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        Knihovna Václava Havla     

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
A poslední host, tentokrát živě od pražské Lucerny, přesněji řečeno z Václavského náměstí. Ředitel Knihovny  
Václava  Havla  Martin Palouš. Pane docente, zdravím i vás. 
 
Martin PALOUŠ, ředitel Knihovny  Václava  Havla  
-------------------- 
Dobrý večer. Zdravím také. 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Vy jste asi poslední z dlouhé řady hostů, které za posledních 6 dnů Česká televize živě zpovídala v souvislosti s 
úmrtím Václava  Havla . Takže bych se vás jako člověka, který ho znal dlouhá léta a velmi dobře, rád zeptal, jak 
hodnotíte těch uplynulých 6 dnů, jak se naše země se svým prvním prezidentem rozloučila? 
 
Martin PALOUŠ, ředitel Knihovny  Václava  Havla  
-------------------- 
No, tak v každém případě se rozloučila důstojně. Možná překvapivá byla ta spontánnost oné pozitivní reakce a 
možná skutečně lidé si teď v tváří tvář smrti uvědomili, jak důležitého člověka ztratili, jak důležitý Václav  Havel  je 
nejenom jakožto symbol a /nesrozumitelné/ epochy, která právě uplynula, ale i jako určitý příslib a dědictví, které je 
důležité směrem do budoucnosti. 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Pojďme tedy do budoucnosti. To je téma vysloveně pro vás. Právě vaše instituce, v jejímž čele vy stojíte, by měla, 
nadneseně řečeno, pečovat o odkaz Václava  Havla  dál. Dosud ale byla bytostně spojena s osobou zesnulého 
prezidenta. Řekněte, jak moc teď musíte předefinovat nebo nově nastavit své postavení a poslání? 
 
Martin PALOUŠ, ředitel Knihovny  Václava  Havla  
-------------------- 
No, tak já si myslím, že pochopitelně to, že Václav  Havel  zde není, znamená, že jeho hlas zde nebude aktivně 
zaznívat, ale on de facto tu odpovědnost za interpretaci jeho sama, jeho dědictví nebo jeho díla již přenechal těm 
dalším. Já si myslím, že on jako dramatik měl vždycky takovou schopnost podívat se na to, co on rozjel a teď, co s 
tím ti druzí udělají. Myslím tím odpovědnost s tím něco udělat a rozhodně ho nechceme v této souvislosti zklamat. 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Vím, že to bude znít, pane řediteli, možná trochu přízemně v téhle souvislosti, ale jak máte třeba do budoucnosti 
ošetřeny ty praktické věci, jako je, já nevím, ochranná známka možná i ke jménu Václav  Havel , možná k tomu jeho 
srdíčku? 
 
Martin PALOUŠ, ředitel Knihovny  Václava  Havla  
-------------------- 
Podívejte se, já si myslím, že jeho skon před několika dny, to je příliš čerstvá věc. O tom budeme hovořit. Ale jsem 
zcela přesvědčen, že Knihovna  Václava  Havla  bude všechny tyto otázky být schopná v komunikaci s dědici, s 
paní Havlovou si vyjasnit tak, abychom mohli rozumným způsobem v duchu toho, co od nás Václav  Havel  sám 
očekává, fungovat i v budoucnosti. 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 



-------------------- 
Jedna také praktická věc. Například nově budovaná knihovna  v Děčíně bude prý možná pojmenovaná po Václavu  
Havlovi . Takže to možná bude také knihovna  Václava  Havla? To by ale poněkud kolidovalo s tím vaším názvem. 
 
Martin PALOUŠ, ředitel Knihovny  Václava  Havla  
-------------------- 
No, já nejsem schopnej na tuto otázku odpovědět. To je skutečně spíš otázka na takříkajíc "majitele" ochranné 
známky, což je dědicové či paní Havlová. Já si myslím, že to není příliš šťastný nápad, protože může docházet k 
nejrůznějších konfuzím, ale naprosto chápu entuziasmus a důvod, proč Děčínští k něčemu takovému by hodlali 
přistoupit, ale je třeba to vyjasnit, aby bylo jasné, že Knihovna  Václava  Havla  je jediná instituce, která má svůj 
specifický úkol, specifické poslání řekněme v duchu oněch amerických prezidentských knihoven , které jsou naším 
vzorem, nebo které jsou vzorem té knihovny , kterou chtěl založit sám Václav  Havel . 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Pokud vím, tak Václav  Havel  apeloval na své spolupracovníky právě v knihovn ě, aby nebudovali jeho pomník, ale 
aby budovali otevřenou instituci, která by, a to předpokládám, že asi mínil na tu dobu, kdy už tu nebude, která by 
prostě pečovala jednak o jeho odkaz, ale i o myšlenky, o to, aby se tam mohli lidé střetávat, potkávat. Bude to tedy 
ten nejbližší další úkol vaší knihovny  udělat ze sebe nebo proměnit se právě v takovouhle instituci, která nebude 
jenom pomníkem Václava  Havla? 
 
Martin PALOUŠ, ředitel Knihovny  Václava  Havla  
-------------------- 
Přesně to máme na mysli. Jsme si vědomi toho, že toto Václav  Havel  chtěl. My teď se snažíme jaksi ty programy 
tohoto typu rozjet v tom nejlepším slova smyslu. Jak víte, spisovatel Jáchym Topol teď se stal člověkem, který je, 
řekněme, odpovědný za programovou skladbu naší klubové činnosti. Budeme se, doufejme, v nějaké dohledné 
budoucnosti moci přestěhovat do nového sídla. Takže rozhodně chceme být živým místem střetávání lidí, kteří jsou 
si vědomi důležitosti havlovské tradice, a které rozhodně nejsou jenom připraveni oprašovat pomník, ale 
uvědomovat si, že Václav  Havel  nám něco říká i v souvislostech otázek, které přicházejí z budoucnosti, které jsou 
důležité, a třeba Václav  Havel  si nemohl uvědomovat jejich kontext, protože jeho životní příběh se právě uzavřel. 
Chceme v podstatě toto jeho přání naplnit v té míře co možná nejvrchovatější. 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Pane docente, děkuju vám za to, že jste byl pravděpodobně posledním hostem živého vysílání České televize v 
tomto smutném týdnu. Děkuju pěkně a na shledanou. 
 
Martin PALOUŠ, ředitel Knihovny  Václava  Havla  
-------------------- 
Já vám děkuji a spěchám zpátky do bezvadného programu do Lucerny. 
 
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Ty následující záběry, kterými se dneska z Událostí, komentářů rozloučíme, už jste určitě viděli a mám pocit, že je 
určitě uvidíte mnohokrát i v budoucnosti, ale charakterizují to, co jsme zažívali v posledních dnech a určitě stojí za 
to si je ještě jednou připomenout a třeba i s přáním klidných nadcházejících svátků. Na shledanou. 
 
/ Bez komentáře / 
 


