knihovna Václava Havla je obecnû
prospû‰nou spoleãností, která je zapsána v Rejstfiíku obec-
nû prospû‰n˘ch spoleãností spravovaném Mûstsk˘m sou-
dem v Praze v oddíle O, vloÏka 338. 

_Statutární orgány

S P R ÁV N Í  R A D A
Zdenûk Bakala – pfiedseda 
BoÏena JirkÛ – místopfiedsedkynû 
Dagmar Havlová
Eva Holubová
Michal Horáãek
Mark F. Vydra
Jan Macháãek – den vzniku ãlenství ke dni 22. ledna 2009
TaÈana Fischerová – den vzniku ãlenství ke dni 
30. ãervna 2009 
Bessel Kok – den vzniku ãlenství ke dni 30. ãervna 2009 

Dne 30. ãervna 2009 odstoupili z funkce ãlenÛ správní
rady pan Miloslav Petrusek a pan Miroslav Masák. 

D O Z O R â Í  R A D A
Mgr. Emil Holub
Dita Stejskalová
Ondfiej Joná‰ – den vzniku ãlenství ke dni 30. ãervna
2009

Dne 30. ãervna 2009 odstoupila z funkce ãlenky dozorãí
rady paní TaÈana Fischerová

¤ E D I T E L
Martin C. Putna

V ¯ K O N N ¯  T ¯ M
Pavel Hájek – senior manager
Jan Hron – editor a archiváfi
Lucie Prachafiová – produkce

_Činnost knihovny 
Václava Havla v roce 2009 

_ V E ¤ E J N É  K L U B O V É  A K T I V I T Y
Vût‰ina akcí, pofiádan˘ch Knihovnou, se konala na témÏe
místû, kam byla pfiesunuta provizorní expozice o Václavu
Havlovi - v prostorách Galerie Montmartre v ¤etûzové uli-
ci na Starém Mûstû praÏském. Tento prostor (na rozdíl od
pfiedchozí instalace v prostorách Hergetovy cihelny)
umoÏÀuje kombinaci v˘stavy o Ïivotû a díle Václava Hav-
la s doãasn˘mi v˘stavami, s akcemi na ‰irokém Ïánrovém
spektru (workshopy a kolokvia, pfiedná‰ky, men‰í diva-
delní pfiedstavení atd.), se vzdûlávacím programem pro
mládeÏ i s doplÀkov˘m prodejem. Galerie Montmartre tak
zároveÀ slouÏí jako „laboratofi“, na které se ovûfiují moÏ-
nosti i limity pro budoucí definitivní sídlo Knihovny.

Bûhem roku 2009 se v Galerii Montmartre konaly tyto
akce:

_ 1 3 .  l e d n a  
VernisáÏ v˘stavy Mûli jsme underground a máme prd:
Podzemní básníci o Havlovi. V˘stava pfiipomnûla sym-
bolickou roli, jakou hrál Václav Havel v literární tvorbû 
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undergroundu 70. a 80. let. V˘tvarnû byly pojednány tex-
ty Ivana Martina Jirouse, Fandy Pánka, Egona Bondyho,
Vratislava Brabence a Jaroslava Hutky. Atmosféru under-
groundu dokreslovaly fotografie Bohdana Holomíãka.
VernisáÏe se zúãastnil mimo jiné Karel Schwarzenberg.
V˘stava trvala do 13. bfiezna.

Měli jsme underground a máme prd 
aneb Básnické „svatořečení“ Václava Havla
16. 1. 2009 HN

Václav Havel jako hrdina a mučedník vystupuje v poezii a pís-
ních undergroundových autorů normalizačních let. Jejich „sbírka“,
vytištěná na plakáty rozvěšené v pražské Galerii Montmartre 13. 1.,
tvoří překvapivě silnou vzpomínku na společenský marasmus 
a upřímnost undergroundu.

Knihovna Václava Havla tento týden otevřela výstavu s příznač-
ným názvem: Měli jsme underground a máme prd. V pražské Gale-
rii Montmartre potrvá do 13. března.

„Vedle tématu stíhání a věznění z básní prosvítají i záznamy 
z všedního dne undergroundu, v němž vedle ohrožení nechyběla
radost z lidského společenství, vřelosti a věrnosti,“ uvádí jeden 
z organizátorů výstavy spisovatel a publicista Martin C. Putna.

Pro Ivana Martina Jirouse, Egona Bondyho, Fandu Pánka či Ja-
roslava Hutku byl podle Putny Václav Havel jedním z mytizovaných
hrdinů, „jejichž jména jsou vyslovována coby jména „svatých“,
svědků duchovního odporu národa“. 

Havel ale nebyl zpočátku undergroundem přijímán bez výhrad.
Jak ukazují jeho a Jirousovy zápisky, zpočátku byl Havel jako disi-
dent považován za „oficiální“ opozici, tedy jakousi pěstovanou
část establismentu.

Po jedné probdělé noci v roce 1976, při které Jirous předčítal
Havlovi ze svých zápisků a pouštěl mu undergroundové kapely, se
vše obrátilo. Nikdo jiný tolik neplakal po uvězněném Havlovi a ne-
glorifikoval jeho ženu Olgu, jako lidi z undergroundu. Výstavu do-
provázejí také dobové fotografie Bohdana Holomíčka.

_ 1 1 .  b fi e z n a  
Literární pfiedná‰ka Martina Machovce âeská under-
groundová literatura – co pominulo, co zÛstává? Pfied-
ná‰ka se konala jako doprovodná akce k v˘stavû Mûli
jsme underground a máme prd. Bûhem veãera byl vefiej-
nosti pfiedveden první se‰it ãtvrtletníku Se‰ity Knihovny
Václava Havla (viz níÏe) obsahující katalog v˘stavy. Se‰it
polil rumem osobnû Václav Havel.

_ 2 6 .  b fi e z n a  
VernisáÏ v˘stavy fotografií Jarda Kukal: Bezãasí. Na ver-
nisáÏi fotografií legendárního úãastníka a obrazového doku-
mentátora undergroundu promluvili kurátor v˘stavy Jan
Mlãoch a Petru‰ka ·ustrová. V˘stava trvala do 28. dubna.

Fotograf kmene českých indiánů
10.4.2009    Týden    str. 68   Kultura Jirí Peňás

Fotograf JAROSLAV KUKAL byl muž s nejvetším plnovousem 
v prostoru středoevropského disentu. Dokonce i Poláci uznávali, že
na tyhle vousy nemají.

V pražské Galerii Montmartre v Řetězové ulici je od konce břez-
na k vidění výstava několika desítek Kukalových fotografií. Uspořá-
dala ji Knihovna Václava Havla, instituce, která po letech poněkud
váhavých nabírá zajímavý směr. Její ředitel a ideový kormidelník
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Martin C. Putna totiž dobře ví o širším a ne zcela známém kontex-
tu „havlovského mýtu“, ve kterém má zvláštní postavení under-
ground, jeho různé projevy hudební, literární, přátelské i hospod-
ské. V lednu otevíral výstavu s poetickým názvem Měli jsem
underground a máme prd, jež hravou formou ukázala, jakému záj-
mu se Havel těšil coby postava básníků příslušného podzemního
okruhu (Ivan M. Jirous, Egon Bondy, Fanda Pánek...).

Totem a vousy
Výstava fotografií Jaroslava Kukala je ze stejného kadlubu: za-

chycuje při různých příležitostech, často slavnostních, tváře pří-
slušníků stejného kmene, jenž by mohl být v nadsázce nazván kme-
nem indiánským, neboť měl své náčelníky (divokého Magora 
a uvážlivého pana Václava), své squaw (různé ty dlouhovlasé ženy
ozdobené ručně vyráběnou bižuterií) a byl pronásledován bledými
tvářemi, estébáckými skunky i proradnými Siouxy.

Kukal byl v civilním zaměstnání elektromontérem a specialistou
na výškové práce, na „válečné stezce“ pak fotografem underg-
roundu. Patřil také mezi čtrnáct osob, které byly zatčeny a obžalo-
vány ve známé režimní akci proti neslušně mluvícím vlasáčům na
konci roku 1976, což pak vedlo k historickému sblížení do té doby
spíše izolovaných odbojných skupinek. V ní měla roli totemového
symbolu Charta 77, ke které se zavázalo tvrdší jádro kmene a jejíž
signování znamenalo něco podobného jako iniciační zkouška od-
vahy pro indiána, který příslušnost k ní nosil pak jako rituální zářez
na paži.

V osmdesátých letech, kdy přes všechny represe už under-
ground netvořil jen úzkou skupinu „vyvolených pronásledovaných“
jako o deset let dříve, ale už pronikal do dříve stranou se držících
prostředí a přetvářel se ve specifickou formu české opozice, byl
Kukal pravidelně u všeho, co bylo hodno zaznamenání. Okamžitě
byl identifikovatelný podle oněch vousů, jež mu splývaly až k bři-
chu. Celá jeho permoníkovská postava jako by byla stále v jakém-
si veselém, družném rozjaření, jeho chechtot míval ďábelský zvuk
a vůbec z něho čišela dobrá nálada. Alespoň tak si ho pamatují
účastníci rockových koncertů především v pražském klubu Na
Chmelnici z konce 80. let. A tak na něj vzpomíná Václav Havel: ja-
ko na „veselého bracha, s nímž bylo vždycky dobře a veselo“.

Tváře kmene
V Galerii Montmartre visí fotografie, které Kukal pořídil přede-

vším mezi svými přáteli. Vidíme ty typické výjevy ze života „andro-
še“ - diváky na koncertě „Plastiků“ či „Dégéček“, zahlédneme tam
třeba o třicet let mladšího Jiřího Dienstbiera vedle Jaroslava Ša-
baty a Dany Němcové na Havlově Hrádečku, na jehož stodole by
měla být připevněna pamětní deska připomínající zásluhy o bigbít.

Vidíme uhrančivý portrét Mejly Hlavsy z poloviny 80. let, kdy mu už
přece jen řídla indiánská hříva, kterou si svazoval koženou páskou,
což po něm teď napodobují fotbalisté. Vidíme pěkný portrét socha-
ře Karla Nepraše coby cikánského houslisty, jemuž kdosi z vděč-
nosti připlácl na čelo papírovou desetikorunu; též básníka Petra
Placáka ve věku skoro ještě dětském, jak se zaujatě účastní zkouš-
ky mezi zkušenějšími členy Plastic People.

Historicky jsou zajímavé tři fotografie velkých amerických spi-
sovatelů, Johna Updikea, Williama Styrona a Kurta Vonneguta,
kteří se v polovině osmdesátých let objevili v Praze, což byla mi-
mořádná událost nejen pro nás, ale i pro ně. Známý knihkupec Petr
Koháček tehdy zorganizoval autogramiády v Knihkupectví bratří
Čapků na náměstí I. P. Pavlova; to je už také historie, neboť brzy po
listopadu 1989 byl možná nejznámější knižní obchod zrušen. V lis-
topadu 1989 se Kukal vyskytoval snad na všech místech, kde se
právě něco dělo. Už předtím spolupracoval se samizdatovými Lido-
vými novinami, jakmile začaly vycházet oficiálně, stal se jedním ze
dvou fotoredaktorů. Byl u toho, když se na Hradě objevil Frank Zap-
pa, jehož pěkný portrét s nezbytnou cigaretou (vůbec se tehdy
strašně kouřilo) je na výstavě.

Při cestě na festival undergroundových filmů v Nancy zahynul
14. března 1990 u obce Connantre poté, co do jejich auta plnou
rychlostí vrazil opilý řidič.

_ 1 6 .  d u b n a  
VernisáÏ obnovené expozice Václav Havel – ãesk˘ m˘tus. 
Pfienesení expozice z Hergetovy cihelny do prostoru Galerie
Montmartre si vyÏádalo úpravu jejího pojetí. Úkolu se ujal
Pavel Hájek a spolu s divadelním i filmov˘m scénografem
Jaroslavem Bönischem navrhl objekt ve tvaru kost-
ky/krychle, která prezentuje Ïivot a dílo Václava Havla ve
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zhu‰tûnûj‰í a pfiesto neménû atraktivní podobû. Pro zdÛraz-
nûní tohoto aspektu byl název expozice doplnûn souslovím
„aneb Havel v kostce“, které inspirovalo pfiekladatele Petra
Putnu a hudebníka Ondfieje Havlíka ke sloÏení stejnojmen-
né hip-hopové písnû, jejíÏ autorské provedení vernisáÏ za-
hájilo. Úvodního slova se ujal Ivan M. Havel, informaci 
o vzdûlávacím programu pro mládeÏ poskytla Nina Rutová.

Havlův „mýtus“ přesídlil na Staré Město
3.4.2009    Lidové noviny    str. 19   Kultura

PRAHA Knihovna Václava Havla (KVH) je jedinou institucí v Čes-
ké republice podobnou americkým prezidentským knihovnám, jež
nabízejí školám i veřejnosti poučení o jednotlivých amerických
prezidentech. Podle jejich vzoru byla otevřena expozice, která do-
kumentuje život Václava Havla a skrze něj proměny české společ-
nosti. Expozice s názvem Václav Havel – český mýtus dočasně síd-
lila v Hergetově cihelně na Malé Straně.

Nyní se novým sídlem výstavy a současně novým centrem aktivit
Knihovny Václava Havla stává Galerie Montmartre v Řetězové ulici
na Starém městě, jedno z dávných center pražské českoněmecko-
židovské avantgardy, místo navštěvované s oblibou Jaroslavem
Haškem i Franzem Kafkou. V prvním patře nad kavárnou Montmart-
re je ve dvou místnostech zřízena nová expozice. Ta zachovává
strukturu původního libreta sledující jednotlivá období Havlova živo-
ta (rodina a literární počátky – divadlo – disent – prezidentství) i sou-
bor exponátů, často unikátních dokumentů ze soukromých archivů.

Exprezident v kostce
Zachován a posílen je prvek humoru a ironie. Nově jsou však

doplněny doprovodné texty, umožňující historickou a faktografic-
kou orientaci i zcela nepoučenému divákovi – návštěvníkovi bez
širšího historického vzdělání, středoškolskému studentovi či za-
hraničnímu turistovi. Rovněž výtvarná podoba výstavy je v novém
prostoru obměněná. Vznikl tak projekt, který lze nazvat „Havel v
kostce“ v doslovném i přeneseném významu.

Prostor umožňuje konání různých doprovodných programů.
KVH nabízí vzdělávací program pro střední školy nebo pro posled-
ní ročníky základních škol, který poskytne skrze výstavu a skrze
texty Václava Havla mladým lidem příležitost učit se kritickému
myšlení o moderních českých dějinách. Současně se v expozici
konají semináře, časové výstavy fotografií a dokumentů a vernisá-
že knih, vydávaných Knihovnou Václava Havla.

_ 2 9 .  d u b n a
Îensk˘ bytov˘ semináfi – reflexe role Ïen v disentu. Téma
role Ïen v disentu, a to jak Ïen „prominentních“, tak Ïen

pÛsobících ve skrytosti, bylo konfrontováno s pohledem
moderního feminismu. Men‰í konference byla pojata for-
mou „bytového semináfie“, rekonstruujícího atmosféru
neoficiálních kulturních aktivit totalitní doby, a doprovo-
zena dokumentární v˘stavou. Na semináfii vystoupily Jifii-
na ·iklová, Petru‰ka ·ustrová, Jana Hradílková a dal‰í.
Diskuzi moderovala Jana ·mídová. Pofiádáno ve spolu-
práci s Forem 50 %.
Sestfiih ze semináfie byl vysílán na âeském rozhlase 6. V˘-
stava trvala do 30. ãervna.

Reakce na Kinské, jak se žilo a žije ženám 
a dva fenomény: Husák a Gott
11.5.2009    blisty.cz     Josef Brož

(…)
Diskuse / Ženy v normalizaci. Hned několik sdružení se v po-

sledních dnech pokusilo zaznamenat svět, který tvořila éra prezi-
denta a generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka. První se-
minář, který zorganizovala Knihovna Václava Havla a Fórum 50 %,
se snažil oživit atmosféru bytového semináře. Týkalo se to „žen-
ského odporu za normalizace” a v pražské Galerii Montmartre se
sešla asi padesátka lidí, kteří naslouchali několika bojovnicím té
doby. Doprovodná akce je k vidění do konce června, diskusi jste si
ale musili odbýt dříve. A bylo to poněkud tristní. Diskusi druhou,
která následovala sotva týden po té první, pod názvem Ženy ve ve-
řejném životě, organizovala Asociace pro rovné příležitosti, aso-
ciace Ano pro Evropu, za podpory Programu EU Evropa pro obča-
ny?. Z této akce jsem měl pouze nepřímé ohlasy.

Ale první jaksi předpokládá akci druhou. Při té první šlo vlastně
o návrat ke zdrojům ženské emancipace, i když v podmínkách třes-
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kutě nesnesitelných: za pravidelného fízlování, záznamů a útisku –
potažmo vězení. Mezi těmi ženami, co to prožily, mohl divák ocenit
výklady zvláště Petrušky Šustrové, nebo Jiřiny Šiklové. 

Každá ovšem vnášela do diskuse své velmi osobité výklady, kte-
ré občas ústily v klišé, které by člověk od nich nečekal. Úhel po-
hledu v rámci studií generové problematiky zaváděl až příliš k vý-
rokům typu: „Pouze ženské dokážou vytvořit podhoubí k nevládním
organizacím!” Člověka tak maně napadlo, že svět se přece nedělí
pouze na muže a ženy a že mnohé ženy přejímají mnohdy napros-
to zbytečně mužské role. Těším se, až se jednoho dne objeví semi-
nář o roli homosexuálů za totality, nebo třeba o významu travesti-
tů. Nechci tím rozhodně zlehčovat ani význam vystoupení
slovutných dam v Senátu České republiky, jmenovitě: Aleny Gaj-
důškové, Květoslavy Kořínkové, Moniky MacDonagh-Pajerové,
Marie Jílkové, Alexandry Jachanové-Doleželové, jakkoliv byly z do-
slechu poněkud méně autentické. Ale jistě to nebylo chybou mo-
derátorky Michaely Marksové-Tominové, o níž vím, že se tématu
věnuje velmi náruživě. 

(…)

_ 3 0 .  d u b n a  
VernisáÏ knihy Vûãné ãasy: âeskoslovenské totalitní ro-
ky (viz níÏe). Promluvil jeden z autorÛ Jan Ruml a spolu-
editor knihy Ondfiej Cihláfi.

Naše dějiny v kostce
5.8.2009    Žďárský deník    str. 18   Žďársko – čtenář – reportér Vla-
dimír Novotný

K 20. výročí Listopadu 89 vyšla kniha historika Kamila Činátla, je-
jíž podtitul zní Československé totalitní roky, čímž se naznačuje, že
se zabývá jedním z nejhorších období českých dějin.

Naše paměť děraví a mladá generace si sama ani neumí před-
stavit, co život za reálného socialismu obnášel, jaká absurdní pra-
vidla čtyři desetiletí platila.

Autor zachycuje v kalendáriu vzájemné prolínání velkých dějin 
s každodenností totality v průběhu let 1945-1990 formou koláží po-
litických, společenských a kulturních událostí. Doprovod tvoří vý-
běr dobových fotografií ze sbírek Národního muzea. Zvláštní kapi-
tolou je slovníček zkratek a pojmů užívaných v éře socialismu,
které nové generaci jsou již téměř neznámé. Například: Akční vý-
bory NF, americký brouk, bony, BSP, devizový příslib, estébák, Jis-
kry, kulaci, Mičurinství, mukl, Pomocná stráž VB, Poučení, PTP,
RVHP, SČSP, Titoismus, TNP, VUML a podobně.

V úvodní části je výběr korespondence a eseje pěti českých au-
torů různých generací a jejich názory na období totality. V závěru
je adresář institucí, které se odborně zabývají studiem dějin totalit-
ních režimů.

Kniha má 192 stran a vyšla v Respekt Edici za spolupráce s Kni-
hovnou Václava Havla. V městské knihovně Matěje Josefa Sychry
ve Žďáře nad Sázavou ji najdete pod signem N 94 (437) s názvem
VĚČNÉ ČASY.

_ 6 .  k v û t n a  
Mimofiádné pfiedstavení Bûloruského svobodného diva-
dla, konané u pfiíleÏitosti plánované náv‰tûvy diktátora
Alexandra Luka‰enka v Praze. Opût se hrálo pfiedstavení
Jeansová generace, se kter˘m Bûloruské svobodné divadlo
hostovalo v Knihovnû Václava Havla jiÏ 8. prosince roku
2008.

_ 1 1 .  k v û t n a  
Zahájení vzdûlávacího program, „Dílna kritického my-
‰lení“ Václav Havel – ãesk˘ m˘tus (viz níÏe)
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_ 2 0 .  k v û t n a  
Vyhlá‰ení literární soutûÏe o Cenu Knihovny Václava
Havla za nejlep‰í studentsk˘ esej. Proã tato cena? Jedním
z ústfiedních ÏánrÛ tvorby Václava Havla je Ïánr eseje – na
témata literární, umûlecká, spoleãenská, politická i du-
chovní. Eseje Václava Havla se staly klasick˘mi texty ães-
ké literatury, byly pfieloÏeny do desítek jazykÛ a patfií 
k nemnoha skuteãnû svûtovû proslul˘m v˘tvorÛm ãeské
kultury. I proto je zapotfiebí dále pûstovat Ïánr eseje v ães-
kém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejÛ Václava
Havla, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat ne-
pfiíjemné problémy a hledat jejich nekonvenãní fie‰ení.
Téma prvního roãníku soutûÏe, urãené pro studenty stfied-
ních ‰kol, znûlo: „Dvacet let svobody od komunismu –
dvacet let svobody k ãemu?“ SoutûÏ byla zafiazena do pro-
jektu M·MT Podpora soutûÏí a pfiehlídek v zájmovém
vzdûlávání pro ‰kolní rok 2009/2010.

Studenti si zasoutěží v tvorbě esejů 
na téma Dvacet let svobody
21.5.2009    Zpravodajství ČTK  jhr

Praha 21. května (ČTK) - Dvacet let svobody od komunismu -
dvacet let svobody k čemu?, tak zní námět prvního ročníku literár-
ní soutěže, kterou pro studenty středních škol vyhlásila Knihovna
Václava Havla. Studenti mohou se svými eseji vyhrát peněžité od-
měny. ČTK o tom informoval ředitel knihovny Martin Putna.

Hlavním smyslem soutěže je podle ředitele připomenout a rozví-
jet esejistickou tvorbu. Esej je totiž ústředním žánrem tvorby Vác-
lava Havla, jehož díla se stala klasickými texty české literatury, by-
la přeložena do desítek jazyků a patří k světově proslulým výtvorům
české kultury, míní Putna.

"I proto je zapotřebí dále pěstovat žánr eseje v českém jazyce -

ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve smyslu
havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat je-
jich nekonvenční řešení," uvedl ředitel.

Soutěžní díla mohou studenti posílat až do 30. září. Poté je po-
soudí odborná porota složená z osobností české kultury, které jsou
blízké Václavu Havlovi. Mladí tvůrci se utkají o finanční odměny ve
výši 15 000 korun, 10 000 korun a 5 000 korun, které si ti nejlepší 
z nich převezmou v listopadu v prostorách knihovny.

_ 9 .  ã e r v n a  
âtené pfiedstavení „témûfi dal‰í hry“ Václava Havla Pod-
nûcování a trest, která vy‰la jakoÏto druh˘ svazek Se‰itÛ
Václava Havla (viz níÏe). V roli Václava Havla vystoupil
Ivan M. Havel, v roli soudkynû Hlavaté Dagmar Havlová-
Ilkoviãová. Veãera se zúãastnila rovnûÏ Dagmar Havlová.
– Dal‰í podobu ãteného pfiedstavení hry Podnûcování 
a trest podle textu, kter˘ Knihovna Václava Havla vydala,
uvedlo Divadlo Na zábradlí. Zde se odehrála premiéra 17.
ãervna 2009, v˘prava a reÏie Jifií Ornest. Roli JUDr. Hele-
ny Hlavaté hrála Natália Drabi‰ãáková, obÏalovaného
Václava Havla Pavel Li‰ka, do role prokurátora JUDr. Kar-
la Floriána byl obsazen Petr âtvrtníãek a v roli obhájce
JUDr. Josefa LÏiãafie vystoupil Václav Petrmichl.

Ze soudu s Havlem vznikla hra
9.6.2009    Mladá fronta DNES    str. 8   Z domova

Praha - Záznam absurdního líčení z února 1989 s tehdejším disi-
dentem Václavem Havlem, který tajně v soudní síni pořídila jeho
švagrová Dagmar Havlová, posloužil po dvaceti letech jako základ
pro novou hru.

Unikátní text, upravený do podoby divadelní hry, právě vychází
ve druhém čísle Sešitů Knihovny Václava Havla pod názvem Pod-
něcování a trest.
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Pozdější prezident byl zatčen v rámci Palachova týdne v lednu
1989 a byl obviněn z „podněcování“. V Rádiu Svobodná Evropa při-
pomněl v jisté souvislosti sebeupálení Jana Palacha, čímž podle
komunistické justice podnítil mnoho československých občanů,
aby se přišli podívat na zakázané pietní shromáždění. Za tento čin
byl pak odsouzen na osm měsíců nepodmíněně.

Dagmar Havlová záznam přepsala jako hru, jejíž hlavní role hra-
jí Václav Havel a soudkyně Helena Hlavatá. Text byl původně při-
praven k vydání v samizdatové Edici Expedice. Kvůli překotným
událostem roku 1989 už však nestačil vyjít. Nyní se stává další po-
ložkou vydavatelského programu knihovny, která text sama popi-
suje jako „téměř další hru Václava Havla“.

Kniha Podněcování a trest bude slavnostně uvedena dnes 
v pražské Galerii Montmartre. Vernisáž bude doplněna scénickým
čtením. Premiéry scénických čtení se chystají i v Divadle Na zá-
bradlí. Mají motto: „Prosím vás, pokud jde o zápisky v jednací síni,
nebude se zapisovat!“

V roli Václava Havla se představí Pavel Liška, soudkyni Helenu
Hlavatou bude na scéně číst Natália Drabiščáková. Mezi dalšími
„čtenáři“ nebudou chybět Petr Čtvrtníček, Josef Polášek či Vladi-
mír Marek.

_ 1 2 .  ã e r v n a  
Pfiedstavení Loutkového divadla âeskoslovensko. K hav-
lovskému pojetí svûta patfií rovnûÏ reflexe souãasného
svûta skrze prisma absurdního divadla. Projekt Loutkové
divadlo âeskoslovensko, pÛvodnû pfiíleÏitostné sdruÏení
hercÛ brnûnského Hadivadla a jejich pfiátel (Marek Da-
niel a dal‰í), je jednou z nejv˘raznûj‰ích podob absurdního
divadla souãasnosti, komentující v‰emoÏná kli‰é souãas-
né politiky a kultury v duchu absurdní nadsázky a obãas
velmi drsné hravosti.

_ 1 4 .  a  1 5 .  ã e r v n a  
Nevefiejná pfiedstavení Dûtského Dismanova rozhlasové-
ho souboru pod vedením Niny Rutové S∏awomir Mro˝ek:
PamûÈ na téma reflexe totality.

Po letní pauze, v rámci podzimní sezóny:

_ 2 2 .  z á fi í  
VernisáÏ v˘stavy Já prostû nemÛÏu Ïít jinak – k 30. v˘ro-
ãí procesu s V˘borem na obranu nespravedlivû stíhan˘ch.
TéhoÏ dne kolokvium k procesu s VONS. Kolokvia se zú-
ãastnili historikové Petr BlaÏek a Tomá‰ Bursík, z tehdy
uvûznûn˘ch aktivistÛ VONS Václav Havel, Jifií Dientsbier,
Petr Uhl a Dana Nûmcová, moderovala Petru‰ka ·ustrová.
V˘stava trvala do 22. fiíjna.

Výstava připomíná proces se šesti členy VONS 
z roku 1979
22.9.2009    ct24.cz    Domácí     Lucie Strašíková

Praha – V roce 1978 skupina signatářů Charty 77 usoudila, že by
měla vzniknout instituce, která by se zabývala pomocí politickým
vězňům a politicky pronásledovaným. Hlavním důvodem bylo, že li-
dé jako například Václav Havel či Ludvík Vaculík dospěli k závěru,
že zatímco oni jsou na veřejnosti známí, a proto si na ně StB příliš
netroufla, existuje také řada politicky pronásledovaných občanů,
kteří jsou perzekuováni daleko více, protože je mezinárodní veřej-
nost nezná, a tudíž nemají žádnou mediální ochranu. Nicméně poli-
cejní i justiční teror členové VONS nakonec zažili i na vlastní kůži.

Proces se členy VONS patří mezi nejznámější ve východním bloku.
Nedlouho po založení bylo šest hlavních představitelů (Otta

Bednářová, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Dana
Němcová a Petr Uhl) ve vykonstruovaném procesu za svou aktivi-
tu ve výboru odsouzeno k trestům odnětí svobody od dvou do pěti
let. Další členy, mezi nimiž byli například Jarmila Bělíková, Ladislav
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Lis, Jiří Němec a Václav Malý, čekalo půlroční věznění. Právě pro-
cesu se šesti představiteli VONS z roku 1979 je věnovaná výstava
v Knihovně Václava Havla. Vernisáž se uskuteční v úterý 22. září 
v 18 hod. Výstava bude 22. října ukončena rekonstrukcí soudního lí-
čení před Městským soudem v roce 1979 na základě dochovaných
archivních dokumentů a dobového pořadu Rádia Svobodná Evropa.

Skupina signatářů Charty 77 ustavila 24. dubna 1978 Výbor na
obranu nespravedlivě stíhaných, známý pod zkratkou VONS. Ve
známost vešel jako nezávislá instituce, která vznikla v době vel-
kých represí, aby v duchu Charty 77 sledovala případy porušování
lidských práv v tehdejším Československu. Výbor se zabýval přípa-
dy osob trestně stíhaných, vězněných za projevy svého přesvěd-
čení nebo oběťmi policejní či justiční svévole. Mezi hlavními před-
staviteli se objevily dnes dobře známé osobnosti jako Václav
Havel, Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Ota Bednářová a Da-
na Němcová.

Ten soudní proces měl být původně větší, ale pod tlakem zahra-
ničních médií a české veřejnosti státní moc ustoupila a před sou-
dem se nakonec octlo jen šest členů. Původně bylo totiž zatčeno
10 lidí. Proces se nakonec stal jedním z nejznámějších procesů ve
východním bloku.

VONS měl medializovat polit icky pronásledované
VONS zejména sepisoval informace o pronásledování jednotli-

vých osob, které pak posílal na vědomí Federálnímu shromáždění,
odkud všechny zprávy putovaly přímo k StB. Veškeré informace
rovněž zasílal zahraničním médiím. To byl jediný způsob, jak docílit
toho, aby se veřejnost o těchto lidech a jejich osudech něco do-
zvěděla.

Členů měla tato organizace vždy asi tři desítky. Žili většinou 
v Praze, ale někteří také na venkově, většinou na Moravě a ve vý-
chodních Čechách. Několik členů VONS se také z tehdejšího Čes-
koslovenska vystěhovalo, ale přesto se dále podíleli na práci vý-
borů ve Velké Británii, Rakousku, Francii a Švédsku. Doslova
všichni patří mezi lidi pronásledované státní mocí, kteří si za proje-
vy svého přesvědčení odpykali dlouhá léta ve vězeňských celách.

Jen do prosince roku 1989 vydali více než 1 100 sdělení týkají-
cích se důležitých informací o trestním stíhání. Starali se také o po-
stižené lidi a jejich rodiny a poskytovali jim morální, právní a po-
třebnou materiální pomoc. Navíc seznamovali veřejnost i úřady 
s těmito případy.

_ 1 4 .  fi í j n a  
VernisáÏ tfietího ãísla Se‰itÛ – texty Ladislava Hejdánka
pod spoleãn˘m názvem Havel je uhlík aneb Filosof a po-
litická zodpovûdnost (viz níÏe). Knihu uvedl historik filo-
sofie Tomá‰ Hermann.

_ 2 2 .  fi í j n a  
Multimediální rekonstrukce procesu s VONS: obrazov˘
záznam pfiedstavení, konaného v Nûmecku v roce 1979, 
a zvukov˘ záznam rekonstruce, kterou pfiipravila Svobod-
ná Evropa (1980). Záznam komentoval historik Petr BlaÏek.

_ 2 9 .  fi í j n a  
VernisáÏ v˘stavy fotografií Lubo‰e Kotka Absurdistán –
léta nesvobody. Soubor fotografií kaÏdodennosti normali-
zace odhalující mnoÏství absurdních, nechtûnû komic-
k˘ch situací a scén, skryt˘ch za ‰ediv˘m povrchem Husá-
kovy doby. V˘stava trvala do 10. ledna 2010.

_ 1 2 .  l i s t o p a d u  
VernisáÏ knihy Ireny Gerové Vyhrabávaãky, sestavené 
z deníkov˘ch zápiskÛ a rozhovorÛ z let 1988 a 1989. Kni-
ha obsahuje CD s dosud nepublikovan˘mi rozhovory 
s Václavem Havlem. Pofiádáno ve spolupráci s nakladatel-
stvím Paseka.
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_ 2 5 .  l i s t o p a d u  
Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ prvního roãníku soutûÏe 
o cenu Knihovny za nejlep‰í studentsk˘ esej. SoutûÏe se
zúãastnilo 86 studentÛ ãesk˘ch stfiedních ‰kol. Porota za-
sedla ve sloÏení TáÀa Fischerová, Eva Holubová, Michal
Horáãek, Jan Macháãek a Martin C. Putna. Ocenûny byly
práce tûchto studentÛ:

1. Kry‰tof Vosátka (English College in Prague) – 
Nuda na Zemi
2. Veronika Tykaãová (English College in Prague) – 
Svoboda není samozfiejmost
2. Ondfiej âern˘ (Gymnázium Jana Keplera) – 
To shnilé na jazyku
3.Milan Janou‰ek (Soukr. gymnázium J. ·kvoreckého) –
Svoboda
3. Radek Hlaváãek (První obnovené reálné gymnázium 
v Praze) – Demokracie za tfiicet korun

Ocenûní pfiedal osobnû Václav Havel.

Václav Havel se ujal vyhlášení literární soutěže 
pro studenty středních škol
25.11.2009    ČT 24    str. 18   18:00 Události v regionech

Jan HRUBEŠ, moderátor
Bývalý prezident Václav Havel se ujal vyhlášení literární soutě-

že pro studenty středních škol. Za úkol měli napsat esej na téma
Dvacet let svobody od komunismu. Soutěž uspořádala Knihovna
Václava Havla. Předávání cen sleduje právě teď Jana Čermáková.
Jano, dobrý večer. Kolik studentů se do soutěže zapojilo a jak slav-
nostní večer právě probíhá?

Jana ČERMÁKOVÁ, redaktorka
Hezký podvečer. Tak těch prací se sešlo přes osmdesát, dorazi-

lo sem konkrétně studentů přes padesát, kteří se ozvali a využili té
nabídky, že by na slavnostní večer přišli a zúčastnili se ho. Teď mo-
mentálně dorazil i bývalý prezident Václav Havel, který bude sa-
motné ceny předávat. Ještě mohu oznámit složení poroty, která ty
práce posuzovala a samozřejmě taky vítěze vybírala. Je to, jsou
tam třeba herečky Eva Holubová, Táňa Fischerová, Jan Macháček,
publicista nebo Michal Horáček, samozřejmě známý textař. No a ti
vybírali a budou také z těch vítězných třech prací citovat krátké
úryvky. Ceny bude předávat Václav Havel, jak už jsem říkala, a jsou
spojeny i s finanční odměnou. První, tedy ten vítěz dostane patnáct
tisíc korun, druhý deset a třetí pět tisíc korun. Slavnostní večer by
měl skončit kolem devatenácté hodiny.

Jan HRUBEŠ, moderátor
Říká kolegyně Jana Čermáková. Díky.

_ 1 0 .  p r o s i n c e  
VernisáÏ ãtvrtého ãísla Se‰itÛ – studie Martina C. Putny
Spiritualita Václava Havla – ãeské a americké kontexty
(viz níÏe). Knihu uvedl a o svém vlastním pohledu na du-
chovní rozmûr osobnosti a díla Václava Havla promluvil
Tomá‰ Halík.

Jak si domyslet, co u Havla není
9. 1. 2010    Magazín Víkend DNES    str. 42   Recenze    Jakub Jirsa 

O významu Václava Havla jakožto disidenta, dramatika a poli-
stopadového politika není většinou pochyb. MNOHEM SPORNĚJŠÍ
však zůstává dosavadní nedokončený Havlův intelektuální a filozo-
fický odkaz. Krátké studie teologa a religionisty Milana Balabána 
a literárního historika Martina C. Putny mapují oblast Havlova my-
šlení, která se dotýká víry, resp. spirituality. Dvě knihy o (zdánlivě)
stejném tématu ke komparaci přímo vybízejí, avšak čtenář brzy zji-

11

vyrocKVH  7ak.qxd:vyroc KVH  1ak  1.7.2010  15:12  Stránka 11



stí, že ke skutečnému porovnávání toho příliš nenabízejí. Každá 
k tématu přistupuje po svém a dospívá ke svým vlastním závěrům.
Balabán představuje detailní interpretaci několika pasáží z Dopisů
Olze, Putna ji obkládá širším kontextem – jak myšlenkovým, tak his-
torickým – a pasáže, které Balabán rozebírá, pouze cituje či jimi
doprovází mnohé fotografie.

Kde je Jiří  Němec?
Milan Balabán interpretuje Havlovu víru jakožto vztaženost 

k „absolutnímu horizontu“ či „smyslu všeho bytí“. Dopisy Olze pod-
le něj zachycují, jak „k vězněnému dramatikovi pronikal hlas bytí“
(s. 53). Samotný „hlas bytí“ by však Havlovi na Ruzyni či na Borech
asi moc nepomohl, pokud by na sebe již nebral konkrétnější podo-
bu. Avšak Balabán neinterpretuje každodenní projevy víry či dobré
vůle. Pečlivě prochází obecná a teologicky závažná témata, jako je
naděje, hřích, dialog a problém Písma a obecně kodifikace víry.
Havlovu fascinaci Heideggerovým pojmem bytí a konceptem lidské
existence v širším horizontu světa pak Balabán interpretuje téměř
jako křesťanský postoj, ve kterém bytí splývá s posvátnem.

U Balabána je patrné, že píše nejen teologickou interpretaci, ale
i příběh člověka, příběh svého milého přítele a pracuje s těmi my-
šlenkami, které jsou pro něj samotného nejpodstatnější. Víru podle
něj Havel chápe jakožto „existenciál“, jako přirozenou součást lid-
ského života a zároveň jako výzvu, které je možné dostát, nebo ta-
ké nedostát. Z Balabánova textu je patrné, že Havel setrvává v me-
zích Heideggerovy filozofie z období Bytí a času, do které chvílemi
probleskuje tu Emmanuel Lévinas, tu Martin Buber, tj. židovští filo-
zofové, jejichž myšlení klade důraz na (etickou i metafyzickou) roli
druhého, ať už se jedná o člověka či Boha. Podobné kurikulum če-
kalo mnohé tuzemské posluchače filozofie i v devadesátých letech
právě díky přetrvávání vlivu, který působil již na Václava Havla.

Zůstává sporné, nakolik Havel dané myslitele skutečně četl 
a studoval. První sešity s překladem Bytí a času se objevují až za-
čátkem osmdesátých let. Spíše mu byla tato znalost zprostředko-
vána ať už Janem Patočkou, Jiřím Němcem či jeho přáteli z okru-
hu tzv. Kampademie, kterou zmiňuje Martin C. Putna. Naopak 
o zásadní roli Jiřího Němce nehovoří ani jeden z autorů.

K Bohu, od boha Putnova studie představuje Havla jakožto po-
kračovatele odkazu T. G. Masaryka a Havlova otce Václava
M. Havla. Tímto odkazem je snaha překonat nejen pámbíčkářství,
ale i příliš konkrétní podobu náboženské víry asociované přede-
vším s katolicismem. Výsledkem má být idea „náboženské lidskos-
ti“ (s. 19), jakási odkouzlená podoba víry a náboženství, které má
své kořeny v unitářsko-univerzalistické církvi, jejíž členkou byla
Charlotte Garrigue-Masaryková, a v zednářství; Václav M. Havel
byl totiž členem lóže. Krátkou kapitolku Putna věnuje i vlivu Otoka-

ra Březiny, Walta Whitmana a Josefa Šafaříka, jejichž myšlenky
jsou předmětem několika statí z Havlova mládí.

Hlavní vliv na Havla však podle Putny měla tzv. Kampademie, in-
telektuální sdružení scházející se v bytě budoucího rektora UK Ra-
dima Palouše na pražské Kampě. V tomto prostředí se mísily filo-
zofie, přírodní vědy a náboženství a Putna toto společenství
představuje jako skutečného adresáta Dopisů Olze, které se tak
stávají intelektuální výměnou, z níž však doposud neznáme celou
jednu polovinu (tj. dopisy Kampademie Havlovi do vězení). Putnův
Havel je především vyznavačem myšlenky „tolerance, porozumění
druhému, pomoci bližnímu“ (s. 63). A Havlovo občasné veřejné do-
volávání se Boha chápe jakožto společenský rituál, nikoli jako ex-
plicitní odkaz k „absolutnímu horizontu“.

Zatímco tedy Balabán představuje Havla jakožto myslitele, kte-
rý je nakročen na cestě ke křesťanskému Bohu a pouze nechce či
neumí udělat poslední krok, podle Putny Havel naopak vědomě
směřuje od jakékoli konkrétní podoby boha. Každý z interpretů tak
předkládá v mnohém svůj vlastní obraz Havlovy víry. Oba zřejmě
vkládají do Havlových textů více, než tam skutečně je – nicméně 
u obou je (paradoxně) možné, že doříkávají přesně to, co Havel
myslel. Jak se má čtenář rozhodnout, který Havlův obraz je ten
pravý, nebo zda tato dvě pojetí víry spolu žijí u Havla nějak vedle
sebe? Těžko říci, Havel – na rozdíl od Masaryka či Patočky – nebyl
akademickým filozofem; dramatik píše jinak než univerzitní profesor
a jeho texty je nutné také jinak interpretovat (např. formou literární-
ho rozboru). Obě studie nakonec staví čtenáře před otázku, co ješ-
tě lze z Havlových textů skutečně vyčíst, zda jsou skutečně natolik
obsažné a hluboké, aby umožnily rekonstrukci Havlova pojetí víry. *

O knihách Víra (u) Václava Havla: Noetický sestřih Havlových
Dopisů Olze Milan Balabán. OIKOYMENH, Praha 2009, 58 stran, do-
poručená cena 98 korun. Spiritualita Václava Havla Martin C. Put-
na. Knihovna Václava Havla, o.p.s., Praha 2009, 85 stran, doporu-
čená cena 129 korun.

Nûkteré akce, pofiádané nebo spolupofiádané Knihovnou,
se nicménû konaly mimo Galerii Montmartre. Dûlo se tak
pfiedev‰ím z dÛvodÛ kapacitních, ale rovnûÏ tehdy, kdyÏ
bylo moÏno akce Knihovny zopakovat nebo na nû navázat
mimo Prahu nebo i mimo âeskou republiku.

_ 1 6 .  z á fi í  
Pfiedstavení „dokumentárního divadla“ ·ance 89 –
Window of Opportunity, v produkci Divadla Archa. Ex-
perimentální Ïánr „dokumentárního divadla“ propojuje

12

***

vyrocKVH  7ak.qxd:vyroc KVH  1ak  1.7.2010  15:12  Stránka 12



divadelní prvky s debatou odborníkÛ na historická, poli-
tická a kulturní témata. Pfiedstavení ·ance 89 interpretuje
rok 1989 jako „okno pfiíleÏitosti“ (termín z kosmonautiky)
– jako unikátní pfiíleÏitost, jeÏ se v ãase jen zfiídkakdy opa-
kuje. Mezi diskutujícími pfii praÏské premiéfie byli Václav
Havel, Jacques Rupnik, Petru‰ka ·ustrová a M. C. Putna,
diskusi moderoval Jaroslav Rudi‰. Po premiéfie následo-
vala pfiedstavení v Nitfie a v New Yorku – vÏdy s místní-
mi úãastníky a s Václavem Havlem jiÏ jen „virtuálním“,
tedy pfiítomn˘m skrze obrazov˘ záznam.

_ 3 0 .  z á fi í  
Pfiedstavení „dokumentárního divadla“ ·ance 89 na diva-
delním festivalu v Nitfie.

_ 1 0 .  l i s t o p a d u  
Pfiedstavení „dokumentárního divadla“ ·ance 89 v âes-
kém domû v New Yorku.

Svoboda! Svoboda? v Arše: čtyři mezinárodní
produkce, které odlišně nahlíží na Listopad
11.12.2009    kultura.iHNed.cz    str. 0   Kultura.iHNed.cz

Divadlo Archa představí čtyři divadelní produkce, které velmi
odlišnými způsoby nahlíží na převrat roku 1989 a jeho následky.

Pražské divadlo Archa dnes představí mezinárodní projekt na-
zvaný Svoboda! Svoboda? Sloboda! Sloboda? Freiheit! Freiheit?
Jde o česko-slovensko-německou akci, kterou tvůrci označují za
divadelní mozaiku intimních lidských osudů na pozadí globálních
politických změn. Projekt byl už úspěšně uveden v Žilině, Brně,
Hamburku a Berlíně.

Od počátku roku 2008 zkoumali čeští, němečtí, slovenští a ra-
kouští divadelníci společně s dalšími umělci a historiky v rámci
projektu "68/89 divadlo.doba.dějiny" vazby mezi událostmi těchto
přelomových let druhé poloviny 20. století. Výsledkem byly čtyři di-
vadelní produkce, které odlišnými způsoby nahlížejí na převrat ro-
ku 1989 a jeho následky.

Hledání ducha revolučních změn a pocitů jedné generace zpra-
covaly ve svých produkcích z různých perspektiv Divadlo Husa na
provázku (Brno), Stanica (Žilina), Sophiensaele (Berlín), Kampna-
gel (Hamburk) a Divadlo Archa.

„Tvůrci jednotlivých projektů se vyjadřují k tématům: totalita,
kolaborace, svoboda. Součástí souborného uvedení budou i disku-
se tvůrců se studenty vysokých a středních škol. Celý večer má
charakter výtvarné instalace na téma Totalita v nás, která provede
diváky všemi prostory Divadla Archa,” řekla ČTK mluvčí této scény
Pavlína Svatoňová.

Přestávky mezi jednotlivými produkcemi vyplní hudební mix 
v duchu 70. a 80.let. Programu v Divadle Archa má už odpoledne
předcházet netradiční – mystifikační prohlídka města v režii vídeň-
ského experimentálního souboru God´s Entertainment. Zájemcům
bude přístupna zdarma.

Projekt vznikl ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny 
v Praze a Ústavem pro současné dějiny v Postupimi, Knihovnou
Václava Havla a českými centry za finanční podpory Evropské
unie. Jednotné vstupné na všechny produkce je 189 korun, stu-
denti a senioři mají poloviční slevu.

_ 1 4 .  l i s t o p a d u  
Mezinárodní konference k 20. v˘roãí politick˘ch zmûn 
v âeskoslovensku a pádu Ïelezné opony Svoboda a její
nepfiátelé, konaná ve velké aule Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy. Smyslem konference bylo uãinit z dvacá-
tého v˘roãí pádu Ïelezné opony pfiíleÏitost nejen k sen–
timentálnímu vzpomínání, ale pfiedev‰ím k poctivé 
a nároãné reflexi toho, co revoluce a v˘voj od ní do sou-
ãasnosti znamenaly pro na‰e vnímání té hodnoty, o niÏ 
v revoluci ‰lo – svobody. Konference mûla tudíÏ pfiipo-
menout rÛzné dimenze svobody a mnohost zpÛsobÛ její-
ho ohroÏování i hájení. K úãasti na debatû byly pozvány
svûtové i domácí osobnosti intelektuálního a vefiejného Ïi-
vota, jejichÏ aktivity s tématem svobody souvisejí – a mnoh-
dy souvisely pfiímo s politick˘mi zmûnami v âeskoslo-
vensku a pádem Ïelezné opony. Diskuse se v prÛbûhu
dvou panelÛ zúãastnili Václav Havel, Jan Sokol, André
Glucksmann, Petr Pithart, Jacques Rupnik, Adam Mich-
nik, Martin Bútora, Tom Stoppard a Timothy Garton Ash.
Moderátorem byl Martin C. Putna. Tfietí ãástí konference
byla diskuze publika s Madeleine Albrightovou. Diskuzi
moderoval Jan Urban. 
Souãástí oslav byl rovnûÏ komponovan˘ veãer UÏ je to ta-
dy, kter˘ se konal veãer, téhoÏ dne 14. listopadu, v PraÏ-
ské kfiiÏovatce. Hudební sloÏku veãera vytvofiili Lou Reed,
Suzanne Vega, Renée Flemingová, Joan Baezová, Jifií Sti-
vín a dal‰í. Proslovy k 20. v˘roãí sametové revoluce pro-
nesli André Glucksmann, Adam Michnik, ·imon Pánek,
Václav Klaus a dal‰í. Videopozdrav pro veãer natoãili Ba-
rack Obama, Jeho svatost dalajláma a dal‰í.
Konference Svoboda a její nepfiátelé i komponovan˘ veãer
„UÏ je to tady“ byly spoleãnû pofiádány Knihovna Vá-
clava Havla, Forem 2000 a nadací Vize 97. 
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_ 1 7 .  l i s t o p a d u  
VernisáÏ v˘stavy Îensk˘ bytov˘ semináfi v Marcus Galle-
ry v Brnû (trvání do 6. ledna 2010). Pofiádáno ve spolu-
práci s Forem 50 % a o. s. Nesehnutí.

_ 2 5 .  l i s t o p a d u  
Mezinárodní konference Stredoeurópske fórum v Mest-
ském divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislavû. Konference
se skládala ze ãtyfi debatních panelÛ: Kde zaãíná Západ?;
Druh˘ Ïivot totalitních struktur; Otevfiená spoleãnost
uprostfied krize; Únava z demokracie. Pofiádáno ve spolu-
práci s o. s. Projekt Fórum a dal‰ími institucemi, zejména
ze Slovenské republiky. Úãastníky byli Václav Havel, Ti-
mothy Garton Ash, Martin Bútora, Ale‰ Debeljak, Slavenka
Drakuliã, Rudolf Chmel, György Konrád, Karel Schwarzen-
berg, Martin M. ·imeãka a dvû desítky dal‰ích v˘znam-
n˘ch intelektuálÛ Stfiední Evropy.

E D I â N Í  â I N N O S T

Knihovna zahájila vydávání edice Se‰ity Knihovny Vác-
lava Havla. âtvrtletní periodicita; jednotná, stfiízlivá, ale
pfiitom aÏ „bibliofilsky“ sliãná grafická úprava Pavla Hra-
cha, s jednoduch˘mi barevn˘mi variacemi obálky; flexi-
bilita rozsahu (50–120 stran); této flexibilitû odpovídající,
ale vÏdy pfiátelská cena; prÛbûÏné ãíslování jednotliv˘ch
Se‰itÛ bûhem roku a prÛbûÏné ãíslování roãníkÛ: to v‰e
umoÏÀuje vytváfiet ze Se‰itÛ pátefi ediãního programu
Knihovny, prÛbûÏnû prezentovat vefiejnosti v˘sledky ar-
chivního i badatelského úsilí Knihovny a jejích spolupra-
covníkÛ a rovnûÏ zachycovat to nejcennûj‰í a nejv˘znam-
nûj‰í z vefiejn˘ch akcí Knihovny. 

První roãník Se‰itÛ ukázal ‰iroké moÏnosti této „mnohos-
ti v jednotû“. KaÏd˘ ze Se‰itÛ má Ïánrovû jin˘ charakter,
kaÏd˘ prezentuje jinou oblast ãinnosti Knihovny a jinou
„tváfi“ Ïivota a díla Václava Havla:
1/09: Mûli jsme underground a máme prd. Podzemní bás-
níci o Havlovi. Uspofiádal M. C. Putna. – Soubor textÛ un-
dergroundov˘ch básníkÛ a katalog stejnojmenné v˘stavy,
která probíhala v Galerii Montmartre.
2/09: Podnûcování a trest. Témûfi dal‰í hra Václava Hav-
la. – Edice strojopisného dokumentu o posledním odsou-
zení Václava Havla. Ivan M. Havel a Dagmar Havlová-Il-
koviãová vytvofiili dokument tak, Ïe tajnû zachytili
záznam soudního pfielíãení z února 1989, pfiepsali jej 
a upravili do podoby divadelní hry. Pfiepis byl pfiipraven
pro samizdatové vydání, na které jiÏ vzhledem k následu-
jícím událostem roku 1989 nedo‰lo.
3/09: Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík. Filosof a poli-
tická zodpovûdnost. – Soubor interpretací my‰lení Václa-
va Havla z pera jeho dlouholetého souputníka a signatáfie
Charty 77, profesora Ladislava Hejdánka. Texty, roztrou‰e-
né v nejrÛznûj‰ích periodikách, pfiípadnû zÛstávající v sa-
mizdatov˘ch edicích, byly Janem Hronem sebrány pro 
tuto edici. Dohromady vytváfiejí jednu z nejpozoruhodnûj-
‰ích kritik Havlovy filosoficko-politické dvojdomosti.
4/09: Martin C. Putna: Spiritualita Václava Havla. âeské
a americké kontexty. – PÛvodní studie, popisující „genea-
logické“ souvislosti náboÏenské stránky Havlova my‰lení.
Základní linie vede od liberální podoby amerického pro-
testantismu pfies Charlotte Masarykovou, T. G. Masaryka 
a Václava M. Havla k Václavu Havlovi. Druh˘ základní
impuls tvofií my‰lení ãeské – ale soudob˘mi americk˘mi
proudy rovnûÏ ovlivnûné – filosofické skupiny Kampade-
mie, zejména my‰lení ZdeÀka Neubauera.
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Samostatnû byla vydána kniha Vûãné ãasy, ãeskosloven-
ské totalitní roky. Kniha obsahuje reflexi totality v dopi-
sech Václava Havla Alfrédu Radokovi, vzpomínkové eseje
Jifiiny ·iklové, Jana Rumla, Karla HvíÏìaly a M. C. Putny,
kalendárium âeskoslovenské totalitní roky a „slovníãek“
Názvosloví totality. Autorem kalendária a „slovníãku“ byl
historik Kamil âinátl, editory Jan Hron a Ondfiej Cihláfi 
z o. p. s. Opona. Kniha byla vydána spoleãnû Knihovnou
Václava Havla a nakladatelstvím Respekt Publishing a. s.
v Edici Respekt.

V ù D E C K Á ,  V ¯ Z K U M N Á  
A  V Z D ù L ÁVA C Í  â I N N O S T

V letním semestru 2009 (únor – kvûten) probûhl na Fa-
kultû humanitních studií Univerzity Karlovy cyklus
pfiedná‰ek M. C. Putny Václav Havel v kontextech ãeské
kultury a politiky 20. století. Kurz byl zavr‰en 28. kvûtna
besedou Václava Havla se studenty, které se zúãastnili ne-
jen absolventi kurzu, ale i nûkolik stovek dal‰ích studen-
tÛ Univerzity Karlovy.
Úãelem kurzu bylo jednak posílit zájem studentÛ o osob-
nost a dílo Václava Havla – a jednak poskytnout fakto-

grafickou prÛpravu pro ty studenty, ktefií se budou úãast-
nit jednak digitalizace archivních materiálÛ, jednak orál-
nû historického v˘zkumu havlovského prostfiedí, to jest
natáãet podle metod orální historie rozhovory s osob-
nostmi, se kter˘mi byl Václav Havel bûhem rÛzn˘ch fází
svého Ïivota v uÏ‰ím kontaktu, a zaznamenat tak infor-
mace o kontextech jeho Ïivota a díla. Natoãen˘ materiál
bude souãástí digitálního archivu Knihovny a souãasnû 
z nûj na Fakultû humanitních studií vzniknou diplomo-
vé práce.

V prostorách expozice se koná vzdûlávací program –
„Dílna kritického my‰lení“ pro stfiedo‰kolské studenty.
Lektorka Nina Rutová v nûm pouÏívá úryvky textÛ Václa-
va Havla a artefakty, vystavené k expozici, jako podnûty 
k samostatné reflexi studentÛ na téma svobody, totality 
a individuální odpovûdnosti. Scénáfi vychází z cílÛ Rám-
cov˘ch vzdûlávacích programÛ pro Z· a S·, naplÀuje oãe-
kávané v˘stupy spoleãensk˘ch vûd (dûjepisu, literární v˘-
chovy, obãanské v˘chovy), sleduje pfiínosy prÛfiezov˘ch
témat (v˘chova demokratického obãana, osobnostní a so-
ciální v˘chova, v˘chova v evropsk˘ch a globálních sou-
vislostech, mediální v˘chova). Vcelku se uskuteãnilo 26
semináfiÛ.

A R C H I V N Í  â I N N O S T

Po konzultacích s pracovníky Národního archivu byla
zpracováním softwaru povûfiena firma Incad. Jakmile byl
digitalizaãní software hotov, byl zakoupen skener a zaãa-
lo digitalizování dostupn˘ch archivních materiálÛ. Digi-
talizaci provádûjí vybraní studenti, pod dohledem archi-
váfie Knihovny. 
V záfií 2009 mohl b˘t tudíÏ digitální archiv spu‰tûn. Jeho
zprovoznûní bylo spojeno se spu‰tûním nov˘ch webo-
v˘ch stránek Knihovny, které poskytují informace o ãin-
nosti Knihovny pfiehlednûj‰ím a srozumitelnûj‰ím zpÛ-
sobem, neÏ tomu bylo dfiíve. Digitální archiv obsahuje
jednak elektronickou podobu SpisÛ Václava Havla, jed-
nak archiválie, které jiÏ byly digitalizovány. Tato ãást se
neustále roz‰ifiuje – tak, jak probíhá proces digitalizování.
Vyhledávací technologie umoÏÀuje náv‰tûvníkovi získá-
vat informace a prohlíÏet dokumenty napfiíã jednotliv˘mi
sekcemi, podle zadan˘ch klíãov˘ch slov. 
Základním archivním zdrojem, ze kterého Knihovna zatím
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ãerpá, je rodinn˘ archiv v drÏení Ivana M. Havla. V archivu
se v digitalizované podobû nacházejí napfiíklad fotografie
od Dagmar Hochové, od Alana Pajera a Hany Rysové; do-
pisy Václava Havla Jaroslavu Seifertovi, Jifiímu Kubûnovi,
Radimu Kopeckému, Janu Grossmanovi, Jifiímu Koláfii,

Jindfiichu Chalupeckému, Janu Lopatkovi, Vladimíru Ho-
lanovi, Václavu âernému, Olze Scheinpflugové, Janu Fol-
lovi; dopisy Ivana M. Havla Václavu Havlovi do vûzení;
dále pak dopisy rÛzn˘ch osobností Václavu Havlovi z do-
by prezidenství.
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M A R K E T I N G

Hlavním cílem marketingov˘ch aktivit v roce 2009 bylo
zviditelnûní pÛsobení Knihovny Václava Havla na nové
adrese a její vãlenûní do ‰ir‰ího kulturního povûdomí 
v âeské republice i v zahraniãí. Za tímto úãelem byly
podniknuty následující kroky: 

Ve spolupráci s akademick˘m malífiem Pavlem Hrachem
byl vytvofien jednotn˘ vizuální styl, kter˘ svou jednodu-
chostí a pÛsobivostí je souãasn˘ a zároveÀ zcela pfiiroze-
nû koresponduje s posláním Knihovny Václava Havla.

V záfií 2009 byly ve spolupráci se spoleãností 2142.net
spu‰tûny nové webové stránky Knihovny Václava Havla.
Jejich plnû bilingvní, ãesko-anglická koncepce, graficky pfii-
taÏlivé prostfiedí, stejnû jako srozumitelná navigace, z nich
vytvofiila jeden z nejúãinnûj‰ích nástrojÛ komunikace
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mezi Knihovnou a jejími náv‰tûvníky, resp. zájemci o její
aktivity.

Od fiíjna 2009 byl zprovoznûn profil Knihovny Václava
Havla na sociální síti Facebook. K 31. 12. 2009 mûla kni-
hovna cca 300 fanou‰kÛ. 
Od ledna 2009 zaãala Knihovna Václava Havla vydávat
pfiíleÏitostné tiskoviny, informující o aktuálním dûní
(plakát k vernisáÏím, ãtvrtletní a pÛlroãní programové
skládaãky, prázdninová skládaãka). Distribuci programÛ
do knihoven, divadel a ‰kol zaji‰Èuje Knihovna ve spolu-
práci se spoleãností Adjust Art. 

Na základû velice pfiíznivého pfiijetí písnû „Havel v kost-
ce“, která byla poprvé uvedena na vernisáÏi pfienesené
expozice, bylo rozhodnuto o vzniku stejnojmenného CD.
CD Havel v kostce s anglick˘m bookletem (kter˘ kromû
pfiekladu textu písnû sestává ze základních informací 
o Knihovnû) se stalo nejvdûãnûj‰ím reklamním pfiedmû-
tem a zároveÀ poslouÏilo jako dÛstojn˘ a pfiitom nápadi-
t˘ dárek pro partnery a pfiíznivce Knihovny.
Po cel˘ rok byly jednotlivé akce Knihovny prÛbûÏnû zvi-

ditelÀovány prostfiednictvím ti‰tûné inzerce (Hospodáfi-
ské noviny, Respekt, A2, Rodina a ‰kola, Kritické listy) 
a oznamÛ (âRo, âT, âT24).

Hlavním mediálním partnerem Knihovny se staly Hos-
podáfiské noviny

S Í D L O  K N I H O V N Y

Díky zprostfiedkování a za pomoci ãlenÛ správní rady Mar-
ka Vydry a Bessela Koka byla prohlédnuta fiada objektÛ na
Starém i Novém Mûstû praÏském a z nich vytipováno nû-
kolik moÏností. Nakonec byl jako nejvhodnûj‰í vytipován
objekt v Loretánské ulici, kter˘ je pfiímo na hlavní turis-
tické trase a navíc obsahuje uvnitfi unikátní „státoprávní“
památku – b˘val˘ byt prezidenta Edvarda Bene‰e.
Pan Zdenûk Bakala se rozhodl tento objekt zakoupit a po-
skytnout ãást jeho prostor k uÏívání Knihovnû Václava
Havla. V záfií 2009 do‰lo ke koupi objektu, v fiíjnu 2009
zaãala pfiíprava rekonstrukce tohoto objektu. 
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_Hospodaření 
Knihovny Václava Havla, o. p. s. 
v roce 2009

â L E N ù N Í  V ¯ N O S Ò
(tis. Kã) 2009 

celkem

TrÏby za vlastní v˘robky a za zboÏí celkem 177  
Zmûna stavu vnitroorganizaãních zásob celkem 177
Ostatní v˘nosy celkem 7 718 
TrÏby z prodeje majetku, zúãtování rezerv 
a opravn˘ch poloÏek celkem 177  
Pfiijaté pfiíspûvky celkem  0  
Provozní dotace celkem 0  
Celkem 8 249

â L E N ù N Í  N Á K L A D Ò
(tis. Kã) 2009 

celkem

Spotfiebované nákupy celkem 540  
SluÏby celkem 4 916  
Osobní náklady celkem 2 913  
Danû a poplatky celkem 1  
Ostatní náklady celkem 3 665  
Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv 
a opravn˘ch poloÏek celkem 345  
Poskytnuté pfiíspûvky celkem 0  
DaÀ z pfiíjmÛ celkem 0  
Celkem 12 380 

A K T I VA
(tis. Kã) 31.12.2009

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek celkem 825  
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 1 498  
Oprávky k dlouhodobému majetku -233  
Zásoby celkem 338  
Pohledávky celkem  365
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem  3 481  
Jiná aktiva celkem  325  
Celkem 6 599

PA S I VA
(tis. Kã) 31.12.2009 

Vlastní zdroje celkem  5 826  
Cizí zdroje celkem 773  
Celkem 6 599

P E N ù Î N Í  D A RY  A  G R A N T Y  K N I H O V N ù
VÁ C L AVA  H AV L A  V  R O C E  2 0 0 9

Zdenûk Bakala 10 965 632,- Kã
Zdenûk Bakala 5 500 000,- Kã
Zdenûk Bakala 3 000 000,- Kã
RPG RE Commercial, s. r. o. 473 346,- Kã
Evonik Degussa Praha s. r. o 40 000,- Kã 
Michal Horáãek 15 000,- Kã

N E P E N ù Î N Í  D A RY  A  G R A N T Y
K N I H O V N ù  VÁ C L AVA  H AV L A  
V  R O C E  2 0 0 9

Václav Havel  
vûnované autorské v˘tisky knihy 
Vûãné ãasy v hodnotû 1 680,- Kã
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ
vûnované knihy dle seznamu v hodnotû 3 247,- Kã
Kanceláfi Václava Havla   
kniÏní dar v hodnotû 5 988,- Kã
aSolution s. r. o.  
Skener Mustek Paragon 3 600 PRO A3 
v hodnotû 12 990,- Kã
OKD, a. s.  
Macintosh – notebook (3 ks) 
v zÛstatkové hodnotû 0,- Kã

D A RY  P O S K Y T N U T É  K N I H O V N O U
VÁ C L AVA  H AV L A  V R O C E  2 0 0 9

N E P E N ù Î N Í  D A RY

Národní knihovna âR   
kniÏní tituly v hodnotû 1 608,- Kã
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Nacionalna i univerzitestka biblioteka 
Bosnû i Hercegovinû  
kniÏní tituly v hodnotû 5 309,- Kã
Václav Havel   
kniÏní tituly v hodnotû 3 030,- Kã

P E N ù Î N Í  D A RY

Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch 
VIZE 97 3 000 000,- Kã

Z A  P O M O C  
K N I H O V N ù  VÁ C L AVA  H AV L A  
V R O C E  2 0 0 9  D ù K U J E M E  N Á S L E D U J Í C Í M
O R G A N I Z A C Í M  A  O S O B N O S T E M :

Vilma An˘Ïová, Adjust art PRO, s. r. o., 
AMOS Typografické studio, spol. s r. o., Aura-Pont s. r. o.,
BonaLingua, Bönisch Design s. r. o., 
Czech Computer s. r. o., âeská tisková kanceláfi (âTK),
âeskoslovenské divadlo, JUDr. Lenka Deverová, 
DILIA o. s., Divadlo Archa, Fanãík s. r. o., FASCO a. s.,
Divadlo Na zábradlí, Ducháãek & Abrt, spol. s r. o.,
FOLIO, s. r. o., FOFRS software s. r. o., Gallery, s. r. o.,
Grafické studio Klíã, Ivan M. Havel,
Dagmar Havlová - Ilkoviãová, Hubert Hesoun, 
HOST – vydavatelství, s. r. o., ak. mal. Pavel Hrach,
Information Technologies s. r. o., ak. mal. Milan Jaro‰, 
Jifií JírÛ, J. K. R., spol. s r. o., Kanceláfi Václava Havla,
Knihkupectví Academia, Knihkupectví Torst, 
Ondfiej Kocourek, KOSMAS s. r. o., 
KPMG âeská republika, s. r. o., Libri prohibiti, 
INCAD, spol. s r. o., Linda Malá, Nadace Charty 77,
Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97,
Nakladatelství Akropolis, Nakladatelství Arsci,
Nakladatelství Bonaventura, Nakladatelství Meander,
Nakladatelství Paseka, Národní Knihovna, 
Iva Nesvadbová, Newton Mailer, Oldfiich ·kácha, 
Jifií ·olc, Památník národního písemnictví, 
Respekt Publishing a. s., Nina Rutová,

RPG RE Commercial, s. r. o., STUDIO ·ÍPEK, 
Tiskárny HavlíãkÛv Brod a. s., 
úklidová firma UNIVERSAL, Ústav pro soudobé dûjiny.

K N I H O V N A  VÁ C L AVA  H AV L A  D ù K U J E
S P R ÁV N Í  A  D O Z O R â Í  R A D ù , 
jejímiÏ ãleny v roce 2009 byli:

Zdenûk Bakala (pfiedseda), BoÏena JirkÛ
(místopfiedsedkynû), Dagmar Havlová, Eva Holubová,
Michal Horáãek, Miloslav Petrusek, Mark F. Vydra,
Miroslav Masák, TaÈana Fischerová, Bessel Kok, 
Jan Macháãek, Emil Holub, Dita Stejskalová, 
Ondfiej Joná‰.

K N I H O V N A  VÁ C L AVA  H AV L A  
D ù K U J E  S V ¯ M  Z A K L A D AT E L Ò M

Dagmar Havlové, Miloslavu Petruskovi 
a Karlu Schwanzerbergovi.

K O N TA K T Y:
Knihovna Václava Havla, o . p. s.
Vor‰ilská 10/130
110 00 PRAHA 1
Tel.: +420 222 220 112, fax: 222 212 741
E-mail: info@vaclavhavel-library.org

http://www.vaclavhavel-library.org

B A N K O V N Í  S P O J E N Í  
âSOB a. s., Na Pofiíãí 24, 115 20 Praha 1
Bankovní úãty / Bank account numbers:
70777077/0300 CZK – 77557755/0300 EUR –
77477747/0300 USD
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Knihovna Václava Havla
Zpráva auditora 
a účetní závěrka

k 31. prosinci 2009
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_Zpráva auditora pro správní radu společnosti 
Knihovna Václava Havla, o.p.s.

Úãetní závûrka

Na základû provedeného auditu jsme dne 30. dubna 2010 vydali o úãetní závûrce, která je souãástí této v˘roãní zprávy,
zprávu následujícího znûní: 

„Provedli jsme audit pfiiloÏené úãetní závûrky spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2009,
v˘kazu zisku a ztráty za rok 2009 a pfiílohy této úãetní závûrky, vãetnû popisu pouÏit˘ch v˘znamn˘ch úãetních metod
a ostatních doplÀujících údajÛ. Údaje o spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. jsou uvedeny v bodû 1 pfiílohy této
úãetní závûrky.

Odpovûdnost správní rady za úãetní závûrku
Za sestavení a vûrné zobrazení úãetní závûrky v souladu s ãesk˘mi úãetními pfiedpisy odpovídá správní rada spoleãnosti
Knihovna Václava Havla, o.p.s. Souãástí této odpovûdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitfiní kontroly nad sestavo-
váním a vûrn˘m zobrazením úãetní závûrky tak, aby neobsahovala v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem nebo
chybou, zvolit a uplatÀovat vhodné úãetní metody a provádût pfiimûfiené úãetní odhady.

Odpovûdnost auditora
Na‰í odpovûdností je vyjádfiit na základû provedeného auditu v˘rok k této úãetní závûrce. Audit jsme provedli v soula-
du se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory
auditorÛ âeské republiky. V souladu s tûmito pfiedpisy jsme povinni dodrÏovat etické normy a naplánovat a provést au-
dit tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorsk˘ch postupÛ, jejichÏ cílem je získat dÛkazní informace o ãástkách a skuteãnostech
uveden˘ch v úãetní závûrce. V˘bûr auditorsk˘ch postupÛ závisí na úsudku auditora, vãetnû posouzení rizik, Ïe úãetní
závûrka obsahuje v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem nebo chybou. Pfii posuzování tûchto rizik auditor pfii-
hlédne k vnitfiním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vûrné zobrazení úãetní závûrky. Cílem posouzení vni-
tfiních kontrol spoleãnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádfiit se k úãinnosti vnitfiních kontrol. Au-
dit téÏ zahrnuje posouzení vhodnosti pouÏit˘ch úãetních metod, pfiimûfienosti úãetních odhadÛ proveden˘ch vedením
i posouzení celkové vypovídací schopnosti úãetní závûrky.
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Domníváme se, Ïe získané dÛkazní informace tvofií dostateãn˘ a vhodn˘ základ pro vyjádfiení na‰eho v˘roku.

V˘rok auditora
Podle na‰eho názoru úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, pasiv a fina-
nãní situace spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. k 31. prosinci 2009 a nákladÛ, v˘nosÛ a v˘sledku jejího hospo-
dafiení za rok 2009 v souladu s ãesk˘mi úãetními pfiedpisy.”

V˘roãní zpráva

Ovûfiili jsme téÏ soulad v˘roãní zprávy s v˘‰e uvedenou úãetní závûrkou. Za správnost v˘roãní zprávy je odpovûdná
správní rada spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vydat na základû provedeného ovûfiení v˘rok o souladu v˘roãní zprávy
s úãetní závûrkou.

Ovûfiení jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími
aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky. Tyto standardy poÏadují, abychom ovûfiení naplánovali a pro-
vedli tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû, které popisují skuteãnosti, jeÏ
jsou téÏ pfiedmûtem zobrazení v úãetní závûrce, jsou ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s pfiíslu‰nou úãetní zá-
vûrkou. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe provedené ovûfiení poskytuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení na‰eho v˘roku.

Podle na‰eho názoru jsou informace uvedené ve v˘roãní zprávû ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s v˘‰e uve-
denou úãetní závûrkou.

V Praze, dne 1. ãervna 2010

Ing. Franti‰ek Dostálek
KPMG âeská republika Audit, s.r.o.                                            Partner
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Zpracováno v souladu s vyhlá‰kou Název úãetní jednotky          
ã. 504/2002 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ Knihovna Václava Havla, o.p.s.    

Vor‰ilská 10/130
110 00  Praha 1, âeská republika

IâO   271 69 413

R O Z V A H A  ( B I L A N C E )
k 31.12.2009    
(v cel˘ch tis. Kã) 

A K T I VA âíslo  Stav k prvnímu  Stav k posled-   
fiádku dni úãetního  nímu dni 

období úãetního 
období

a b 1 2    

A. Dlouhodob˘ majetek celkem (fi. 9 + 20 + 28 + 40)       1 4 975 2 090
I. Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje (012) 2      

Software (013) 3   825  
Ocenitelná práva (014) 4       
Drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (018) 5       
Ostatní dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (019) 6       
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (041) 7       
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek (051) 8        

I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek celkem (souãet fi. 2 aÏ 8)   9   825
II. Pozemky   (031) 10      

Umûlecká díla, pfiedmûty a sbírky (032) 11 4 807 777   
Stavby   (021) 12       
Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí (022) 13 285 721   
Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ (025) 14       
Základní stádo a taÏná zvífiata (026) 15       
Drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (028) 16       
Ostatní dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (029) 17       
Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (042) 18       
Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (052) 19        

II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek celkem (souãet fi. 10 aÏ 19)     20 5 092 1 498
III. Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách   (061) 21      

Podíly v osobách pod podstatn˘ch vlivem   (062) 22       
Dluhové cenné papíry drÏené do splatnosti   (063) 23       
PÛjãky organizaãním sloÏkám   (066) 24       
Ostatní dlouhodobé pÛjãky   (067) 25       
Ostatní dlouhodob˘ finanãní majetek   (069) 26       
Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní majetek (043) 27        

24 Dlouhodob˘ 
nehmotn˘ 
majetek

Dlouhodob˘ 
hmotn˘ 
majetek

Dlouhodob˘ 
finanãní 
majetek 
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A K T I VA âíslo  Stav k prvnímu  Stav k posled-   
fiádku dni úãetního  nímu dni 

období úãetního 
období

a b 1 2    

III. Dlouhodob˘ finanãní majetek celkem (souãet fi. 21 aÏ 27)     28
IV. Oprávky k nehmotn˘m v˘sledkÛm 

v˘zkumu a v˘voje (072) 29      
Oprávky k softwaru (073) 30   -14   
Oprávky k oceniteln˘m právÛm (074) 31       
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku (078) 32       
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku (079) 33       
Oprávky k stavbám (081) 34       
Oprávky k samostatn˘m movit˘m vûcem 
a souborÛm movit˘ch vûcí (082) 35 -117 -219   
Oprávky k pûstitelsk˘m celkÛm trval˘ch porostÛ (085) 36       
Oprávky k základnímu stádu a taÏn˘m zvífiatÛm (086) 37   
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku (088) 38       
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
hmotnému majetku (089) 39        

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
(souãet fi. 29 aÏ 39) 40 -117 -233

25

Oprávky 
k dlouho- 
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A K T I VA âíslo  Stav k prvnímu  Stav k posled-   
fiádku dni úãetního  nímu dni 

období úãetního 
období

a b 1 2    

B. Krátkodob˘ majetek celkem (fi. 51 + 71 + 80 + 84)     41 2 293 4 509 
I. Materiál na skladû (112) 42      

Materiál na cestû (119) 43       
Nedokonãená v˘roba (121) 44       
Polotovary vlastní v˘roby (122) 45       
V˘robky (123) 46 92 266   
Zvífiata (124) 47       
ZboÏí na skladû a v prodejnách (132) 48 160 72   
ZboÏí na cestû (139) 49       
Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50        

I. Zásoby celkem (souãet fi. 42 aÏ 50)   51 252 338
II. Odbûratelé (311) 52   22  

Smûnky k inkasu (312) 53       
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54       
Poskytnuté provozní zálohy (314-fi. 50) 55 357 206   
Ostatní pohledávky (315) 56       
Pohledávky za zamûstnanci (335) 57   73   
Pohledávky za institucemi sociálního 
zabezpeãení a vefiejného zdravotního poji‰tûní (336) 58       
DaÀ z pfiíjmÛ (341) 59       
Ostatní pfiímé danû (342) 60       
DaÀ z pfiidané hodnoty (343) 61       
Ostatní danû a poplatky (345) 62       
Nároky na dotace a ostatní zúãtování 
se st. rozpoãtem (346) 63       
Nároky na dotace a ostatní zúãtování 
s rozpoãtem ÚSC (348) 64       
Pohledávky za úãastníky sdruÏení (358) 65       
Pohledávky z pevn˘ch termínov˘ch 
operací a opcí (373) 66       
Pohledávky z vydan˘ch dluhopisÛ (375) 67       
Jiné pohledávky (378) 68       
Dohadné úãty aktivní (388) 69   64   
Opravná poloÏka k pohledávkám (391) 70       

II. Pohledávky celkem (souãet fi. 52 aÏ 70)   71 357 365
III. Pokladna (211) 72 9 23  

Ceniny (213) 73       
Bankovní úãty (221) 74 1 628 3 458   
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75       
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A K T I VA âíslo  Stav k prvnímu  Stav k posled-   
fiádku dni úãetního  nímu dni 

období úãetního 
období

a b 1 2    

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76       
Ostatní cenné papíry (256) 77       
Pofiizovan˘ krátkodob˘ finanãní majetek (259) 78       
Peníze na cestû (+/-261) 79        

III. Krátkodob˘ finanãní majetek celkem (souãet fi. 72 aÏ 79)   80 1 637 3 481
IV. Náklady pfií‰tích období  (381) 81 47 325  

Pfiíjmy pfií‰tích období (385) 82       
Kursové rozdíly aktivní (386) 83        

IV. Jiná aktiva celkem (souãet fi. 81 aÏ 83)   84 47 325
ÚHRN AKTIV fi. 1 + 41 85 7 268 6 599
Kontrolní ãíslo fi. 1 aÏ 85 997 29 072 26 396 

Krátkodob˘
finanãní
majetek

Jiná 
aktiva 
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PA S I VA âíslo  Stav k prvnímu  Stav k posled-   
fiádku dni úãetního  nímu dni 

období úãetního 
období

c d 3 4    

A. Vlastní zdroje celkem (fi. 90 + 94)       86 546 5 826
1. Vlastní jmûní   (901) 87 66 66  

Fondy  (911) 88 2 525 11 936   
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní finanãnního 
majetku a závazkÛ (921) 89        

1. Jmûní celkem (souãet fi. 87 aÏ 89)     90 2 591 12 002 
2. Úãet v˘sledku hospodáfiení   (+/-963) 91 -1 117 X  

V˘sledek hospodafiení ve schvalovacím fiízení (+/-931) 92 X -4 131   
Nerozdûlen˘ zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 -928 -2 045    

2. V˘sledek hospodafiení celkem (souãet fi. 91 aÏ 93)   94 -2 045 -6 176 
B. Cizí zdroje celkem (souãet fi. 97 + 105 + 129 + 133)       95 6 722 773 

1. Rezervy   (941) 96        
1. Rezervy celkem (souãet fi. 96)     97

2. Dlouhodobé bankovní úvûry   (953) 98      
Vydané dluhopisy   (953) 99       
Závazky z pronájmu   (954) 100       
Pfiijaté dlouhodobé zálohy   (955) 101       
Dlouhodobé smûnky k úhradû (958) 102       
Dohadné úãty pasivní  (389) 103       
Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104        

2. Dlouhodobé závazky celkem (souãet fi. 98 aÏ 104)   105
3. Dodavatelé   (321) 106 651 306    

Smûnky k úhradû   (322) 107       
Pfiijaté zálohy   (324) 108       
Ostatní závazky   (325) 109 6 29   
Zamûstnanci   (331) 110 141 139   
Ostatní závazky vÛãi zamûstnancÛm (333) 111 4     
Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdr.poji‰tûní (336) 112 81 82   
DaÀ z pfiíjmÛ   (341) 113       
Ostatní pfiímé danû   (342) 114 27 27   
DaÀ z pfiidané hodnoty   (343) 115       
Ostatní danû a poplatky  (345) 116       
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpoãtu (346) 117       
Závazky ze vztahu k rozp.orgánÛ uzem.sam.celkÛ (348) 118       
Závazky z upsan˘ch nespl.cenn˘ch papírÛ a vkladÛ (367) 119       
Závazky k úãastníkÛm sdruÏení (368) 120      
Závazky z pevn˘ch termínov˘ch operací a opcí (373) 121       
Jiné závazky   (379) 122       
Krátkodobé bankovní úvûry   (231) 123       
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PA S I VA âíslo  Stav k prvnímu  Stav k posled-   
fiádku dni úãetního  nímu dni 

období úãetního 
období

c d 3 4    

Eskontní úvûry   (232) 124       
Vydané kratkodobé dluhopisy   (241) 125       
Vlastní dluhopisy   (255) 126       
Dohadné úãty pasivní    (389) 127 312 188   
Ostatní krátkodobé finanãní v˘pomoci (379) 128 5 500 2    

3. Krátkodobé závazky celkem (souãet fi. 106 aÏ 128)   129 6 722 773
4. V˘daje pfií‰tích období   (383) 130      

V˘nosy pfií‰tích období    (384) 131       
Kursové rozdíly pasivní   (387) 132        

4. Jiná pasiva celkem (souãet fi. 130 aÏ 132)   133 

ÚHRN PASIV  fi. 86 + 95 134 7 268 6 599
Kontrolní ãíslo (fi. 86 aÏ 133)     998 29 072 26 396     

Datum: 30. dubna 2010 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je úãetní jednotkou:

BoÏena JirkÛ
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Zpracováno v souladu s vyhlá‰kou Název úãetní jednotky          
ã. 504/2002 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ Knihovna Václava Havla, o.p.s.    

Vor‰ilská 10/130
110 00  Praha 1, âeská republika

IâO   271 69 413

V Ý K A Z  Z I S K U  A  Z T R ÁT Y
k 31.12.2009    
(v cel˘ch tis. Kã) 

âíslo                           Název ukazatele                                        âíslo âinnosti
úãtu fiádku hlavní hospodáfiská x               celkem

5 6 7 8

A .  N Á K L A D Y
I. Spotfiebované nákupy celkem 540     540  

501 Spotfieba materiálu 1 258     258  
502 Spotfieba energie 2 271     271  
503 Spotfieba ostatních neskladovateln˘ch dodávek 3          
504 Prodané zboÏí 4 11     11  

II. SluÏby celkem 4 916     4 916 
511 Opravy a udrÏování 5 4     4  
512 Cestovné 6 30     30  
513 Náklady na reprezentaci 7 21     21  
518 Ostatní sluÏby 8 4 861     4 861  

III. Osobní náklady celkem 2 913     2 913  
521 Mzdové náklady 9 2 236     2 236  
524 Zákonné sociální poji‰tûní 10 677     677  
525 Ostatní sociální poji‰tûní 11          
527 Zákonné sociální náklady 12          
528 Ostatní sociální náklady 13          

IV. Danû a poplatky celkem 1     1 
531 DaÀ silniãní 14          
532 DaÀ z nemovitostí 15          
538 Ostatní danû a poplatky 16 1     1  

V. Ostatní náklady celkem 3 665     3 665  
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17          
542 Ostatní pokuty a penále 18          
543 Odpis nedobytné pohledávky 19          
544 Úroky  20          
545 Kursové ztráty 21 39     39  
546 Dary 22 17     17  
548 Manka a ‰kody 23 5     5  
549 Jiné ostatní náklady 24 3 604     3 604  
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âíslo                           Název ukazatele                                        âíslo âinnosti
úãtu fiádku hlavní hospodáfiská x               celkem

5 6 7 8

VI. Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv 
a opravn˘ch poloÏek celkem 345     345 

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 25 116     116  

552 ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 26 229     229  

553 Prodané cenné papíry a podíly 27          
554 Prodan˘ materiál 28          
556 Tvorba rezerv 29          
559 Tvorba opravn˘ch poloÏek 30          

VII. Poskytnuté pfiíspûvky celkem
581 Poskytnuté pfiíspûvky zúãtované mezi 

organizaãními sloÏkami 31          
582 Poskytnuté ãlenské pfiíspûvky       32          

VIII. DaÀ z pfiíjmÛ celkem celkem
595 Dodateãné odvody danû z pfiíjmÛ 33          

Úãtová tfiída 5 celkem (souãet fi. 1 aÏ 33) 12 380     12 380 31
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âíslo                           Název ukazatele                                        âíslo âinnosti
úãtu fiádku hlavní hospodáfiská x               celkem

5 6 7 8

B .  V ¯ N O S Y
I. TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí celkem 177     177

601 TrÏby za vlastní v˘robky   34 75     75  
602 TrÏby z prodeje sluÏeb   35 46     46  
604 TrÏby za prodané zboÏí   36 56     56  

II. Zmûna stavu vnitroorganizaãních zásob celkem 177     177
611 Zmûna stavu zásob nedokonãené v˘roby   37          
612 Zmûna stavu zásob polotovarÛ   38          
613 Zmûna stavu zásob v˘robkÛ   39 177     177  
614 Zmûna stavu zvífiat   40          

III. Aktivace celkem
621 Aktivace materiálu a zboÏí   41          
622 Aktivace vnitroorganizaãních sluÏeb   42          
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku   43          
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   44          

IV. Ostatní v˘nosy celkem 7 718     7 718
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   45          
642 Ostatní pokuty a penále   46          
643 Platby za odepsané pohledávky   47          
644 Úroky   48 66     66  
645 Kursovné zisky   49 28     28  
648 Zúãtování fondÛ   50 7 605     7 605  
649 Jiné ostatní v˘nosy   51 19     19  

V. TrÏby z prodeje majetku, zúãtování rezerv 
a opravn˘ch poloÏek celkem 177     177

652 TrÏby z prodeje dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 52 177     177  

653 TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 53          
654 TrÏby z prodeje materiálu 54          
655 V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 55          
656 Zúãtování rezerv 56          
657 V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 57          
659 Zúãtování opravn˘ch poloÏek 58          

VI. Pfiijaté pfiíspûvky celkem
681 Pfiijaté pfiíspûvky zúãtované mezi 

organizaãními sloÏkami 59          
682 Pfiijaté pfiíspûvky (dary) 60          
684 Pfiijaté ãlenské pfiíspûvky 61          

VII.  Provozní dotace celkem
691 Provozní dotace 62          

Úãtová tfiída 6 celkem (souãet fi. 34 aÏ 62) 8 249    8 249
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âíslo                           Název ukazatele                                        âíslo âinnosti
úãtu fiádku hlavní hospodáfiská x               celkem

5 6 7 8

C .  V ¯ S L E D E K  H O S P O D A ¤ E N Í  
P ¤ E D  Z D A N ù N Í M -4 131     -4 131
591 DaÀ z pfiíjmÛ   63          

D .  V ¯ S L E D E K  H O S P O D A ¤ E N Í  
P O  Z D A N ù N Í -4 131     -4 131  

Kontrolní ãíslo 999 53 625     53 625     

Datum: 30. dubna 2010 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je úãetní jednotkou:

BoÏena JirkÛ
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Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Příloha účetní závěrky 

rok konãící 31. prosincem 2009
(v tisících Kã)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti

Knihovna Václava Havla, o.p.s. („spoleãnost“) vznikla dne 26. ãervence 2004.

Hlavním úãelem zfiízení spoleãnosti jsou archivní, archivnû badatelské, dokumentaãní a knihov-
nické ãinnosti zamûfiené na dílo Václava Havla a dokumenty ãi vûci s jeho pÛsobením související,
jejich odborná anal˘za a s tím související vzdûlávací a popularizaãní aktivity.

Sídlo spoleãnosti
Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Vor‰ilská 10/130
110 00 Praha 1
âeská republika

Identifikaãní ãíslo
271 69 413

âlenové správní rady k 31. prosinci 2009
Zdenûk Bakala (pfiedseda)
BoÏena JirkÛ (místopfiedseda)
Dagmar Havlová
Eva Holubová
Michal Horáãek
Mark F. Vydra
Jan Macháãek – den vzniku ãlenství ke dni 22. ledna 2009
TaÈana Fischerová – den vzniku ãlenství ke dni 30. ãervna 2009 
Bessel Kok – den vzniku ãlenství ke dni 30. ãervna 2009; k 31. prosinci 2009 
nebylo zapsáno do rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností.
Jménem spoleãnosti je oprávnûn jednat a podepisovat listiny pfiedseda nebo 
místopfiedseda správní rady, kaÏd˘ z nich samostatnû.
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Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Příloha účetní závěrky 

rok konãící 31. prosincem 2009
(v tisících Kã)

âlenové správní rady k 31. prosinci 2008
Zdenûk Bakala (pfiedseda)
BoÏena JirkÛ (místopfiedseda)
Dagmar Havlová
Eva Holubová
Michal Horáãek
Miloslav Petrusek
Mark F. Vydra
Miroslav Masák

âlenové dozorãí rady k 31. prosinci 2009
Mgr. Emil Holub
Dita Stejskalová
Ondfiej Joná‰ – den vzniku ãlenství ke dni 30. ãervna 2009; k 31. prosinci 2009 
nebylo zapsáno do rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností.

âlenové dozorãí rady k 31. prosinci 2008
Mgr. Emil Holub
TaÈana Fischerová
Dita Stejskalová

Zakladatelé spoleãnosti
Dagmar Havlová
Miloslav Petrusek
Karel Schwarzenberg

Zakladatelé spoleãnosti se pfii zaloÏení spoleãnosti zavázali ke vkladÛm v celkové v˘‰i 
3 tis. Kã. Tyto vklady jsou plnû splaceny a nejsou zapsány v rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spole-
ãností.

Zmûny v rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností
Dne 2. ãervna 2009 byla do rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností zapsána ãinnost dle vydané-
ho Ïivnostenského oprávnûní opravÀující spoleãnost provozovat maloobchodní ãinnost „Speciali-
zovan˘ maloobchod a maloobchod se smí‰en˘m zboÏím“. Îivnostenské oprávnûní bylo spoleãnos-
ti vydáno na základû její Ïádosti dne 5. bfiezna 2008.

Dne 22. ledna 2009 byl do funkce ãlena správní rady jmenován pan Jan Macháãek. Tato skuteãnost
byla do rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností zapsána dne 2. ãervna 2009.

36

vyrocKVH  7ak.qxd:vyroc KVH  1ak  1.7.2010  15:12  Stránka 36



Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Příloha účetní závěrky 

rok konãící 31. prosincem 2009
(v tisících Kã)

Dne 30. ãervna 2009 odstoupili z funkce ãlenÛ správní rady pan Miloslav Petrusek a pan Miroslav
Masák. Tato skuteãnost byla zapsána do rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností dne 18. února
2010. Na jejich pozice byli k 30. ãervnu 2009 jmenováni paní TaÈana Fischerová a pan Bessel Kok.
Jmenování paní TaÈany Fischerové bylo zapsáno do rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností dne
18. února 2010, jmenování pana Bessela Koka dosud zapsáno nebylo. 

Dne 30. ãervna 2009 odstoupila z funkce ãlenky dozorãí rady paní TaÈana Fischerová, zapsáno do
rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností bylo dne 18. února 2010. Na její pozici byl s úãinností od
30. ãervna 2009 jmenován jako ãlen dozorãí rady pan Ondfiej Joná‰. Tato skuteãnost nebyla dosud
zapsána do rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) ZpÛsob zpracování úãetních záznamÛ, zpÛsob a místo jejich úschovy

Úãetnictví je vedeno externí spoleãností Ducháãek & Abrt, spol. s r. o. od 1. ãervna 2009. Pro ob-
dobí 1. ledna do 31. kvûtna 2009 bylo úãetnictví vedeno externí spoleãností FASCO a. s. Úãetní zá-
znamy jsou od 1. ãervena 2009 zpracovávány v ekonomickém systému FOFRS, do 31. kvûtna 2009
byly úãetní záznamy zpracovávány v ekonomickém systému Byznys Win
. 
(b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek je evidován v pofiizovací cenû. Dlouhodob˘ hmotn˘ ma-
jetek v pofiizovací cenû do 40 tis. Kã a dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek do 60 tis. Kã není vykazován
v rozvaze a je úãtován do nákladÛ v roce jeho pofiízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek                                         Metoda  Doba odpisování 

Kanceláfiské vybavení, nábytek Lineární 6 let
Software Lineární 5 let

(c) Pfiepoãty cizích mûn

Spoleãnost pouÏívá pro pfiepoãet transakcí v cizí mûnû denní kurz âNB. V prÛbûhu roku úãtuje spo-
leãnost pouze o realizovan˘ch kurzov˘ch ziscích a ztrátách.
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Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Příloha účetní závěrky 

rok konãící 31. prosincem 2009
(v tisících Kã)

Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni pfiepoãítávána podle kurzu devizového
trhu vyhlá‰eného âeskou národní bankou. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny 
v  rozvaze.

(d) Zásoby

Hotové v˘robky (knihy) zahrnují materiálové, mzdové a ostatní pfiímé náklady.
ZboÏí je oceÀováno v pofiizovacích cenách. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení a vedlej‰í pofii-
zovací náklady (napfi. dopravu).

Knihy pofiízené pro úãely ãinnosti archivu knihovny jsou evidovány v podrozvahové evidenci 
a jsou úãtovány do nákladÛ po dobu pûti let.

(e) Pfiijaté a poskytnuté dary

Spoleãnost úãtuje o finanãních prostfiedcích pfiijat˘ch na základû darovacích smluv na úãet Fondy,
ze kterého jsou tyto pfiijaté finanãní prostfiedky zúãtovány dle charakteru jejich pouÏití následující-
mi zpÛsoby:

– do v˘kazu zisku a ztráty ve prospûch úãtu Zúãtování fondÛ do v˘‰e nákladÛ vynaloÏen˘ch
na jednotlivé projekty (stfiediska) nebo provozní ãinnost v daném úãetním období;

– proti bankovnímu úãtu v pfiípadû poskytnutí finanãních prostfiedkÛ na projekty tfietích
stran, které byly vybrány v rámci jednotliv˘ch projektÛ spoleãnosti.

3. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

Software Celkem  

Pofiizovací cena 
ZÛstatek k 1.1.2009 –  –  
PfiírÛstky 825 825  
Úbytky –  –  
Pfieúãtování –  –  
ZÛstatek k 31.12.2009 825  825
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Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Příloha účetní závěrky

rok konãící 31. prosincem 2009
(v tisících Kã)

Software Celkem  

Oprávky
ZÛstatek k 1.1.2009 –  –  
Odpisy 14  14  
Oprávky k úbytkÛm –  –  
Pfieúãtování –  –  
ZÛstatek k 31.12.2009 14  14  

ZÛstatková hodnota 1.1.2009 0 0  
ZÛstatková hodnota 31.12.2009  811  811

V˘znamn˘m pfiírÛstkem roku 2009 byl nákup softwaru pro úãely zaji‰tûní digitalizace archivu kni-
hovny.

(b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Kanceláfiské Umûlecká díla, Celkem  
vybavení, nábytek pfiedmûty a sbírky

Pofiizovací cena 
ZÛstatek k 1.1.2009 285 4 807 5 092  
PfiírÛstky 489 – 489  
Úbytky -53 -4 030 -4 083  
Pfieúãtování – – –  
ZÛstatek k 31.12.2009 721 777 1 498  
Oprávky
ZÛstatek k 1.1.2009 117 – 117  
Odpisy 102 – 102  
Oprávky k úbytkÛm – – –  
Pfieúãtování – – – 
ZÛstatek k 31.12.2009 219 – 219  

ZÛstatková hodnota 1.1.2009 168 4 807 5 039  
ZÛstatková hodnota 31.12.2009 502  777 1 279

V˘znamn˘m pfiírÛstkem roku 2009 byl nákup scanneru pro úãely digitalizace archivu knihovny ve
v˘‰i 113 tis. Kã a dále nákup expoziãního stánku ve v˘‰i 298 tis. Kã.
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V˘znamnou ãást majetku, kter˘ je klasifikován jako umûlecká díla, pfiedmûty a sbírky tvofiily v˘-
tvarnû-designérské úpravy a stylové vybavení expozice v˘stavy „Václav Havel – ãesk˘ m˘tus“ umís-
tûné v budovû Hergetovy cihelny. V prÛbûhu roku 2009 byla v˘stava pfiesunuta do expoziãních pro-
stor Galerie Montmartre v ¤etûzové ulici. Designérské, projekãní a autorské poãiny, které nebylo
moÏné pfiemístit, tak bylo nutné z majetku vyfiadit. Na základû vyhotoveného znaleckého posudku
byla vyfiazena nevyuÏitelná ãást umûleckého díla ve v˘‰i 3 867 tis. Kã a v prÛbûhu roku 2009 do‰lo
také k prodeji ãásti expozice Hergerovy cihelny ve v˘‰i 163 tis. Kã.

4. Účty v bankách
Finanãní prostfiedky jsou vedeny na bûÏn˘ch úãtech denominovan˘ch v CZK, USD a EUR. ZÛsta-
tek na bankovních úãtech k 31. prosinci 2009 ãiní 3 458 tis. Kã (2008 – 1 628 tis. Kã).

5. Krátkodobé pohledávky a závazky

(a) Pohledávky

Pohledávky ãiní celkem 365 tis. Kã (2008 – 357 tis. Kã), ze kter˘ch 2 tis. Kã (2008 – 0 tis. Kã) pfied-
stavují pohledávky po lhÛtû splatnosti.

Souãástí pohledávek je i jistota, která dle Smlouvy o podnájmu nebytov˘ch prostor, slouÏila k zaji-
‰tûní zaplacení závazkÛ spoleãnosti, t˘kajících se prostor v Hergetovû cihelnû ve v˘‰i 185 tis. Kã,
jejíÏ vrácení od pronajímatele je problematické.

(b) Závazky

Závazky ãiní celkem 773 tis. Kã (2008 – 6 722 tis. Kã), ze kter˘ch 62 tis. Kã (2008 – 544 tis. Kã) pfied-
stavují závazky po lhÛtû splatnosti.

Krátkodobé závazky zahrnují zejména fakturu t˘kající se sluÏeb v expoziãních prostorách Galerie
Montmartre v ¤etûzové ulici a dohadné úãty pasivní. V roce 2008 závazky zahrnovaly pÛjãky v cel-
kové v˘‰i 5 500 tis. Kã z titulu poskytnuté finanãní v˘pomoci panem ZdeÀkem Bakalou ve v˘‰i 
2 750 tis. Kã a panem Jonathanem Zimmermannem ve v˘‰i 2 750 tis. Kã. 

6. Náklady příštích období
Náklady pfií‰tích období ãiní celkem 346 tis. Kã (2008 – 47 tis. Kã) a pfiedstavují zejména zaplace-
ní sluÏeb v Galerii Montmartre v ¤etûzové ulici na období 1. ãtvrtletí roku 2010 ve v˘‰i 214 tis. Kã,
vypl˘vajících ze Smlouvy o spolupráci.
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7. Zásoby
Zásoba hotov˘ch v˘robkÛ k 31. prosinci 2009 ãiní celkem 266 tis. Kã (2008 – 92 tis. Kã) a pfiedsta-
vuje zásobu knih Vilém Preãan: Praha - Washington – Praha, dále 4 díly Se‰itÛ vydan˘ch Knihovnou
Václava Havla, o. p. s. v roce 2009 – Se‰ity 1’09: Martin C. Putna: „Mûli jsme underground a máme
prd“; Se‰ity 2’09: Dagmar Havlová – Ilkoviãová: „Podnûcování a trest“; Se‰ity 3’09: Ladislav Hejdá-
nek: „Havel je uhlík. Filosof a politická odpovûdnost“; Se‰ity 4’09: Martin C. Putna: „Spiritualita
Václava Havla. âeské a americké kontexty“ (2008 – Vilém Preãan: Praha – Washington – Praha).

Zásoba zboÏí k 31. prosinci 2009 ãiní celkem 72 tis. Kã (2008 – 160 tis. Kã) a pfiedstavuje zásobu knih
a DVD urãen˘ch pro prodej v rámci expozice „Václav Havel – ãesk˘ m˘tus aneb Havel v kostce“.

K 31. prosinci 2009 ãinil celkov˘ objem zásob nevykázan˘ch v rozvaze 473 tis. Kã, z toho cizí kni-
hy v komisním prodeji ãinily 118 tis. Kã, vypÛjãené knihy 151 tis. Kã a knihy, které jsou evidová-
ny v archivu, ãinily 204 tis. Kã. 

8. Vlastní zdroje

Vlastní  Fondy Rezervní  Zisk /-ztráta Neuhr. ztráta/ Celkem  
jmûní fond bûÏného období  zisk min. let

ZÛstatek k 1.1.2009 66 1 185 1 340 -1 117 - 928 546  
Zmûna stavu fondÛ – 9 411 – – – 8 869  
Pfievod ztráty roku 2008 – – – 1 117 - 1 117 –  
Ztráta roku 2009 – – – -4 131 – -4 131  

ZÛstatek k 31.12.2009 66 10 596 1 340 -4 131  -2 045 5 826

9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ a osobní náklady za rok 2009 a 2008:

2009 Náklady na sociální
PrÛm. poãet Mzdové zabezpeãení  Sociální 

zamûstnancÛ náklady a zdrav. poji‰tûní náklady

6 2 236 677 –  
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2008 Náklady na sociální
PrÛm. poãet Mzdové zabezpeãení  Sociální 

zamûstnancÛ náklady a zdrav. poji‰tûní náklady

6 1 598 504 –  

10. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
V prÛbûhu let 2009 a 2008 nebyly spoleãností vyplaceny ani poskytnuty Ïádné odmûny a pÛjãky
ãlenÛm statutárních a dozorãích orgánÛ. RovnûÏ nebyly uzavfieny Ïádné smlouvy, které by spole-
ãnost zavazovaly k vyplácení jak˘chkoli poÏitkÛ v pfiípadû ukonãení ãinnosti jednotliv˘ch ãlenÛ ve
statutárních a dozorãích orgánech spoleãnosti.

11. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní ãiní 82 tis. Kã (2008 – 81 tis. Kã), ze kte-
r˘ch 57 tis. Kã (2008 – 58 tis. Kã) pfiedstavují závazky ze sociálního zabezpeãení a 25tis. Kã (2008
– 23 tis. Kã) pfiedstavují závazky ze zdravotního poji‰tûní. Îádné z tûchto závazkÛ nejsou po lhÛtû
splatnosti.

12. Ostatní přímé daně a dotace
Ostatní pfiímé danû z titulu záloh na daÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ãiní 27 tis. Kã (2008 – 27 tis. Kã).
Îádné z tûchto závazkÛ nejsou po lhÛtû splatnosti.

V roce 2009 spoleãnost neobdrÏela Ïádnou dotaci. V roce 2008 spoleãnost obdrÏela v rámci dota-
ãního programu Ministerstva zahraniãních vûcí âR pro nevládní a neziskové organizace v oblasti
zahraniãní politiky a mezinárodních vztahÛ dotaci ve v˘‰i 300 tis. Kã. Tuto dotaci vyãerpala v pl-
né v˘‰i a v fiádné lhÛtû stanovené pro pouÏití dotace.

13. Informace o projektech společnosti
Obdobnû jako v pfiedchozím období spoleãnost v prÛbûhu roku 2009 organizovala vefiejná a klubo-
vá setkání. Vefiejnosti pfiístupná expozice „Václav Havel – ãesk˘ m˘tus“ byla pfiestûhovaná z do-
ãasn˘ch prostor v Hergetovû cihelnû do nov˘ch prostor Galerie Montmartre v ¤etûzové ulici na Sta-
rém mûstû, kde byla po pfiestûhování znovu otevfiena v dubnu 2009.

V‰echny aktivity spoleãnosti budou detailnû popsány ve v˘roãní zprávû. ZároveÀ budou ve v˘ro-
ãní zprávû uvedeny pfiijaté a poskytnuté dary.
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14. Daň z příjmů
Spoleãnost vykázala z ãinností podléhajících dani z pfiíjmÛ právnick˘ch osob v letech 2009 a 2008
nulovou daÀovou povinnost. 
Ostatní pfiíjmy nepodléhají dani z pfiíjmÛ podle ust. § 18 zákona o daních z pfiíjmÛ 586/1992 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, neboÈ jsou získávány z ãinností vypl˘vající z poslání obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti.

15. Správní náklady

Správní náklady spoleãnosti za rok 2009 ãiní celkem 4 606 tis. Kã (2008 – 2 540 tis. Kã). 
Jejich struktura je následující:

2009 
Náklady celkem Z toho správní náklady

Spotfiebované nákupy 540 143 
SluÏby 4 916 2 152  

Osobní náklady 2 913 2 136 
Danû a poplatky 1 1  
Ostatní náklady 3 665 72  
Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv 
a opravn˘ch poloÏek 345 102  

Celkem 12 380 4 606 

2008 
Náklady celkem  Z toho správní náklady  

Spotfiebované nákupy 362 95  
SluÏby 3 731 1 001  
Osobní náklady 2 102 1 323  
Danû a poplatky 1 1  
Ostatní náklady 65 56  
Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv 
a opravn˘ch poloÏek 64 64  

Celkem 6 325 2 540
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16. Významná následná událost
K datu sestavení úãetní závûrky nejsou vedení spoleãnosti známy Ïádné v˘znamné následné udá-
losti, které by ovlivnily úãetní závûrku k 31. prosinci 2009.

Datum: 30. dubna 2010 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je úãetní jednotkou:

BoÏena JirkÛ                                       
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