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_Poslání Knihovny Václava Havla

Knihovna Václava Havla byla zaloÏena 26. ãervence 2004
paní Dagmar Havlovou, Karlem Schwarzenbergem a Milo-
slavem Petruskem po vzoru americk˘ch prezidentsk˘ch kni-
hoven jakoÏto místa dokumentace, zkoumání a ‰ífiení
Ïivota a díla Václava Havla, ale i jakoÏto centrum „havlov-
ského duchovního svûta“ – místo reflexe novodobé ãeské
historie i ãeského místa a ãeské role v globalizovaném
svûtû, s dÛrazem na témata svobody, lidsk˘ch práv a lidské
tvofiivosti. Knihovna Václava Havla je obecnû prospû‰nou
spoleãností, která je zapsána v Registru vefiejnû prospû‰-
n˘ch spoleãností spravovaného Mûstsk˘m soudem v Praze
(sekce O, ãíslo spisu 338).

Knihovna Václava Havla v Katefiinské 18 na Praze 2 je mís-
tem dokumentace a v˘zkumu moderní ãeské historie s dÛ-
razem na ‰ífiení my‰lenek a díla Václava Havla, dramatika,
bojovníka proti totalitû, vÛdce sametové revoluce 1989, ães-
koslovenského a ãeského prezidenta i symbolu ostraÏitosti
vÛãi jakékoli zvÛli moci.
V prostorách Galerie Montmartre v ¤etûzové 7 na Starém
Mûstû praÏském, se nachází stálá expozice „Václav Havel:
âesk˘ m˘tus aneb Havel v kostce“. Zde Knihovna Václava
Havla téÏ pofiádá nejrÛznûj‰í semináfie, autorská ãtení, v˘-
stavy, koncerty a divadelní pfiedstavení.

_Statutární orgány

SPRÁVN Í RADA
Zdenûk Bakala – pfiedseda (do 30. 11. 2011,
kdy rezignoval i na ãlenství ve správní radû)
BoÏena JirkÛ – místopfiedsedkynû
TáÀa Fischerová
Dagmar Havlová
Eva Holubová
Michal Horáãek
Bessel Kok
Jan Macháãek – pfiedseda (od 1. 12. 2011)
Mark F. Vydra

DOZORâ Í RADA
Emil Holub
Dita Stejskalová
Ondfiej Joná‰

_Úvodní slovo

V roce 2011 do‰lo k odchodu fieditele KnVH Martina
C. Putny, kter˘ v dobû svého pÛsobení pfiipravil edici Se-
‰itÛ a Duchovní portrét Václava Havla v rámci ãeské kul-
tury 20. století. Novû pfii‰el fieditel Martin Palou‰, kter˘
pfied tím pÛsobil jako velvyslanec âeské republiky pfii OSN
v New Yorku. Ten pfievzal fiízení knihovny, pfiizval spiso-
vatele, básníka a novináfie Jáchyma Topola, kter˘ v KnVH
zaãal rozvíjet bohat˘ a zajímav˘ klubov˘ program. Martin
Palou‰ rovnûÏ navázal a rozvíjel zahraniãní kontakty, je-
jichÏ v˘sledkem se stalo zaloÏení spfiíznûné nadace v USA,
ke kterému do‰lo v roce 2012. Cílem této nadace je podpo-
rovat ãinnost KnVH.

Martinu C. Putnovi i Martinu Palou‰ovi dûkuji za jejich
práci.

Konec roku 2011 byl pro KnVH zlomov˘, zemfiela klíãová
osobnost ãeského kulturního undergroundu básník Ivan
Martin Jirous, spoleãenství b˘valého dissentu ztratilo i spi-
sovatele Jifiího Gru‰u a zanedlouho na to neoãekávanû zem-
fiel 18. prosince i Václav Havel. Knihovna by se tak do
budoucna mûla stát klíãovou institucí, která bude peãovat
o duchovní, intelektuální i umûleck˘ odkaz prezidenta Vác-
lava Havla. Pro knihovnu, její vedení i zamûstnance je to
do budoucna velká v˘zva a závazek a tomu bude odpovídat
i pracovní nasazení celého t˘mu...
Na závûr se patfií jménem celé správní rady podûkovat do-
zorãí radû, zamûstnancÛm, spolupracovníkÛm KnVH, v‰em
co poskytli svÛj archivní materiál a pfiispívají tak k v‰emoÏ-
nému bádání i lep‰ímu porozumnûní osobnosti Václava
Havla, jeho idejím, ideálÛm a hodnotám, kter˘mi se fiídil
a taktéÏ svûtu, ve kterém Ïil. Podûkování pfiedsedy správní
rady patfií paní Dagmar Havlové, která se s obrovsk˘m za-
ujetím knihovnû i odkazu Václava Havla vûnuje a to od je-
jího zaloÏení. Zvlá‰tní podûkování patfií ZdeÀku Bakalovi,
kter˘ dlouhodobû a velkoryse knihovnu finanãnû podpo-
ruje.
Jan Macháček
Pfiedseda správní rady Knihovny Václava Havla
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¤ED ITEL
Martin C. Putna (do 31. kvûtna 2011)
Martin Palou‰ (od 1. ãervna 2011)

V¯KONN¯ T¯M
Pavel Hájek – Senior Manager
Jan Hron – editor a archiváfi
Lucie Prachafiová – produkce
Jáchym Topol – zástupce fieditele pro program a publikace
(od 1. záfií 2011)

Činnost knihovny
Václava Havla v roce 2011

VE¤E JNÉ A KLUBOVÉ AKCE

Vût‰ina akcí se i v tomto roce uskuteãnila v prostorách stálé
expozice Knihovny Václava Havla – v Galerii Montmartre
v ¤etûzové ulici 7 na Starém Mûstû praÏském. Tento pro-
stor umoÏÀuje velmi úãelnû kombinovat trvale umístûnou
v˘stavu o Ïivotû a díle Václava Havla s ãasovû omezen˘mi
v˘stavami a dal‰ími akcemi ‰irokého Ïánrového spektra, ja-
k˘mi jsou napfiíklad workshopy pro studenty stfiedních
‰kol, kolokvia, pfiedná‰ky, men‰í divadelní pfiedstavení, ko-
morní koncerty, autorská ãtení ãi doplÀkov˘ prodej. Z to-
hoto dÛvodu je moÏné vnímat Galerii Montmartre téÏ jako
jistou „laboratofi“, v níÏ se ovûfiují moÏnosti i limity pro
program budoucího definitivního sídla Knihovny.

Programové schéma první pÛle roku 2011 navazovalo na
dramaturgii velk˘ch tematick˘ch cyklÛ pfiedcházejícího
roku, propojující vefiejnou klubovou ãinnost Knihovny s je-
jím publikaãním programem: Leitmotivem programu Kni-
hovny v období leden – ãerven se stalo v˘tvarné a literární
dílo pardubické rodiny VokolkÛ.
Druhá pÛle roku se v souvislosti s nástupem nového fiedi-
tele, panaMartina Palou‰e, nesla ve znamení programového
zintenzivnûní a zpestfiení, pfiedev‰ím v oblasti klubov˘ch
aktivit.

_ S l a v n o s t n í u z a v fi e n í v ˘ s t a v y
„ P l a t ó n n a Kampû – LOTR na H r ád e ã ku “
1 5 . l e d e n 2 0 1 1
Zakonãení v˘stavy, pfiibliÏující v dobov˘ch dokumentech je-
dineãné intelektuální spoleãenství – Kampademii – obnove-
nou platónskou akademii se sídlem na praÏské Kampû.
Kde se v 70. a 80. letech 20. století protínaly zájmy Václava
Havla s rozmanit˘mi filosofick˘mi tématy, radostí ze hry
a obdivem k Pánu prstenÛ? V Kampademii, v obnovené
platónské akademii se sídlem na praÏské Kampû, jejímiÏ
ãleny byli Tomá‰ Halík (Gandalf), Radim Palou‰ (Elrond),
Martin Palou‰ (Sam), Daniel Kroupa (Frodo), Pavel Bra-
tinka (Gimli), Helena Webrová (Mulier) a Ivan M. Havel
(Puzuk).

_ „â e c h y s v û t c Ûm , s amo t y o d v á Ï l i v c Ûm
( a p o c t y c e l e b r i t ám ) “
2 1 . l e d e n – 2 9 . k v û t e n 2 0 1 1
Stejnojmenná v˘stava obrazÛ a kreseb, grafik a soch, mo-
dliteb a kfiiku Vojmíra Vokolka (1910-2001), jednoho z nej-
svébytnûj‰ích ãesk˘ch umûlcÛ 20. století v kurátorském
v˘bûru Martina C. Putny a Václava Vokolka.

OH L A S Y:

Co dovede člověk? Co čas?
8. 3. 2011 Týdeník Rozhlas, str. 8, Fejeton

V inflační lavině všemožných kulturních programů, projektů, produkcí
a akcí, které denně „sžuchnou“ na lid obecný a přimáčknou ho k zemi,
dokáže potěšit skromná výstava, kterou můžete obsáhnout několika
kroky, a přesto vám umožní dotyk s celkem, s univerzem. Na takovou
malou „kapesní“ výstavu jsem narazil v Knihovně Václava Havla v praž-
ské Galerii Montmartre, kde v jedné nevelké místnosti vystavuje do
konce května několik svých objektů, kreseb, náčrtů, studií a zapsaných
názvuků fonické poezie výtvarník a freskař Vojmír Vokolek (1910-2001), od
jehož smrti uplyne letos v létě deset let.

Nastříhaný plech, zrezlé sudy, rozštíplé špalky, buližníky, zdi, písmena,
hlásky - to byl výchozí materiál, ze kterého stavěl své sochy, objekty
a básně. Píši „stavěl“, ale přiléhavější by snad bylo, že Vokolek znovu-
skládal či komponoval metafory a podobenství o stvoření světa, o vzni-
kání a zanikání,o prvním člověku,o pokušeních,o umírání.

Mnoho z Vokolkova díla je dnes nenávratně zničeno - některé chrá-
mové fresky, křížová cesta, dřevěné objekty podlehly lidské zhovadilosti
a křupanství, rozpadly se v deštích, zimách, pod útokem červotočů. Sám
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fresky, již v době předkoncilní situující katolickou církev do realit mo-
derního světa, většinou zanikly. S odstupem se ukazuje, že na rubu éry
sorely vznikalo u nás v padesátých a šedesátých letech skvělé katolické
umění, zlikvidované obvykle věřícími. Podobně jako tato díla je v pražské

výstavě dotykem a skicou prezentována i Vokolkova klíčová realizace
z roku 1954. Je jí ještě tradiční, nenápadnámozaika svatého Františka na
kapucínském kostele v Brně.

Od roku 1983 se Vojmír Vokolek rozhodl s touto tvorbou skončit, změ-
nil příjmení a vrátil křestní jméno na Josef Müller. Z naštípaných, někdy
kolorovaných, dřevěných špalků a nalezených balvanů (podobně jako
sochař Valerián Karoušek) a plechů vytvářel působivé instalace, které
zanechával na různých místech — pohříchu povětšinou na místech je-
jich zániku. Několik drobných příkladů je však na výstavě k vidění, po-
dobně jako řada nezaměnitelných plastik z ohýbaného plechu. Chybí
bohužel video se záznamem Vokolkových poetických, někdy spíše fó-
nických prezentací, které nikdy nebyly takzvaně uměleckou performancí,
ale silným hlasem do sebe pohrouženého světce, který nechce být viděn,
ale slyšen.

Vokolkova výstava v pražském Montmartru, záslužně uspořádaná
jeho synovcem Václavem, je čitelná jako soubor drobných odkazů
k velkému, nezaměnitelnému a v duchovní paměti stále čitelnějšímu dílu.
To se již dnes ve své nemateriální, duchovní podstatě vznáší nad mořem
mrtvých artefaktů, jimiž nás obdařilo dvacáté století.

Pavel Ondračka

_ „Úno r v é t e r u “
2 5 . ú n o r , 2 0 . 0 0 h od i n
Vefiejné ãtení poémy Únor, sloÏené Vladimírem Vokolkem,
která s nejvût‰í pravdûpodobností pfiedstavuje vÛbec první
bezprostfiední básnickou reflexi komunistického puãe
v roce 1948. Recitaci v podání v˘znamn˘ch osobností ãeské
kultury Ïivû pfiená‰el âesk˘ rozhlas 3 – Vltava.

OH L A S Y

Výročí bolševického puče připomene i čtení dobových básní
25. 2. 2011, zpravy.rozhlas.cz, literatura

Osobnosti české kultury a veřejného života budou dnes večer
v Knihovně Václava Havla číst k příležitosti výročí únorového komunis-
tického převratu v roce 1948 poémy Vladimíra Vokolka Únor a Rekviem
za Jana Masaryka.

Ty podle organizátorů představují první dobovou básnickou reflexi
komunistického puče. Vladimír Vokolek, který zemřel v roce 1988, je
považovaný především zameditativního básníka a představitele tzv. spiri-

autor se z toho ale nehroutil, pozoroval to s pobaveným odstupem a la-
konicky komentoval: „Mám rád, když v tom pracuje čas.“ Na pražské vý-
stavě jsem si jej znovu „přivolal“ i s těmi několika návštěvami u něj doma
v Pardubicích.

Málomluvná a vysoká postava, jakoby vysekaná z jednoho kusu
kmenu, v jehož letokruzích byla vepsána rodinná umělecká „huť“ otec
majitel tiskárny (tiskly se tam krásné knížky pro Starou Říši, Demla,
Reynka, Josefa Čapka), bratr Vlastimil, vynikající tiskař, a druhý bratr
Vladimír zase výsostný básník. Tedy něco jako bratrská „manufakturní“
triáda, která si říkala Lis tří bratří. A nemělo by se zapomenout ani na
sestru Květu stojící v pozadí - ženu řeholního nasazení a služby, v pade-
sátých letech vězněnou v komunistickém kriminálu, která do poslední
chvíle obětavě pečovala nejen o bratra Vojmíra. (…)

Miloš Doležal

Nad mořem mrtvých artefaktů
4. 2011 Host, str. 56, Periskop

Mizející dvacáté století staví před kunsthistorii úkol najít vůbec nějaké
dodnes živé hodnoty, které překročily hranici milénia nikoliv jako arte-
fakty, ale jako živá, vypovídající díla. Bilance je chabá, takže je nutno se
obrátit k tomu, co ve své době teoretici ani laici obecně za umění nepo-
važovali a co zpochybňovali i sami tvůrci. K nim patřil Vojmír Vokolek
(1910–2001), pocházející z pardubické rodiny, jejíž nadaní potomci si ve
třicátých a čtyřicátých letech z komerční tiskařské dílny vytvořili elitní
nakladatelství Lis tří bratří.

Vojmír studoval grafiku na pražské Akademii u T. F. Šimona, ale pří-
značně se roku 1934 odmítl dostavit pro diplom, který vnímal jako zbyte-
čnost, na rozdíl od dnešních studovanýchmagistrů umění, pro které umění
získáním diplomu obvykle končí. V nevelké, ale prominentní výstavní pro-
stoře GalerieMontmartre, prezentující osobnosti na pomezí literární a vý-
tvarné tvorby blízké generaci a cítění Václava Havla, je Vojmír Vokolek
představen až do konce května stručným, ale výstižným výběrem pod ná-
zvem Čechy světcům, samoty odvážlivcům (a pocty celebritám).

Rané období připomíná řada střídmě pojatých, cézannovských ob-
razů, po Reynkově způsobu zpodobňujících nejbližší přátele a příbuzné.
Zatímco Bohuslav Reynek, s nímž Vokolka spojuje hluboká víra, se v pa-
desátých letech soustředil na jeden obor, rodinu a místo, Vojmír Vokolek
se po likvidaci rodinné tiskárny na začátku padesátých let stal poutní-
kem, zanechávajícím záměrně netrvalé stopy v Čechách a na Moravě.
Poprvé a naposledy vystavoval své obrazy v Pardubicích roku 1937. Poz-
ději působil jako restaurátor, který se rozhodl vlastním dílem oživit sko-
mírající tradici umění v sakrálních prostorách.

Pražská výstava je určena těm, kdo Vokolkovo dílo znají. Málokdy
přímo z deseti jím vyzdobených kostelů, spíš z výstav, monografického
katalogu, krátkého filmu s autorovou fascinující básnickou performancí
nebo z instalací na hradě Pecka, případně v muzeu v Holešově. Kostelní
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tuální poezie. Ředitel Knihovny Václava Havla, literární historik Martin C.
Putna ve Světě o osméVokolka zařadil k Zahradníčkově generaci, které se
říkalo katoličtí básníci. „On se držel trochu stranou hlavního proudu, v ni-
terné samotě. V Děčíně, kde bydlel většinu života, což si nevybral, má-
lokdo věděl, že píše.“„Vladimír Vokolek, pokud se ví, je opravdu jediný, kdo
z lidí, kteří byli tady doma, kdo pojmenovává přímo únor a ty zločiny. Takže
témata jsou únorový převrat, smrt JanaMasaryka, odpor arcibiskupa Be-
rana proti porobení církve.“Vokolek působil jako ředitel knihovny v Děčíně.
Z této funkce byl v roce 1954 odvolán. Putna také připomněl autory píšící
v exilu, například Karel VI. Schwarzenberg, který psal básničky, jimiž si
ulevoval. „Ale doma skutečně ta hlavní scéna mlčela. “Večerního čtení
se zúčastní i přímí pamětníci únorových dnů z roku 1948. „Čtení zahájí Jiří
Stránský, politický vězeň z 50. let. A budou se střídat další osobnosti. Jak
političtí vězňové, tak chartisté, disidenti. Tak i lidé daleko mladší, kteří tak
chtějí vyjádřit svůj postoj, že bolševický puč je puč, a nedá se to relativi-
zovat,“ zdůraznil Martin C. Putna. Večerní čtení poémy Vladimíra Vokolka
Únor a Rekviem za Jana Masaryka odvysílá Český rozhlas 3 Vltava udá-
lost přímým přenosem.

Tomáš Pavlíček, Milan Kopp

_ „ J a k u ã i t o Ha v l o v i “
2 6 . d u b e n 2 0 1 1 , 1 8 . 0 0 h od i n
Slavnostní uvedení knihy Niny Rutové: „Havel v kostce. 14
lekcí o jedné osobnosti a kaÏdé dobû pro uãitele a stu-
denty“, urãené pro stfiedo‰kolské pedagogy. Kniha Niny Ru-
tové obsahuje ve formû pracovních listÛ konkrétní návody,
jak uãit o Ïivotû Václava Havla, o tématech, která prom˘-
‰lel, o totalitû, ve které strávil vût‰inu Ïivota.

OH L A S Y:

26. DUBNA
17. 5. 2011, Divadelní noviny, str. 3, kronika

OLD STAR HAVEL V prostorách Knihovny Václava Havla v Galerii
Montmartre se konalo slavnostní uvedení knihy Niny Rutové Havel
v kostce. Nová publikace s podtitulem 14 lekcí o jedné osobnosti a každé
době je určena pro středoškolské pedagogy do základů společenských
věd, historie, mediální výchovy, výtvarné výchovy nebo češtiny. Obsa-
huje konkrétní návody, jak učit o tématech, která ve svém díle zpracoval
Václav Havel: disent, svědomí, čecháčkovství, dědictví minulosti či de-
mokratická diskuse. Knihu divadelními skeči během podvečera komen-
tovali herci divadelního sdružení Old Stars.

Hana Měrková

_M i c h a l P u l lmann : K on e c e x p e r im en t u
3 . k v û t e n 2 0 1 1 , 1 9 . 3 0 h od i n
Spolek studentÛ historie FF UK ve spolupráci s Knihovnou
Václava Havla si Vás dovolují pozvat na prezentaci knihy
Michala Pullmanna, Konec experimentu. Pfiestavba a pád
komunismu v âeskoslovensku. Hosté: PhDr. Michal Pull-
mann, Ph.D. (ÚHSD FF UK), Prof. PhDr. Pavel Bar‰a, M. A.,
Ph.D. (ÚPOL FF UK), Mgr. Adéla Gjuriãová, Ph.D. (ÚSD AV
âR). Publikaci pfiedstaví její autor Michal Pullmann, ná-
sledovat budou koreferáty Pavla Bar‰i a Adély Gjuriãové.

_Amá l i e ã . 8 6 : B ud ou c n o s t Kn i h o vn y
Vá c l a v a Hav l a
3 0 . ã e r v e n 2 0 1 1
Uzavfiená diskuse se zakladateli, ãleny správní rady a za-
mûstnanci Knihovny s blízk˘mi spolupracovníky Václava
Havla o novém smûrování v˘voje Knihovny po 1. ãervnu
2011, kdy se funkce fieditele Knihovny Václava Havla ujal
Martin Palou‰.
Veãer moderoval Michael Kocáb.

_Vyh l á ‰ e n í 3 . r o ã n í k u l i t e r á r n í s o u t û Ï e
o C e nu Kn i h o vn y Vá c l a v a Hav l a
o n e j l e p ‰ í s t u d e n t s k ˘ e s e j
2 8 . s r p e n 2 0 1 1
I pfies pomûrnû nízkou úãast studentÛ v minulém roãníku,
zpÛsobenou pravdûpodobnû aÏ pfiíli‰ explicitní formulací
tématu („Co je je‰tû absurdní a z ãeho uÏ není moÏné si
dûlat prdel?“), se opût prokázalo, Ïe studentÛm je forma
eseje blízká a Ïe nûktefií se jím dokáÏí vyjadfiovat bezmála
suverénnû. Také z tohoto dÛvodu bylo téma tfietího roãníku
formulováno velmi ‰iroce: „Svoboda projevu a moderní ko-
munikaãní technologie – dvû strany téÏe mince?“ SoutûÏ
byla zafiazena do projektu M·MT Podpora soutûÏí a pfie-
hlídek v zájmovém vzdûlávání pro ‰kolní rok 2011/2012.

_ P amû t i k u l i s á k a
1 5 . z á fi í 2 0 1 1 , 1 9 : 0 0 h od i n
Komponovan˘ veãer s Andrejem Krobem, scénáristou, re-
Ïisérem, tvÛrcem Originálního videojournalu a v nepo-
slední fiadû téÏ principálem Divadla na tahu.

_Ro z d û l e n i m i nu l o s t í
2 9 . z á fi í 2 0 1 1 , 1 9 . 0 0 h od i n
Slavnostní uvedení knihy Adély Gjuriãové, Michala Ko-
peãka, Petra Roubala, Jifiího Suka a Tomá‰e Zahradníãka
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_Mo t omo r f ó z y a s c é n i c k é ã t e n í s k e ã e
E l a , H e l a a s t o p
1 7 . l i s t o p a d 2 0 1 1 , 1 9 . 0 0 h od i n
Lubomír Houdek, Lenka Jungmannová, Václav Havel – Mo-
tomorfózy. Skeãe Motomorfóza a Ela, Hela a stop napsal
Václav Havel pro revue Ivana Vyskoãila Autostop na pfie-
lomu let 1960 a 1961. Skeãe ale nebyly publikovány a zcela
zapadly. Díky témûfi detektivní práci teatroloÏky Lenky
Jungmannové se kniÏního vydání doãkaly aÏ nyní (Galén,
2011). „Jsem dojat, Ïe tato kníÏka vychází, neboÈ Autostop
byl prvním textem, na nûmÏ jsem se autorsky podílel
a kter˘ byl uveden na jevi‰tû,“ uvádí sám autor.
Scénické ãtení Ela, Hela a stop. ReÏie: Hana Bure‰ová.
Hráli: Naìa Vicenová, Jaroslava Pokorná, Pavel Batûk.

_Na v ak e r a v me – m i r o j i l o v a k e r e l
( To n em l u v ím j á – t o m l u v í mo j e s r d c e )
2 4 . l i s t o p a d 2 0 1 1 , 1 9 . 0 0 h od i n
Veãer souãasné romské literatury s autorsk˘m ãtením An-
dreje Gini, Jany Hejkrlíkové a Ireny Eliá‰ové. Souãástí ve-
ãera bude téÏ zahájení v˘stavy fotografií souãasn˘ch
romsk˘ch spisovatelÛ a spisovatelek Luká‰e Houdka. Ve-
ãerem provází Karolina Ryvolová, romistka, pfiekladatelka,
autorka ãetn˘ch esejÛ o romské literatufie.

_To t a l i t a r i smy a au t o r i t á fi s t v í
6 . p r o s i n e c 2 0 1 1 , 1 9 . 0 0 h od i n
Pfiedná‰ka PhDr. Radka Bubna, fieditele Ústavu politologie
FF UK na téma: „Totalitarismy a autoritáfiství, aneb prÛ-
vodce inteligentního nepolitologa po svûtû ‚divn˘ch‘ kon-
ceptÛ“.

_ S v û t o d û j n á mo c s v o b od y s l o v a
( S ympo z i um / Ve ã e r s o l i d a r i t y / K o n c e r t )
9 . p r o s i n e c 2 0 1 1 , o d 9 . 0 0 h od i n ,
D i v a d l o A r c h a , P r a h a
Mezinárodní sympozium o roli svobody projevu v sou-
ãasné globalizované, kulturnû a náboÏensky nehomogenní
spoleãnosti. Doprovodn˘ program: v˘stavy vytvofiené spoleã-
ností âlovûk v tísni „Tiskem proti útisku – kubánsk˘ sami-
zdat 2000 – 2010” a „Umlãené hlasy. V˘stava o zavraÏdûn˘ch
obhájcích práv v Rusku”. Veãerní vefiejná beseda s úãastníky
sympozia, moderovaná Carlem Gershmanem. Koncert sku-
piny The Plastic People of the Universe.
Pofiádala Knihovna Václava Havla ve spolupráci se spoleã-
ností âlovûk v tísni a Divadlem Archa.

„Rozdûleni minulostí. Vytváfiení politick˘ch identit v âes-
ké republice po roce 1989.“

_ P od z imn í b á s n û
1 3 . fi í j e n 2 0 1 1 , 1 9 . 0 0 h od i n
První ãtení kmenov˘ch autorÛ nakladatelství TORST:
básníkÛ ZbyÀka Hejdy a Ivana Martina Jirouse.

_Román j e z p r á v a z v e l k é d á l k y
1 8 . fi í j e n 2 0 1 1 , 1 9 . 0 0 h od i n
Druhé ãtení kmenov˘ch autorÛ nakladatelství TORST:
prozaiãek Petry HÛlové a Markéty Pilátové.

_Vá c l a v Ha v e l – Vi l ém P r e ã a n :
k o r e s p o nd e n c e
2 0 . fi í j e n , 1 5 . 0 0 h od i n ,
Mu s e um Kampa , P r a h a
Kfiest knihy „Václav Havel – Vilém Preãan: korespon-
dence“, pofiádan˘ âeskoslovensk˘m dokumentaãním
stfiediskem o.p.s., Museem Kampa a Knihovnou Václava
Havla o.p.s.

_TORST a Po r t r é t y
2 0 . fi í j e n 2 0 1 1 , 1 9 . 0 0 h od i n
Závûreãn˘ veãer oslav dvaceti let existence nakladatelství
TORST, v jehoÏ rámci byla slavnostnû uvedena kniha
„TORST (dvacet let nakladatelství)“ a zahájena v˘stava fo-
tografií ãesk˘ch spisovatelÛ Viktora Stoilova „Portréty“.

_O d i v a d l e
3 1 . fi í j e n 2 0 1 1 , 1 8 . 0 0 h od i n ,
D i v a d l o Ko l ow r a t , P r a h a
Diskusní veãer vûnovan˘ stejnojmennému samizdatovému
ãasopisu za úãasti ãlenÛ a spolupracovníkÛ redakce a re-
dakãní rady.
Setkání uspofiádalo SdruÏení ãesk˘ch divadelních kritikÛ ve
spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Národním divadlem
a Institutem umûní – Divadelním ústavem.

_Bu c h t y a l o u t k y a Vá c l a v Ha v e l
4 . l i s t o p a d 2 0 1 1 , 1 9 . 0 0 h od i n
Festivalov˘ tfiesk divadla Buchty a loutky v Knihovnû Vác-
lava Havla v podobû inscenace jednoaktovky „Horsk˘ ho-
tel“, kterou Václav Havel napsal v roce 1976.
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_Ka r e l H v í Ïìa l a : G r u ‰ o v a h l í d k a n a R˘nu
1 2 . p r o s i n e c 2 0 1 1 , 1 6 . 3 0 h od i n
Slavnostní uvedení knihy rozhovorÛ Karla HvíÏìaly s básní-
kem a diplomatem Jifiím Gru‰ou. „Gru‰ova hlídka na R˘nu"
obsahuje rozhovory, které jsme spolu vedli posledních bez-
mála tfiicet let pfieváÏnû v Bonnu, Vídni a Praze. JestliÏe byl
pro Jifiího Gru‰u Edvard Bene‰ Raku‰an, tak on byl stejnû jako
svat˘ Vojtûch, Jan Amos Komensk˘ a Milan Kundera, abych
jmenoval ty na‰e nejznámûj‰í, Evropan. KdyÏ jsme se vidûli
naposled, 1. fiíjna 2011, fiekl mi asi toto: Doposud jsme nepo-
chopili, Ïe diplomacie a politika není jenom hájení národ-
ních zájmÛ, ale i ‰ífiení common sense. Tedy zdravého
rozumu, obecného smyslu, a to není ideologick˘ úkol, ale na-
máhavá práce pfii hledání argumentÛ pro smyslupln˘ dialog.
A pfiijde-li dal‰í krize, pánbu s námi: V politice totiÏ, kdyÏ
jde o zlé vûci, potfiebuje‰ dobrozdání a krize tûm, co touÏí po
moci za kaÏdou cenu, jim ho dodá. Za pár dnÛ jdu na operaci
a On (ukázal k nebi) rozhodne, jestli mne je‰tû potfiebuje
a chce, abych nûco napsal, nebo jestli nechce, abych se díval
na to, jak se nad námi bude zaklapávat „vlast-past“.

_V l á dn ou t j e n s ám nad s e b o u
1 5 . p r o s i n e c 2 0 1 1 , 1 8 . 0 0 h od i n ,
Me e t F a c t o r y, P r a h a
Komponovan˘ veãer vûnovan˘ Ïivotu na Kubû z pohledu
disidenta, nezávislého novináfie Omara Rodrigueze Salu-
deze. Stejnû jako dal‰ích 74 disidentÛ byl v roce 2003 na
Kubû zatãen a odsouzen na 27 let vûzení. Roku 2010 byl
propu‰tûn a vypovûzen z vlasti. Ve velkém sále MeetFac-
tory probûhla od 18 hodin projekce dokumentu „Hlasy
z ostrova svobody“, kter˘ pojednává o politick˘ch vûzních
a jejich pfiíbuzn˘ch. Po projekci byl dán prostor diskusi
s Omarem Saludezem, kter˘ se na tvorbû tohoto filmu po-
dílel. Souãástí programu byla téÏ v˘stava fotografií z Kuby
od Pavla Hrocha.
Akci pofiádala MeetFactory s podporou nadace âlovûk
v tísni a Knihovny Václava Havla.

_Vyh l á ‰ e n í v ˘ s l e d kÛ S ou t û Ï e o n e j l e p ‰ í
s t u d e n t s k ˘ e s e j Kn i h o v n y Vá c l a v a Hav l a
2 2 . p r o s i n e c 2 0 1 1 , 1 8 . 0 0 h od i n
Téma III. roãníku znûlo: Svoboda projevu a moderní ko-
munikaãní technologie - dvû strany jedné mince? SoutûÏe
se zúãastnilo 29 studentÛ ãesk˘ch stfiedních ‰kol, jejichÏ
práce posuzovala porota ve sloÏení: Dita Fuchsová, Jan
Hron, Petra HÛlová, Pavel Ryjáãek, Adam ·úra.

Ocenûny byly eseje tûchto studentÛ:
I. místo: nebylo udûleno
II. místo: Martin Caha
III. místo: Jakub Vanûk

Jedním z ústfiedních ÏánrÛ tvorby Václava Havla je Ïánr
eseje – na témata literární, umûlecká, spoleãenská, politická
i duchovní. Eseje Václava Havla, jako je Moc bezmocn˘ch
ãi Slovo o slovu, se staly klasick˘mi texty ãeské literatury,
byly pfieloÏeny do desítek jazykÛ a patfií k nemnoha sku-
teãnû svûtovû proslul˘m v˘tvorÛm ãeské kultury. I proto je
zapotfiebí dále pûstovat Ïánr eseje v ãeském jazyce – ne ve
smyslu napodobování esejÛ Václava Havla, ale ve smyslu
havlovské odvahy pojmenovávat nepfiíjemné problémy
a hledat jejich nekonvenãní fie‰ení.

_ P o c t a VH v Lu c e r n û
2 3 . p r o s i n c e 2 0 1 1 , 1 7 . 3 0 h od i n ,
P a l á c Lu c e r n a , P r a h a
Poslední rozlouãení s Václavem Havlem v podobû pestré
koláÏe rÛzn˘ch ÏánrÛ, stylÛ a umûleck˘ch smûrÛ: hudba,
divadlo, film, fotografie, ãtení...

DOPROVODNÉ AKCE

_D r uh é s e t k á n í s Annou P ammro v ou
1 7 . b fi e z e n , 1 7 . 0 0 h od i n
Druh˘ veãer vûnovan˘ Ïivotu Anny Pammrové (1860-
-1945), uspofiádan˘ Spoleãností Otokara Bfieziny ve spolu-
práci s Knihovnou Václava Havla.

_ J á p r o s t û n emÛ Ïu Ï í t j i n a k
1 7 . b fi e z e n – 1 5 . k v û t e n 2 0 1 1 ,
N á r o dn í mu z e um – Ná r o dn í p amá t n í k
n a Ví t k o v û
V˘stava zapÛjãená z depozitáfie Knihovny Václava Havla
pfiibliÏuje v˘znamné opoziãní seskupení VONS (V˘bor na
obranu nespravedlivû stíhan˘ch) a jeho aktivity na pfielomu
70. a 80. let. 20. století.

_Me z i O t o k a r em B fi e z i n o u
a Vá c l a v em Hav l em
12 . d u b e n 2 0 1 1 , 1 7 . 0 0 h od i n
Komponovan˘ veãer vûnovan˘ esejÛm Slovo Otokara Bfie-
ziny a Slovo o slovu Václava Havla, uspofiádan˘ Spoleã-
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komunistick˘ puã – kniha Václava âerného byla reakcí in-
telektuální.
Na poãátku komunistické éry, v dobû v‰eobecného jásotu
pro jednotu se slovansk˘m Sovûtsk˘m svazem, vyloÏil his-
torické kofieny panslavismu – od nûmecké romantiky pfies
ãeské obrození aÏ k panrusismu a jeho pouÏití sovûtsk˘mi
i ãeskoslovensk˘mi komunisty. âerného dílo je jednak do-
kumentem o skrytém odporu ãeského ducha – jednak ale
knihou zcela aktuální. Masivnû vzrÛstající ruská pfiítom-
nost v âeské republice na poãátku 21. století vyÏaduje po-
rozumûní, proã se mohou tak mnozí Rusové upfiímnû
domnívat, Ïe ãeské zemû patfií k jejich sféfie – a proã je fieã
nûkter˘ch ãesk˘ch politikÛ o pfiátelství s Ruskem tak ne-
bezpeãná pro ãeské národní zájmy. Kniha V˘voj a zloãiny
panslavismu by se mûla stát povinnou knihou pro kaÏdého
ãeského uãitele i novináfie.

Se‰ity Knihovny VH 2011/3:
Vácslav Havel (Atom) – Kniha Ïivota
Je obecnû známo, Ïe dûd Václava Havla Vácslav Havel (1861–
–1921) byl podnikatelem ve stavebnictví a podporovatelem
ãeské kultury. Je v‰ak témûfi neznámo, Ïe ke sklonku Ïivota
postoupil o krok blíÏe k roli tvÛrce: stal se sám autorem
knihy, pojednávající velmi svérázn˘m zpÛsobem o tématech
na pomezí náboÏenství, vûdy a filosofie. AÏ doposud v‰ak
zÛstala tato autorsko-myslitelská extenze jeho osobnosti uta-
jena. Dílo totiÏ vydal pod pseudonymem.
Vácslav Havel byl na jedné stranû podporovatelem ãeské teo-
sofie – âeská spoleãnost teosofická získala své sídlo
v novû postavené Lucernû –, a na druhé stranû pûstitelem
praktického spiritismu. Ke spiritismu se pfiímo váÏe ona jeho
jediná autorská kniha – Kniha Îivota, kterou vydal roku 1920
pod hlaviãkou âeské spoleãnosti teosofické (v novû zaloÏené
edici Projevy neznáma) a pod pseudonymem Atom.
Jak celé toto „duchovûdné“, to jest okultnû-spiritistické za-
ujetí Vácslava Havla a jeho okolí hodnotit? Spiritistická
praxe s popsan˘mi stoleãky a mluvícími médii byla by
sama o sobû snadn˘m terãem posmûchu. Av‰ak to, co je
podstatné, nejsou konkrétní dobové praktiky komunikace
s duchovním svûtem, n˘brÏ sama vÛle s ním komunikovat,
sama touha pfiekroãit hranice materialismu a pozitivismu
smûrem k „jakémusi“ duchovnu – a pfiekroãit je za pomoci
metod a prostfiedkÛ, jeÏ se tehdy zdály b˘t „alternativnû“
vûdeck˘mi. Knihu Îivota, kterou „proÏil a podal“ Vácslav
Havel, je moÏno bagatelizovat jakoÏto dobovû poplatnou bi-
zarérii – a nebo ji naopak vzít váÏnû, jakoÏto první text,

ností Otokara Bfieziny a Spoleãností Franti‰ka Bílka ve spo-
lupráci s Knihovnou Václava Havla.

_ „MÛ j k r a j i , r o z p l e t e n ˘m cop em
by c h t i n o h y u t í r a l a “
1 6 . l i s t o p a d 2 0 1 1 , 1 7 . 0 0 h od i n
Komponovan˘ veãer z textÛ spisovatelky a básnífiky Lud-
mily Klukanové, spojen˘ s autorsk˘m ãtením z právû do-
konãené knihy „Pozdní ãas nastal nám“ a autogramiádou.
Pfiednes: Gabriela Vránová.
Hudební spolupráce: Ondfiej Urban.
Veãer uspofiádali Spoleãnost Otokara Bfieziny v Jaromûfii-
cích nad Rokytnou ve spolupráci s âesk˘m centrem Pen
Klubu a Knihovnou Václava Havla.

ED IâN Í â INNOST

Knihovna pokraãovala ve vydávání ãtvrtletníku Se‰ity Kni-
hovny Václava Havla, kde se prÛbûÏnû objevují v˘sledky
archivního a badatelského úsilí Knihovny a jejích spolu-
pracovníkÛ:

Se‰ity Knihovny VH 2011/1:
Vladimír Vokolek – Anekdotick˘, anonymní lid
Poémy o komunistickém puãi, psané 1948–1950. Zfiejmû
první bezprostfiední domácí básnická reflexe komunistic-
kého pfievratu a Ïivota ve lÏi, jenÏ zavládl po nûm.
Vladimír Vokolek je obvykle poãítán ke spirituálním básní-
kÛm. Jeho Ïivot a dílo se v‰ak dûly spí‰e „v samotách“ neÏ
„v fiadû“. Spirituální básníci na rozdíl od vût‰iny ostatních
vnímali nástup komunismu k moci jako národní a etickou
katastrofu, viz Zahradníãkovo Znamení moci. I mezi nimi
v‰ak byl Vladimír Vokolek jedin˘, kdo se ve sv˘ch poémách
(Únor; Rekviem za Jana Masaryka; Ka‰par Hauser) s pÛvod-
ním souhrnn˘m názvem Hic iacet inspiroval pfiímo úno-
rov˘m puãem a následn˘mi likvidacemi nepohodln˘ch
osobností – konkrétnû JanaMasaryka a arcibiskupa Josefa Be-
rana. Ka‰par Hauser, hrdina nûmecké legendy, muÏ bez mi-
nulosti a bez budoucnosti, je pak metaforou pro onu od-
osobnûnou pfiítomnost „anekdotického, anonymního lidu“.

Se‰ity Knihovny VH 2011/2:
Václav âern˘ – V˘voj a zloãiny panslavismu
Jako Vokolkovy poémy jsou pfiímou umûleckou reakcí na
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psan˘ pfiíslu‰níkem rodu HavlÛ a vyjadfiující souhrn auto-
rov˘ch filosoficko-náboÏensk˘ch názorÛ.

âtvrt˘ svazek Se‰itÛ Knihovny Václava Havla – v˘bor
z My‰lenkov˘ch deníkÛ filosofa Ladislava Hejdánka,
obsahující mimo jiné rozsáhlé zamy‰lení o Václavu Havlovi
z pfielomu let 1988 a 1989 – vyjde z organizaãnû provoz-
ních dÛvodÛ v polovinû roku 2012.

Ve vázané Edici Knihovny Václava Havla, zamûfiené na roz-
sáhlej‰í a závaÏnûj‰í práce, vy‰ly v roce 2011 následující
dva svazky:

Martin C. Putna: Václav Havel. Duchovní portrét v rámu
ãeské kultury 20. století.
„Knihu Martina Putny Václav Havel. Duchovní portrét
v rámu ãeské kultury povaÏuji za mimofiádnû v˘znamnou
práci o mimofiádnû dÛleÏité osobnosti ãesk˘ch dûjin. Toto
není bûÏn˘ Ïivotopis, faktick˘ popis událostí. Putna roz-
prostírá pfied ãtenáfiem svÛj kultivovan˘ v˘klad smyslu
kulturního prostfiedí, z nûhoÏ vze‰el a v nûmÏ Ïil Václav
Havel. Pí‰e zasvûcenû jako pfiím˘ úãastník, av‰ak zároveÀ
s nadhledem historika nabízí v˘klad toho, co popisuje.
Svoji práci opírá o mimofiádnû peãlivé studium dostup-
n˘ch zdrojÛ. K tomu pí‰e elegantnû a po v˘tce ãtivû. Tato
kniha pfiedstavuje podle mého soudu zcela stûÏejní poãin
v dosud vût‰inou povrchním a ãasto tendenãním my‰lení
o Václavu Havlovi. Nastavuje mu novou a vysokou laÈku.“
(Z recenzního posudku Erazima Koháka)

OH L A S Y

Legenda o cestě k prstenu a zpět
Literární středa – Putnův Havel
a místo rock’n’rollu teorie superstrun
1. 6. 2011, Lidové noviny, str. 8, Kultura

V souvislosti s premiérou filmu Odcházení se Martin C. Putna, stále
ještě ředitel Knihovny Václava Havla, veřejně vyjádřil o svém „zaměst-
navateli“ tak nepěkně (padlo něco o „stařeckém vrtochu“), že si člověk
musel pomyslet něco o jeho špatném vkusu – nikoli nutně filmovém.
Mnohé napadlo, že to snad souvisí s koncem jeho ředitelování.

Možná. Ale pravým „rozloučením“ s Václavem Havlem je Putnova
esejistická kniha Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury
XX. století. A ta je důstojná. Žádná prázdná adorace, ale esejistický por-
trét na vysoké úrovni.

Za prvé je nutné říci toto: o Havlovi toho bylo napsáno již tolik, že člo-
věk aspoň trochu obeznámený může mít pocit, že těžko lze přijít s něčím
zcela novým. Lze samozřejmě – pokud o to čtenář stojí – ještě něco vy-
hrabat v jeho soukromí, lze objevit třeba nějakou jednotlivost v archi-
vech, lze případně přijít s nějakou dílčí interpretací. Ale těžko si lze
představit zcela „nového“ Havla: vlastně lze a třeba takový „Havel na-
ruby“ ještě přijde, ale už to nebude Havel, jak ho člověk měl možnost
přece jen vědomě zažívat těch pár desetiletí. I hanopisy na Havla jsou
vlastně pořád stejné.

A přece Putna napsal knížku, která přibližuje Havla novým, často i ne-
čekaným způsobem, byť při její četbě čtenář nemá ani na chvíli pocit, že
se vzdaluje oné tváři, kterou si myslí, že zná. Spíš se jeho obraz podobá
portrétu, ke kterému se přibližujeme v jiném světle či úhlu. Vidíme to
samé, co dřív, ale přece jinak.

Putnova kniha je podstatným rozšířením eseje Spiritualita V. H., kte-
rou vydal před dvěma lety. Už tehdy to bylo novum: Putna asi jako první
prozkoumal půdu, ze které vyrostla ona specifická forma Havlovy du-
chovnosti, která není nikdy v pravém slova smyslu „náboženská“, natož
církevní, ale vždy tíhla k věcemmimosmyslovým, spirituálním, třeba i ira-
cionálním. Pochopitelně že Havel je také člověk velmi racionální, prag-
matický, se smyslem pro materiální rozměr věcí, ano, asi i požitkářský
a světským sklonům náchylný – mimochodem, Putna v tom vidí vklad
strýčkaMiloše, známého barrandovského bonvivána... Ale Putnu hlavně,
ba jedině vážně zajímá právě to, o čem koneckonců už léta píše (viz dvoj-
dílné Dějiny české katolické literatury), tedy člověk ve své spirituální di-
menzi.

Ta totiž – marxistům navzdory – nakonec jeho chování a skutky ur-
čuje najzásadněji. A Havlovo působení v dějinách si bez ní představit
nelze.

Co tedy Putna odhaluje? Začíná vlastně duchařskou kuriozitou, která
se však pozoruhodně vine po celý Havlův život. Je jí jakýsi rodový sklon
k „duchovnímu vylepšování světa“. Na počátku to jsou okultní sklony
jeho dědečka, úspěšného stavitele Lucerny Vácslava Havla, který se
na sklonku života stal nadšeným spiritistou, k čemuž přispěla jeho zná-
most se svéráznou myslitelkou Annou Pammrovou, korespondenční
přítelkyní Otokara Březiny. Pokračují pak otcem Václavem, rovněž
úspěšným podnikatelem, který si své spirituálno přináší ze Spojených
států, z prostředí americké unitářské církve, která byla též církví Char-
lotty Masarykové.

V tomto idealistickém, ale též k jistému spiklenectví tíhnoucímu (že
byl otec členem zednářské lóže, se rozumělo samo sebou) prostředí vy-
růstali Václav a Ivan, kteří záhy počnou zkoušet něco podobného, ovšem
už v historicky velmi ztížených poměrech. Sklon neustále něco organi-
zovat, dávat dohromady a tím se starat o okolí či rovnou o obec pak zů-
stane především Václavovi vlastní jako pokračování rodinné tradice.
Charta 77 a Havlova vůdčí role v „obci otřesených“ či v paralelním
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vše do nadosobního, symbolického výjevu, v němž Havlova cesta vrcholí
v téměř mytologickém završení, jímž je jeho vstup na Hrad, který vskutku
měl tehdy rysy „návratu krále“. Stane se – Tolkien se tu věru nabízí –
majitelem prstenu, který se však promění v jeho prokletí. Každá moc vy-
sává: otázkou není jestli, ale nakolik. Havel se svou duchovní vizí ztros-
kotal, ale i po tom ztroskotání tu zůstalo mnoho hodnot, ze kterých budou
čerpat další generace. Uzavírá Putna. Těch hodnot si je však třeba všim-
nout.

Jiří Peňás

Václav Havel jako průsečík
28.6.2011, denikreferendum.cz, Domov

Monografie působí jako odpověď na některé předchozí studie,
oslavné i pomlouvačné, aniž by z Václava Havla činila posvátnou ikonu.

Čas finančních a jiných krizí jako by byl časem přemýšlivých knih.
Mám teď na mysli tři, jiskřivý a jitřivý esej Jiřího Gruši „Beneš jako Ra-
kušan“, dále historický výklad českého 20. století dokumentovaný za-
svěceným a odvážným (pro některé Čechy) výběrem jeho protagonistů
v knize Mariusze Surosze „Pepíci“, a zejména knihu Martina C.Putny
„Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století“. Tři
knihy, objevivší se na trhu téměř současně, jako by vyjadřovaly veřej-
nou potřebu vymanit se z povrchní pěny dnů a zahlédnout z naší sku-
tečnosti cosi podstatnějšího.

Putnova monografie je v řadě havlovských studií poslední a od ostat-
ních se dost ostře liší přesně vymezeným a dodržovaným způsobem
zkoumání a dokazování. Zdá se dokonce, jako by chtěla být odpovědí
právě na některé ty studie předchozí, oslavné i pomlouvačné, aniž by
z Václava Havla činila posvátnou ikonu. Vymezení tématu však ale přece
jen dává Putnovi jistou výhodu, umožňuje mu uplatnit vůči zkoumané
osobě značnou míru ohleduplnosti. Současně ale je ta kniha natolik poc-
tivá, že nevzbuzuje podezření, že by v pozadí jejího napsání byl nějaký
osobní ohled. Martin C. Putna samozřejmě využil, že jako ředitel Havlovy
knihovny měl přístup k důležitým a dotud neznámým pramenům, to je ale
vše, co získal i dodal díky svému zvýhodnění. Ta kniha není služebná.
Omlouvám se za tento vstup, ale Václava Havla obklopuje tak silné ve-
řejné vzrušení, že jsem považovala za nutné tuto poznámku napsat.

Dobrá kniha poskytuje dvě výpovědi: onu, o kom a o čem vypráví,
a onu druhou, ne nepodstatnou, tu, kdo ji vypráví. O Havlovi se v knize vy-
práví, i co o něm veřejnost nezná, pozornost však není upřena jen na něj,
a volbou způsobu, jak o Havlovi vyprávět, se Putna stal její stejně zají-
mavou a vystopovatelnou postavou. Vše o Havlovi, to nové i to známé,
vztažené do nových souvislostí, si můžeme přečíst v knize; já bych ráda
popsala, proč a jak mě na ní zaujal právě onen Putnův originální způsob
vyprávění.

Kniha zabírá celý Havlův životní oblouk. Začíná dědem VácslavemHa-
vlem, kterého vnuk osobně nepoznal, stavebním podnikatelem, jehož

ghettu má možná počátky u spojených dlaní někdejšího spiritistického
kroužku.

Eklektik, ale dychtivý Putna dále zkušenými a výstižnými črtami rýsuje
Havlova raná léta, tedy šestatřicátníky, které před ním výstižně popsal ve
své knize Pavel Kosatík (2006). Zabývá se prvními skutečnými zasvětiteli,
brněnským filozofem JosefemŠafaříkem, jehož dílamu dal číst ještě otec,
krátce portrétuje osobnosti, jako jsou filozof J. L. Fischer nebo Ivan Vy-
skočil, který stál na začátku jeho dráhy dramatika, jeho vliv byl možná až
takový, že počátky Havlovy vlastně patří Vyskočilovi. Při vědomí, jaký je
Putnův vztah ke Kafkovi (nemá ho rád, považuje ho –mylně – za autora pro
snoby), věnuje zajímavé pasáže vztahu Havel-Kafka, jenž je více deklaro-
vaný a pocitový než skutečně prověřený, což ale neznamená, že není
upřímný. A tak dále. Nutno však říci, že stranou zůstává celá skupina „čis-
tých“ literátů stejně jako divadelníků, nic se tu nedozvíme o vztahu ke Ko-
lářovi, Hrabalovi, Škvoreckému a k dalším, ale ani o Janu Grossmanovi,
jehož vliv na Havla nejen divadelního byl jistě podstatný.

Ale skutečně asi více než rámec „kulturní“ jde o rámec v užším slova
smyslu „duchovní“.

Oč tedy více stranou zůstali literáti, o to více prostoru věnuje Putna
myslitelům a filozofům, jež se v Havlově blízkosti vyskytovali a které na-
opak přitahoval on, ve věci filozofie sice diletant a eklektik, ale dychtivý
a pro skutečné filozofy přitažlivý. Velké místo v Putnově duchovním ži-
votopise patří bratru Ivanovi, který představuje sice mladšího, ale vě-
dečtějšího a jaksi ještě intelektuálnějšího – o to méně umělečtějšího –
Václavova partnera. Putna se raději vyhnul vnucující se paralele s bratry
Čapkovými, která by šla až do takových podrobností, že podobně jako
Josef daroval Karlovi slovo robot, poskytl Ivan bratrovi „ptydepe“ do Vy-
rozumění. Pro mnohé bude novum číst o společenství, se kterým se
Havel sblížil především v osmdesátých letech, když se vrátil ze svého
nejdelšího vězení. Tam ale mělo svou předehru, neboť Ivan a jeho filo-
zofičtí přátelé, jmenovitě například Zdeněk Neubauer, de facto vedli
s Havlem poloutajený korespondenční rozhovor, jehož plodem jsou Listy
Olze, Havlova kniha nejfilozofičtější. Tou skupinou byla společnost přá-
tel (patřili tam pozdější politici Daniel Kroupa a Pavel Bratinka), kteří si
podle bydliště Radima Palouše, u něhož se scházeli, říkali Kampademie.
Ve vážně míněné, přitom i ironické hře na „platonskou akademii“ pro-
vozovali filozofii řekněme nekatedrovou, mezi vědou a mýtem, filozofií
a mystikou. Kultovním literárním dílem jim byl Tolkienův Pán prstenů...

Většina se hlásila ke katolicismu, ale jistě značně neortodoxnímu.
Havel ve vězení, píše Putna, měl blízko ke skutečné křesťanské konverzi,
z čehož si utahoval opravdový konvertita Ivan Jirous, chytal se za hlavu
přesvědčený ateista Zdeněk Urbánek a Havlův spoluvězeň, nynější pri-
mas Dominik Duka, který se vrátil z vězení o trochu dříve, krotil nadšení
a údiv přátel, že to nebude tak horké.

Toto vše jsou však věci, které také patří do rámu duchovního portrétu,
byť působí jako jednotlivosti. V závěru je patrné Putnovo úsilí vtáhnout to
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jméno je spojeno v pražskou Lucernou, a současně anonymním Atomem,
už ověřeným autorem okultní „Knihy života“ a přítelem básnířky a spiri-
tistky Anny Pammrové; vyprávění pokračuje otcem VáclavemM.Havlem,
též stavebním podnikatelem, s jehož jménem je spojen pražský Barran-
dov, a zakladatelem i vůdcem nejrůznějších organizací, ovlivněnýchMa-
sarykovým nekonvenčním myšlením a americkou zkušeností; raná
Havlova léta, pro zemi osudová léta padesátá, jsou známa i z jiných vy-
právění a vzpomínek na „šestatřicátníky“, líčení šedesátých let se za-
bývá známými Havlovými divadelními začátky a jeho prvními veřejnými
působeními.

V líčení Havlových mladých let převažuje faktografická historicita, ale
sotva se Havel stává osobou veřejnou, vstupuje i Putna na svou nejvlast-
nější půdu, již sám vymezil v úvodu těmito slovy: „Vlastním smyslem této
knihy je tedy pojmenovat zjevné i skryté kulturní proudy, jež na Havla po-
stupně působily v průběhu jeho životní dráhy a do nich jako do širokého
rámu vsadit Havlův život a dílo, Havlův ‚duchovní portrét ‘.“

Putnův výkladový systém spočívá tedy v tom, že zejména Havlova léta
disidentská a vězeňská, Havlovo přeskupení do obrazu „českého mýtu“
a tvůrce sametové revoluce a jeho léta prezidentská obklopí všemožnými
vnějšími podněty, filosofickými, teologickými, náboženskými, literárními
i osobními. Učiní tak z Havla středobod, průsečík „historicko-kulturního
celku“, jehož rozsah si Putna sám definuje a na němž pak zkoumá, jak
dalece Havla tyto duchovní vlivy modelovaly, co z nich přijal, transfor-
moval, „havlizoval“ a předával dál. Je to metoda vysoce tvořivá a umož-
ňuje dva výstupy: jednak zvedá myšlenku stále tam výš, do duchovního
světa, a díky tomu se vyvaruje banalit i bulvarit, a za druhé objeví čtenáři
kulturní a duchovní oblasti, které nejsou tak zcela zřejmé a vyniknou
právě ve spojení s Havlovým působením. Havlův oficiální, tedy co možná
otevřený a objektivní životopis, jakému, myslím si, zatím není nikdo scho-
pen dostát, by vypadal jinak než Putnovo zkoumání, vycházel by přede-
vším z Havlových činů.

Kdežto Putnovi nejde tak o činná fakta, jako o jejich duchovní zdroj
a pozadí. Nic neskrývá, bez rozpaků zmíní například Havlovo libertinství
ožehlé erotismem, jeho selhání v roce l977, politické i osobní omyly,
avšak i tyto ožehavé životopisné momenty zkoumá jen jako východisko
a příležitost pro další poznání. A nadto: mnohé z toho, co se dočítáme
v Putnově pojetí, by ve skutkově pojatém životopise bylo omezeno nebo
dokonce potlačeno jako nepodstatné.

Tím, že oddělil život činný od života duchovního, že sice nepopírá je-
jich spojitost, ale přednost dává vlivům a utváření světa duchovního,
Putna bere slovo za slovo. Vychází z napsaného a k napsanému se
vrací. Nezabývá se tím, kde se Havlova etická proklamace míjí s činy
a nezajímá ho její možné zesměšnění, nezkoumá, zda se Havel nezpro-
nevěřuje tomu, co píše a hlásá a co o něm Putna rozvíjí; ale nedělá to
proto, aby Havla adoroval. Jeho pohled je celkem střízlivý, je decentní,
k Havlovi uctivý, ale nikde nepomine, co v mezích svého tématu pomi-

nout nemůže. Avšak jak zvedá pohled stále tam výš, nachází chvějivou
možnost objevit cosi důležitějšího, než jsou Havlovy drobné i větší lid-
ské prohřešky.

Tím, že si vymezil napsat duchovní portrét v rámu české kultury 20.sto-
letí, nepíše Putna o ničem menším, než je hledání duše, duchovnosti,
duše místa a času. Hledání, které Havel umožňuje právě jako tmel, prů-
nik, průsečík, spojitost, průsečík o to důležitější, že Havel si své role je vě-
domý.

Dokonce bych napsala, že pro současnost by se hledal těžko jiný stře-
dobod různých směřování, než je právě Havlův lačný eklektismus a touha
vést a tmelit na pomezí mnoha vlivů, z nichž eklektik čerpá a které
ústrojně a někdy úspěšně, jindy neúspěšně převtěluje do veřejného jed-
nání. Putna nehodnotí, Putna chce rozumět, a místy se zdá, že Havlovi ro-
zumí víc, než Havel sám.

A nejenže se díky své metodě může vyvarovat levných soudů. Jak
zvedá myšlenku stále tam výš, ozřejmuje nejen z Havlova okolí, ale
i v obecnější šíři české kultury duchovní jevy, kterých bychom si v tak
výrazné podobě nevšimli. A možná, možná, říkám si, si Putna vybral Vác-
lava Havla pro svou monografii, protože na mnoha místech mohl úvahu
ukotvit v oblasti sobě vlastní, v blízkosti křesťanství, katolictví, víry v exis-
tenci Boží. A díky tomu pak otevírá pohled na postavy, které on sám ctí.
Tak v Putnově podání vzniká svého druhu srovnávací studie, již umožňuje
právě Havlova činná a zvídavá osobnost.

Putna z Havlova eklekticismu vytvoří pozitivní hodnotu, nazývá ji filo-
sofizujícím amatérstvím, a jak Havla obklopuje sebou vybraným du-
chovním světem, odkrývá vrstvy a postavy, které bychom bez Havla jako
jejich středobodu nerozpoznali. Byli by to solitéři, na něž na některé by
pamatoval encyklopedický slovník, avšak kteří by v této roztříštěnosti
nezapůsobili jako nositelé duše místa a času. Mám teď na mysli kon-
krétní osoby, například Zdeňka Neubauera, komentátora „Dopisů Olze“,
nebo Jiřího Němce, Ladislava Hejdánka či scholarcha Kampademie Ra-
dima Palouše, Havlova bratra Ivana, ale takyMartina Jirouse, jehož put-
novský portrét vyznívá docela jinak, než kdyby psal, jak je v kraji zvykem,
o Magorovi.

Ani vytříbenost a ucelenost Putnova textu nezabrání však tomu, že
kniha svádí ke spekulacím. Když někdo nabídne přemýšlení, pak nad jeho
nabídkou přemýšlíte. Putna napsal nádhernou pasáž o prezidentské mys-
tice pražského královského Hradu. S velikým smyslem pro státoprávní
tradici českých dějin, kterou na místě českých králů obnovil TGM a kte-
rou nedokázali narušit ani komunističtí prezidenti, Putna vylíčí Havlovo
nástupnictví jako oživení starých archetypů. Podle Putny Havel díky pře-
vratu získal legitimitu Masarykova nástupce. A díky Havlově vůdčí roli
v převratu s tím musejí souhlasit i jeho odpůrci.

Avšak slovo je slovo, a vybízí ke zkoumání. Masaryk vymezuje ducha
nového státu nesmírně silnou myšlenkou: „Pravda vítězí“. Převratně,
když založení této republiky srovnáme s rakousko-uherskými poměry,
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K fatálnímu zranění patří strany dvě, ta zraněná a ta zraňující. Putna
českému prostředí kromě sklonu k mýtům přisuzuje i vytváření „anti-
mýtu“, a v této konkrétní souvislosti jím míní nevybíravé útoky médií
a politických protivníků v dobách Havlova vládnutí. „Odcházení“ pak vy-
loží jako zcelující obraz tváře fatálně zraněné. Hru o konci příběhu, pre-
zidentského i jiných, nazve karikaturním šklebem, který byl Havlovi
vždycky vlastní, a který v této závěrečné podobě vrcholí. Výklad to je su-
gestivní jako jsou sugestivní i jiné výklady poslední Havlovy hry. Pře-
mýšlivého a už i maličko skeptického čtenáře však přesto napadne,
a nejen vzhledem k Havlově hravému pojmenování jeho duchovní vize
vládnutí, ale též vzhledem k věcnému obsahu a dramatickému konfliktu
Havlova popisu konce jeho příběhu, zda ztráta pouhého baráku spoje-
ného s pouhým úřadem stojí za hru.

Vzdor všem možným konfrontacím textu se skutečností napsal Mar-
tin C. Putna skvělou knihu. Jejím duchem nás vrací do let, kdy se uvažo-
valo o světě i o nás samých i jinak, než jen pragmaticky a věcně, a je to
zvláště v křeči dnešní krize veřejného života záslužný tón. Putnovi ono ro-
zechvívání hlubinného cítění bezesporu umožňuje, že zvýrazňuje du-
chovní podněty jemu nejbližší, pocházející z prostředí jemu vlastního,
řečeno co nejobecněji, katolického křesťanství. A oddálením se i pod
jiné vlivy vysvětluje i onu Havlovu „cestu od pozitivní vize ke karikatur-
nímu šklebu“. V mezích tohoto vidění je Putnovo zobrazení tématu ce-
lostné, originální a objevné.

K bohatému textu mám přece jen jednu věcnou poznámku: cosi
z ducha doby, který Havla obklopoval, Putna vynechal. Pro šedesátá léta
připouští jisté sblížení s levicovými liberály a reformními komunisty, pro
čas disidentský a pro čas vládnutí už se o tomto názorovém okruhu zmi-
ňuje jen jako o nepřijatelném. Antitotalitní prostředí mělo však víc vrstev,
pro převratovou chvíli Havel představoval, řekněme, tu vůdčí, avšak
kdyby Putna popisoval věcnou historii, musel by napsat, že s některými
lidmi z oné vrstvy liberální byl Havel spjat až osudově a nemohl se vy-
hnout ani jejich vlivům názorovým. Teď mám na mysli například Jiřího
Dienstbiera, Havlova spoluvězně a autora evropské vize, která byla čes-
kou politikou uskutečněna. Taky mi vadilo, jak lehce odstřelil obsah Kun-
derova sporu s Havlem z roku 1969. A v rejstříku osob jsem marně
hledala filosofa Milana Šimečku, který tak stejně silně ovlivnil hlubinný
životní pocit zabydlený v disentu, jako třeba Ladislav Hejdánek. A kte-
rého Havel v devadesátém roce jmenoval šéfem svých hradních po-
radců. Výhrada to není podstatná, svou metodou asi Martin C. Putna
pronikl k Havlovi nejhlouběji.

Eva Kantůrková

a současně prezidentsko-mocensky obměňuje to základní, co zůstalo
v tradici po Husovi, ono souvětí, jak zacházet s pravdou. „Miluj pravdu,
braň pravdu, slyš pravdu, čiň pravdu, a pravda tě osvobodí.“ Hus prav-
dou míní výlučně Kristovo evangelium, které jediné má sílu osvobodit
člověka až k vlastnímu svědomí. Masaryk pravdu vykládá novodobě hu-
manisticky, její husovský základ se mu ale nevytrácí. I Putna připomíná
jeho výklad moci: „Ne César, ale Ježíš.“

Havel, díky kompromisu s předchozí mocí téměř jako zázrakem zvo-
lený převratovým prezidentem,od samého počátku dává najevo, že ne-
přebírá jen úřad, ale bere na sebe i mýtus s úřadem spojený.

Naprosto nesdílím posměch k pravdoláskařům, ale havlovské pro-
měně hodnotového titulu státu se nemohu vyhnout. „Pravda a láska zví-
tězí nad lží a nenávistí.“ Nechci rovnou říci, že věta se podobá
reklamnímu politickému sloganu. Je to víc tvrzení než hutný výraz du-
chovního programu, popis spíš ducha vládnutí než titul státní moci.
Tvrzení je to dialogické, a tedy umožňující vyslovit posměch a nesou-
hlas. A srdíčko, které k tomuto stylu patří a které si Havel přidává za
jméno, ornament maličko pouťový, působí sice vtipně, avšak ideu
o pravdě a lásce ještě mocněji mění z vážné na hravou.

Hravou od kmene hra a od slovesa hráti. Hráti si, pohrávati, zahrávati si.
Putna Havlovu nevážnost ve vztahu k jeho prezidentskému posta-

vení připouští, vysvětluje ji Havlovou dvoudomovostí, dědictvím „ne-
duchovní“ tradice strýce Miloše, tradice bohémské, hédonistické
a klaunské. A v duchu své vysoko vedené koncepce od tohoto Havlova
sklonu neodvozuje nic z jeho veřejného působení, naopak odmítá knihu
Johna Keana, který se o to už v 90. letech pokusil. Připouští pouze fakt,
že úřad má sklon pohlcovat, a dovodí z toho, že v době prezidentování
Havlovi už nezbyly síly na tvůrčí psaní. A že tedy teprve, když se chce
s mýtickým místem rozloučit, napíše „Odcházení“. Tím ale čtenáři, vy-
bídnutému k přemýšlení, nemůže zabránit, aby si nepomyslel, zda se za
Havlovým slovním posunem v popisu ducha státu nenachází větší po-
rucha, než jakou může způsobit sklon k hravosti, a zda to není porucha
hodnotová.

Putna knihu uzavírá smutným odstavcem o ztroskotání Havlova po-
kusu vytvořit „z Čechie cosi víc než jen jeden malý řadový stát, učinit
z něj duchovní, intelektuální a morální centrum evropského a světového
významu“. Podle Putny je to po Karlu IV. a TGM už třetí ztroskotání po-
výšit Čechii na model „duchovního státu“, třetí ztroskotání „českého
snu“. Předtím přehledně shrne Havlovy různé role, jeho duchovní obco-
vání a vlivy, Havlův duchovní portrét nevyznívá jednoznačně, Putna přes-
ně popíše Havlovu roli středobodu, průsečíku, který bere ode všech
a tím ode všech vlastně rozmělněně a nedostatečně. Vylíčí i Havlovy roz-
ličné tváře, jak se projevovaly v různých životních obdobích, tvář celist-
vou, tvář plnou vnitřních protikladů, tvář nepohnutou, tvář proměněnou,
tvář vítěze a tvář fatálně zraněného. Tedy tu, která příběh uzavírá a kte-
rou vrcholí i Putnův výklad.
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Adéla Gjuriãová, Michal Kopeãek, Petr Roubal, Jifií Suk,
Tomá‰ Zahradníãek: Rozdûleni minulostí.
(Vytváfiení politick˘ch identit v âeské republice
po roce 1989)
Kolektivní monografie pûtice renomovan˘ch historikÛ, re-
flektující krystalizaci politicko-kulturního klimatu ãeské
spoleãnosti po roce 1989.
„Tato kníÏka nás, ktefií jsme ji psali, pfiekvapila. Zkoumali
jsme formování ãeské politické kultury a politicko-kultur-
ních identit po roce 1989 – a zjistili jsme, Ïe polistopado-
vou politiku ne‰tûpí v první fiadû rÛzné ideologie, n˘brÏ Ïe
je „rozdûlena minulostí“ . Mnohovrstevnatá role, jiÏ v ãeské
politice hrála a dodnes hraje reflexe minulosti (a to neje-
nom té komunistické), je také námûtem této publikace. Hle-
dání a vytváfiení politick˘ch tradic a tím i obrazÛ minulosti
totiÏ nebylo arbitrární ani náhodné. Nûkdy tkvûlo hluboko
v pfiedcházejícím v˘voji dané politické skupiny, nûkdy
v tom, kdo s k˘m sedûl v kanceláfii nebo ve vûzení, jindy
vypl˘valo z pragmatiky politického boje. Minulost vytvo-
fiila pevné vazby – a na nich k minulosti budovali svou
identitu v‰ichni v˘znamní aktéfii dobové ãeské politiky.“

OH L A S Y

Rozděleni minulostí?
pátek 3. února 2012, www.novinky.cz

Pětice přátel, mladších historiků (Adéla Gjuričová, Michal Kopeček,
Petr Roubal, Jiří Suk a Tomáš Zahradníček), vydala důležitou knihu o vy-
tváření politických identit po roce 1989. Jmenuje se Rozděleni minulostí
(Knihovna Václava Havla 2011) a je to kniha skupinová, jakýsi pokus
o generační interpretaci, téměř manifest sdílené zkušenosti.

Její hlavní, ač v úvodu popíraná teze zní: klíčem k chápání polisto-
padové politiky a utváření politických identit je vztah k minulosti, nikoli
protikladné projekty budoucího. Podle autorů je rozdělení minulostí nej-
smysluplnějším, i když ne úplným vysvětlením souběhu dvou dějů: do-
mnělé transformační shody čili přitakání jediné cestě odstátnění majetku
a liberalizace a faktického rozkladu politického konsensu na počátku
devadesátých let. Koncepční přístup je na místě ocenit, interpretace je
to však přinejmenším sporná.

Předně je zde historizována optika, která se prosadila až mnohem po-
zději. Minulost se totiž identitární součástí jednotlivých politických proudů
stávala postupně. Její využívání se ukázalo sice už během roku 1990 jako
politicky rezonující, ale minulost byla ještě v příliš živé paměti na to, aby
mohla být bez rizika využita pro politické potřeby. Autoři knihy Rozděleni
minulostí tuto projekci z pozdních devadesátých let (počínaje zejménamo-

bilizační kampaní ODS ústící nakrásně do opoziční smlouvy) ale od poli-
tických stran převzali a legitimizovali ji tím, že pro ni snesli množství důkazů
sahajících až do počátků obnoveného demokratického státu.

Jejich přístup má opodstatnění snad jedině u studie Tomáše Zahrad-
níčka o sociální demokracii, která dala knize název a dodatečně sjed-
notila její koncepci. U jiných politických formací ale selhává to, co
u sociální demokracie přesvědčivě funguje, protože se v ní po sametové
revoluci sešla zdaleka nejpestřejší směs členstva (tajní spojenci KSČ
uvnitř ČSSD z roku 1948, poúnorová emigrace, reformisté osmašedesá-
tého, posrpnová emigrace, přestavboví ekonomové a členové noví), při-
čemž každá tato skupina do značné míry trvala na své životní zkušenosti
a svých dějinách sociální demokracie.

Minulost je beztak pro pětici autorů především vztah ke komunismu
a – vulgarizováno – jeho pejorativní podoba: antikomunismus. A tak se
ptám, kdo v letech bezprostředně následujících po Listopadu antikomu-
nistickou vášeň vyvolával? Petr Cibulka se svou agentománií, z médií
především Respekt, který jako první srovnává komunistický režim s na-
cismem, jak připomíná Jiří Suk, z veřejných hlasů zejména političtí vězni
padesátých let.

Každý z jiných důvodů. Cibulka v rámci brněnského politického zá-
pasu uvnitř Občanského fóra mezi hlavním proudem usilujícím po vzoru
celostátně uplatněného principu historického kompromisu o nenásilné
převzetí moci a menšinového požadavku dekomunizace. Respekt coby
„dynamický časopis“ (Sukův termín), když pražskému prokurátorovi To-
máši Sokolovi pomáhá v dubnu 1990 vést kampaň za postavení KSČ
mimo zákon. Političtí vězni, jak ukazuje FrançoiseMayerová v knize Češi
a jejich komunismus, proto, že se jejich minulost odpůrců režimu v pa-
desátých letech a jejich konformismus za normalizace staly nesmiřitel-
nými. „Chtěli-li hájit jednu minulost a na druhou zapomenout,“ píše
Mayerová, „neměli jinou možnost než zdůrazňovat své antikomunistické
zásady.“ Vesměs tedy šlo o extrémní hlasy.

Teprve až když bývalí partajníci začali masově vyplňovat přihlášky do
nových stran, nabírá antikomunismus na reálné politické váze, protože
takto proměněné členské základně slouží k legitimizaci. Teprve poté je
antikomunismus společnosti stranami vnucen jako zásadní téma. Petr
Roubal proto ve svém textu o ODA (i jeho druhá stať o Sládkových re-
publikánech je na skupinové tezi příjemně nezávislá) zavádí užitečný
pojem antikomunismus budoucnosti. Jeho podstatou je tento morální
podvod: Byl jsi před listopadem komunistou? A uznáváš, že ses mýlil?
Pokud jsi ochoten dnes přísahat na neoliberální řád, jako jsi předtím opa-
koval Lenina, jsi náš. Není to tedy minulost, co začalo rozdělovat, ale boj
o místo v přítomnosti, v němž minulost je jen nástrojem.

Druhá výhrada z první vychází. Historici tiše převzali dobovou tezi pra-
vicové části Občanského fóra o jediném možném způsobu tržní trans-
formace, která je navíc věcí technickou a neideologickou a náleží do
rukou výhradně ekonomů. Jedině tak lze vysvětlit, že ačkoliv si v před-
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nakosti minulého, musí být posílena diskontinuita mezi „starým režimem“
a tím „novým“. Jedině tak se lze vůči minulosti politicky vymezovat.

Diskontinuitní výklad staví do kouta Michal Pullmann v loni vydaném
Konci experimentu, kde dokládá tři paralelní procesy protínající se ča-
sově s prosazováním tzv. přestavby. Na jedné straně je to postupující
bezradnost politických elit nad faktickým rozpadem funkčnosti systé-
mové utopie. Na druhé rostoucí pluralita názorů československé spo-
lečnosti pozdní normalizace a její snaha „své názory artikulovat
způsobem, který by umožnil jejich prezentaci v daných ideologických
mantinelech a který by tak podpořil jejich právo na existenci“. A zároveň
dochází podle Pullmanna k emancipaci ekonomických elit, a to jak vůči
špičkám komunistické strany, tak vůči zaměstnancům. „Držitelé politické
moci rezignovali také proto, že tu faktickou ekonomickou moc už měli,“
píše ostatně v Devětaosmdesátém i Petr Pithart, jehož se naše pětice
historiků tak často dovolává. A také výzkum veřejného mínění z listo-
padu a prosince 1989 přináší z jejich pohledu těžko vysvětlitelná čísla: tři
procenta respondentů se oba měsíce vyslovila pro kapitalismus, pěta-
čtyřicet resp. jednačtyřicet pro socialismus a okolo padesáti procent
pro kombinaci obojího.

Pro dokreslení uveďme ještě dva trochu svérázné příklady kontinuity.
Otakar Turek ve studii Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Českoslo-
vensku připomíná vládní program odsiřování elektráren z roku 1964, který
stanovoval, že žádná další elektrárna bez odsiřovacího zařízení nesmí
být uvedena do provozu. V sedmdesátých letech toto nařízení vlády opa-
kovaně obcházely, například při výstavbě elektráren Prunéřov I a II.
A před dvěma lety projekt zastaralé modernizace téže elektrárny clou-
mal kabinetem premiéra Jana Fischera a vedl k rezignaci ministra ži-
votního prostředí. A příklad druhý: Fotografie v několika dílech publikace
Zmizelá Praha nabízejí srovnání vzhledu různých pražských míst v růz-
ných časových obdobích. Nejzajímavější bylo je vidět na konci šedesá-
tých let, během normalizace, krátce po revoluci a dnes a poznat, že tzv.
zlomové letopočty se na mizení města nijak neprojevovaly. Výstavba sta-
nice metra Hradčanská (1976–78), která probíhala během zveřejnění
Charty i Anticharty, měla obdobně ničivý průběh jako tunel Blanka tam-
též o třicet let později, dostavba Žižkova po plošných asanacích probí-
hala skrz revoluci a nádražím hrozilo vylétnutí do povětří za plánovačů
stejně jako dnes za develotrů.

V obou případech nejde o pouhou správní setrvačnost, ale o příklad
kontinuity technokratického myšlení. Jeho mimořádný vliv je jedním
z analyticky nejzanedbávanějších dědictví normalizace. Kdo ovšem po-
važuje období před listopadem schematicky za „minulost“, nikdy tyto
souvislosti nevysvětlí.

Technokratické kontinuum, které se naše revoluce pokusila zlomit
projektem demokratické společnosti pro všechny, a právě v tomto
smyslu zůstává nedokončenou, je posléze stále více zastíráno radikali-
zací mýtu o temné předlistopadové minulosti a světlé epoše ji následu-

mluvě kladou za cíl „zobrazit jednání historických aktérů v jejich mno-
hoznačnosti a dobové nejistotě, jinak řečeno v bohatém dobovém kon-
textu nabízejícím v každém dějinném momentu reálné možnosti
alternativního vývoje“, nikde tyto možnosti vážněji nezkoumají. Pro vý-
klad stojící na mlčenlivě přijatém předpokladu, že jiný vývoj nebyl možný,
je pochopitelně nezbytné najít dostatečně ospravedlňující příčiny plu-
ralizace politického spektra jinde než v alternativách budoucnosti, tedy
v minulosti.

A přitom když si otevřete objemnou práci Jiřího Suka Labyrintem revo-
luce z roku 2003, narazíte nejen na ne bez obdivu popsanou vítěznou Klau-
sovu koncepci, ale i na alternativy: gradualistickou transformaci podle
představy prvníhomístopředsedy federální vlády Valtra Komárka rozlože-
nou do deseti let a koncepci sice zcela liberální, ale předpokládající usta-
novování právního rámce, jež vznikla okolo prvního místopředsedy české
vlády Františka Vlasáka. Obdivuje-li historik vítěze, je jeho historická práce
přes všechna snesená fakta interpretační apologetikou. Na tom mnoho
nemění ani skutečnost, že Suk svou obhajobu s lety zmírnil. Mimo Labyrint
revoluce lze nepochybně nahlédnout i do statí profesora institucionální
ekonomie LubomíraMlčocha z počátku devadesátých let vydaných v sou-
boru Úvahy o české ekonomické transformaci a číst tam například o čty-
řech různých schématech rekonstrukce vlastnických práv: výprodeji
národního majetku, rozebrání si společenského vlastnictví, deetatizaci
ekonomiky a reprivatizaci. Mimo porevoluční debaty se neocitly ani ná-
vrhy zachovávající pluralitu vlastnictví v soukromých, státních a druž-
stevních rukou, které veřejností rezonovaly coby součást obecněji
pojímané plurality jako žádoucího principu. Soukromovlastnický funda-
mentalismus je opět až dodatečná projekce.

Jakkoliv možnost jiné cesty tehdejší Klausovi ekonomové, po nich po-
litici hájící svou minulost a dnes i někteří historiografové zdárně kanali-
zují, sociologovi IvuMožnému neunikla: „I disidentům kladl lid naléhavě
jednu nepříjemnou otázku, na kterou neměli vyjasněnou odpověď. Zněla:
Dobrá, ale jak to bude s majetkem?“ píše v eseji Proč tak snadno? a do-
dává: „Člověku bojujícímu o základní lidská práva právě pro tento lid se
ta otázka mohla zdát přízemní a nehorázná. Ale zůstával v tom se svými
druhy osamocen. A když ji nepodceňoval, zjišťoval, že odpověď na ni jeho
kruhy rozděluje.“

Tyto polistopadové rozpory zaplouvají autorům knihy Rozděleni mi-
nulostí po vzoru ponorných řek tajemně mimo povrch zemský a vynořují
se až o mnoho let později, když už je debata o proběhlé transformaci
akademická. A komu není klíčovým zdrojem identity všeobčanská spo-
lečnost zamýšlená Občanským fórem nebo alespoň partikularismus ob-
novený postaru jako liberalismus, konzervatismus, sociáldemokratismus,
socialismus, zelenost, křesťanská demokracie atd., tomu nezbývá než
identitu najít v minulosti.

Třetí věc opět souvisí s první. Aby se minulost mohla stát dělítkem
i pro přítomnost, musí být před závorkou přijat radikalizovaný výklad ji-
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jící. Z této interpretace vychází současnost jako nutně dobrá, přinejhor-
ším vždy lepší než minulost. Protože kniha Rozděleni minulostí tuto op-
tiku přejímá, neumí dostát tomu, co si předsevzal v jejím úvodu Michal
Kopeček, totiž „vytvořit kritický odstup od politické představy tzv. vyrov-
návání se s komunistickou minulostí“. Mladí historici ne dost kriticky
přejali sebeinterpretaci aktérů (především pak vítězů) polistopadového
vývoje. Vyložili tak jako obecněji a hlouběji platné, co bylo jen zastíracím
manévrem černého svědomí a touhy pokračovat v kariérách vesměs za-
počatých již před Listopadem. Snad šlo při dodatečném osvojení si in-
terpretačního rámce pro celou knihu o doložení již dříve stvořeného
vyprávění o jediné možné porevoluční cestě. Snad je to u některých z
nich projevem path-dependency jejich vlastního bádání a snad nejde o
týž výkladový rámec, z něhož pro své o tolik normativnější interpretace
minulosti vychází Ústav pro studium totalitních režimů. Zásadní zápas
o budoucnost se ale i autorům Rozděleni minulostí odehrál jako by někde
mimo. Byl to v širším smyslu zápas o to, zda bude vládnout především trh
pro některé nad demokracií pro všechny, nebo naopak. A tento skutečný
zápas trvá dodnes.

Matěj Stropnický

Mimo stávající edice vy‰la metodická pfiíruãka Niny Ru-
tové:
Havel v kostce.
14 lekcí o jedné osobnosti a kaÏdé dobû pro uãitele a stu-
denty.
Koncepce textu vychází z autorãiny zku‰enosti lektorky v
Knihovnû Václava Havla, ve které po nûkolik let pfiipravuje
„Dílnu kritického my‰lení“ – semináfi pro studenty stfied-
ních ‰kol. Pomocí metod tzv. kritického my‰lení pfiibliÏuje
témata, jako napfiíklad, disent, svûdomí, dûdictví minulosti
ãi demokratická diskuse.

VZDùLÁVAC Í â INNOST

V prostorách stálé expozice se i nadále koná vzdûlávací
program „Dílna kritického my‰lení“ pro stfiedo‰kolské
studenty. Lektorka Nina Rutová v nûm pouÏívá úryvky z
textÛ Václava Havla a artefakty, vystavené v expozici, jako
podnûty k samostatné reflexi studentÛ na téma svobody, to-
tality a individuální odpovûdnosti. Scénáfi vychází z cílÛ
Rámcov˘ch vzdûlávacích programÛ pro Z· a S·, naplÀuje
oãekávané 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 souvi-
slostech, mediální v˘chova). Z projektu vznikla metodická
pfiíruãka Niny Rutové „Havel v kostce“, která je urãena stfie-
do‰kolsk˘m uãitelÛm a jejich ÏákÛm.

ARCH IVN Í â INNOST

Archiv Knihovny Václava Havla navázal na dosavadní
akvizice z roku 2010 a jeho prioritou byla kromû dal‰ích
pfiírÛstkÛ pfiedev‰ím digitalizace shromáÏdûn˘ch písem-
ností. Kompletnû byla digitalizována asi polovina fondu
Kanceláfie Václava Havla (cca 50 archívních krabic), zapÛj-
ãená ãást fondu âeskoslovenského dokumentaãního stfie-
diska (25 archívních krabic) a dokonãena byla digitalizace
dal‰ích, i kdyÏ ménû objemn˘ch zdrojÛ, vãetnû zápÛjãek
asi 40 poskytovatelÛ. Na webov˘ch stránkách www.vac-
lavhavel-library.org se archiv prezentuje asi 11 tisíci zá-
znamy a fond prezenãní knihovny ãítá ke konci roku pfies
3000 titulÛ. Celkov˘ objem novû získan˘ch a alespoÀ ãás-
teãnû zpracovan˘ch archiválií v‰ak ãinil kolem 120.000.
Archiv Knihovny Václava Havla zodpovûdûl mûsíãnû 15–20
badatelsk˘ch dotazÛ a Ïádostí dal‰ích zájemcÛ.

Do digitálního archivu Knihovny se v roce 2011 podafiilo
získat materiály ze soukrom˘ch archivÛ následujících osob:
Ampapová Ilona, Battûk Rudolf, Bednáfiová Otta, Ben˘‰ek
Zbynûk, Besserová Katefiina, Brynda Karel, Cudlín Karel,
âefiovská Libu‰e, Danisz Josef, Dobrovsk˘ Lubo‰, DusMilo‰,
Dusová Irena, Du‰ek David, Du‰ková Jindfii‰ka, Dutková
Jaroslava, Fárová Isabela, Fetters Ale‰, Fialková Markéta,
Fischerová TáÀa, Foll Jan, Grossman Jan, Halík Tomá‰,
Havel IvanM., Havel Václav - Hrádeãek, Hejdánek Ladislav,
Hochová Dagmar, Hornová Elen, Hudeãek Václav, Hulík
Milan, HvíÏìala Karel, Hybler Martin, Chadima Mikolá‰,
Janouch Franti‰ek, Jirous Ivan Martin, Jonáková Jana, Jung-
mannová Lenka, Juncker Klaus, Kohák Erazim, Kohout
Pavel, Kopeck˘ Radim, Krafl Martin, Kubûna Jifií, Kubi‰ová
Marta, Kulhánková RÛÏena, Lamper Ivan, Ledererová El˝-
bieta, Lopatka Jan, Mal˘ Václav, Marhoul Václav, Matze-
nauer Michal, Medek Ivan, Michl Otakar, Mike‰ Petr, Nûmec
Tomki, Novotná Marie, Pajer Alan, Pallas Jifií, Pehe Jifií,
Pecháãková Marcela, Pi‰tûk Theodor, Pithart Petr, Ple-
chanov Tolja, Preãan Vilém, Radok Alfréd, Radok David,
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dobé dûjiny AV âR v.v.i., Ústavem pro studium totalitních
reÏimÛ, âeskoslovensk˘m dokumetnaãním stfiediskem,
Forem 2000.

I v tomto roce pokraãovalo vydávání pfiíleÏitostn˘ch tiskÛ,
informujících o aktuálním dûní (programové skládaãky,
plakát k v˘stavû dûl Vojmíra Vokolka, pozvánky). V souvi-
slosti s prezentací mezinárodního sympozia vûnovaného
svobodû projevu bylo rovnûÏ vyuÏito CLV vitrín v uzlov˘ch
stanicích metra. Jejich produkci, stejnû jako distribuci pro-
gramov˘ch letákÛ do více neÏ 100 knihoven, kaváren, lite-
rárních klubÛ, divadel a ‰kol opût partnersky zaji‰Èovala
spoleãnost Adjust Art PRO.

Zintenzivnûní ediãní ãinnosti mûlo za následek v˘razné
nav˘‰ení trÏeb: v roce 2010 pfii nabídce 10 titulÛ ãinila
trÏba 181.135 Kã, v roce 2011 Knihovna nabízela jiÏ 16
publikací a celková trÏba dosáhla v˘‰e 369.000 Kã.

V prÛbûhu celého roku byly akce Knihovny zviditelÀovány
prostfiednictvím ti‰tûné inzerce (napfi. Rodina a ‰kola, Re-
spekt), redakãních textÛ (Lidové noviny, Respekt, Hospo-
dáfiské noviny), oznamÛ, rozhovorÛ a reportáÏí (âT24, âT,
âRo, Tv Prima, NTDTV).

Stoupající zájem o Knihovnu Václava Havla se projevil také
na sociálních sítích. Napfiíklad prostfiednictvím profilu
Knihovny na Facebooku jsme na konci roku 2011 oslovo-
vali více 5.100 fanou‰kÛ (koncem roku 2010 jsme takto
mohli neÏ informovat jen nûco málo pfies 3.000 fanou‰kÛ).

Rössler Josef, Roubalová Vûra, Ruml Jan, Rysová Hana,
Seifert Jaroslav, Sklenáfi Miroslav, Sokol Jan, Svobodová
Lucie, ·ebestová Magdalena, ·iklová Jifiina, ·kvoreck˘
Josef, ·paãek Ladislav, ·tûpánová Bára, ·tork Jifií, Tran-
tina Pavel, Trinkewitz Karel, Tfiíska Jan, Tuckerová Ve-
ronika, Urbánek Zdenûk, VodÀanská Jitka, Zábrana Jan
a Zahradníãek Lubo‰.

Dal‰í archivní materiály Knihovna získala spoluprací s ná-
sledujícími institucemi: âeská televize, Kanceláfi Václava
Havla, Národní archiv âR, Památník národního písemnic-
tví, Robarts Library, âeskoslovenské dokumentaãní stfie-
disko, âesk˘ rozhlas, Divadlo Na zábradlí, Masarykova
univerzita, Parlament âR, Ústav pro ãeskou literaturu,
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ, Archiv Kanceláfie
prezidenta republiky, Film a sociologie, Vize 97 a Harry
Ransom Center.

MARKET ING , PUBL IC RELAT IONS
A OBCHODN Í AKT IV ITY

Marketingové aktivity Knihovny se v roce 2011 soustfiedily
pfiedev‰ím na posílení její „znaãky“ v prostfiedí vûdeck˘ch
institucí stejnû jako u ‰ir‰í vefiejnosti doma i v zahraniãí.
Za tímto úãelem byla napfiíklad novû navázána spolupráce
s The National Endowment for Democracy, prohloubena
spolupráce se spoleãností âlovûk v tísni, zintenzivnûna
spolupráce s Ústavom pamäti národa, Ústavem pro sou-

17



18

_Hospodaření
Knihovny Václava Havla, o. p. s.
v roce 2011

âLENùN Í V¯NOSÒ
(tis. Kã) 2011

celkem

TrÏby za vlastní v˘robky a za zboÏí celkem 440
Zmûna stavu vnitroorganizaãních zásob celkem 422
Ostatní v˘nosy celkem 8125
TrÏby z prodeje majetku, zúãtování rezerv
a opravn˘ch poloÏek celkem 0
Pfiijaté pfiíspûvky celkem 2
Provozní dotace celkem 0
Celkem 8989

âLENùN Í NÁKLADÒ
(tis. Kã) 2011

celkem

Spotfiebované nákupy celkem 443
SluÏby celkem 5473
Osobní náklady celkem 4524
Danû a poplatky celkem 2
Ostatní náklady celkem 50
Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv
a opravn˘ch poloÏek celkem 460
Poskytnuté pfiíspûvky celkem 0
DaÀ z pfiíjmÛ celkem 0
Celkem 10952

AKT IVA
(tis. Kã) 31. 12. 2011

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek celkem 825
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 1437
Oprávky k dlouhodobému majetku -959
Zásoby celkem 1030
Pohledávky celkem 99
Krátkodob˘ finanãní majetek celkem 6300
Jiná aktiva celkem 155
Celkem 8887

PAS IVA
(tis. Kã) 31. 12. 2011

Vlastní zdroje celkem 3946
Cizí zdroje celkem 4941
Celkem 8887

PENùÎN Í DARY A GRANTY KN IHOVNù
VÁCLAVA HAVLA V ROCE 20 1 1

Fondation Zdenek et Michaela Bakala 3 903 660,- Kã
RPG RE Commercial, s. r. o. 496 374,- Kã
Alan Kubûna 1 000,- Kã
Martin Chvátal 1 000,- Kã

NEPENùÎN Í DARY A GRANTY
KN IHOVNù VÁCLAVA HAVLA
V ROCE 20 1 1

BXR Partners, a. s. – poãítaã
Apple iMac 17” 1.6 GHz
v hodnotû 0,- Kã

ZA POMOC A SPOLUPRÁC I
KN IHOVNù VÁCLAVA HAVLA
V ROCE 20 1 1 DùKU JEME NÁSLEDU J Í C ÍM
ORGAN IZAC ÍM A OSOBNOSTEM :

Adjust Art, spol. s r. o., Adjust Art Pro, s. r. o.,
Amos Typografické studio s. r. o., Jifií Bûlohradsk˘,
Bonalingua, Pavel Bfiach, Buchty a loutky o. s.,
Carton Clan s. r. o., Karel Cudlín,
âeskoslovenská obchodní banka, a. s.,
âeská tisková kanceláfi, âesk˘ rozhlas,
âeskoslovenské dokumentaãní stfiedisko, âeská televize,
4 Advantage, s. r. o., JUDr. Lenka Deverová, DILIA o.s.,
Divadlo Archa, Divadlo Na zábradlí,
Ducháãek & Abrt s. r. o., Folio, spol. s r. o.,
FOFRS software s. r. o., Galén, s. r. o., Gallery spol. s r. o.,
Gastro – Hroch s. r. o., GTS Czech s. r. o., Ivan M. Havel,
Václav Havel, Dagmar Havlová,
Dagmar Havlová - Ilkoviãová, Ladislav Hejdánek,
Hubert Hesoun, Bohdan Holomíãek,
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Host – vydavatelství, s. r. o., ak. mal. Pavel Hrach,
Milada Hrachová, Jifií JírÛ, Zachary Jordanov,
Kanceláfi Václava Havla, Onfiej Kocourek, Kosmas s. r. o.,
KPMG âeská republika, s. r. o., Libri prohibiti, Libri s. r. o.,
INCAD, s. r. o., Linda Malá, Nadace Charty 77,
Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97,
Nakladatelství Akropolis s. r. o., Nakladatelství Arsci,
Nakladatelství a galerie Bonaventura,
Nakladatelství Meander, Nakladatelství Paseka s. r. o.,
Nakladatelství Torst, Národní divadlo,
Národní knihovna âR, Národní muzeum,
Iva Nesvadbová, Newton Mailer, Ondfiej Nûmec,
Tomki Nûmec, Jan Novotn˘, Michal Oseck˘, Ostrovy s. r. o.,
Památník národního písemnictví, Milena Pokorná,
Prague Post, Portál, s. r. o.,
prof. PhDr. Vilém Preãan, CSc., Respekt Publishing a. s.,
RPG RE Commercial, s. r. o., Nina Rutová,
Spoleãnost Anny Pammrové, Student Agency s. r. o.,
Studio Marvil s. r. o., Oldfiich ·kácha, Jifií ·olc,
Tiskárny HavlíãkÛv Brod, a. s., úklidová firma Universal,
Ústav pamäti národa, Ústav pro soudobé dûjiny,
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ,
Ian Richard Willoughby, Hynek Zlatník.

KN IHOVNA VÁCLAVA HAVLA
DùKU JE SV¯M ZAKLADATELÒM

Dagmar Havlové, Miloslavu Petruskovi
a Karlu Schwarzenbergovi.

KONTAKTY:
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

BANKOVN Í SPO J EN 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





Knihovna Václava Havla
Zpráva auditora
a účetní závěrka

k 31. prosinci 2011
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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

RO Z VAHA ( B I L AN C E )
k 31.12.2011
(v cel˘ch tis. Kã)

AKT IVA 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 1 763 1 303
I. Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje (012) 2

Software (013) 3 825 825
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) 9 825 825
II. Pozemky (031) 10

Umûlecká díla, pfiedmûty a sbírky (032) 11 777 651
Stavby (021) 12
Samostatné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí (022) 13 786 786
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 1 563 1 437
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

Dlouhodob˘
nehmotn˘
majetek

Dlouhodob˘
hmotn˘
majetek

Dlouhodob˘
finanãní
majetek
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AKT IVA 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 -179 -344
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 -446 -615
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 -625 -959

Oprávky
k dlouho-
dobému
majetku
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AKT IVA 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 8 438 7 584
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) 46 522 944
Zvífiata (124) 47
ZboÏí na skladû a v prodejnách (132) 48 70 76
ZboÏí na cestû (139) 49
Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 175 10

I. Zásoby celkem (souãet fi. 42 aÏ 50) 51 767 1030
II. Odbûratelé (311) 52 86 76

Smûnky k inkasu (312) 53
Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54
Poskytnuté provozní zálohy (314-fi. 50) 55 162 22
Ostatní pohledávky (315) 56 149
Pohledávky za zamûstnanci (335) 57
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 5 1
Opravná poloÏka k pohledávkám (391) 70

II. Pohledávky celkem (souãet fi. 52 aÏ 70) 71 402 99
III. Pokladna (211) 72 19 37

Ceniny (213) 73
Bankovní úãty (221) 74 6 497 6 263
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75
Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

Zásoby

Pohledávky

Krátkodob˘
finanãní
majetek
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AKT IVA âíslo Stav k prvnímu Stav k posled-
fiádku dni úãetního nímu dni

období úãetního
období

a b 1 2

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 6 516 6 300
IV. Náklady pfií‰tích období (381) 81 728 155

Pfiíjmy pfií‰tích období (385) 82
Kursové rozdíly aktivní (386) 83 25

IV. Jiná aktiva celkem (souãet fi. 81 aÏ 83) 84 753 155
ÚHRN AKTIV fi. 1 + 41 85 10 201 8 887
Kontrolní ãíslo fi. 1 aÏ 85 997 40 804 35 548

Jiná
aktiva
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PAS IVA 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 9 605 3 946
1. Vlastní jmûní (901) 87 66 66

Fondy (911) 88 15 715 12 019
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní finanãnního
majetku a závazkÛ (921) 89

1. Jmûní celkem (souãet fi. 87 aÏ 89) 90 15 781 12 085
2. Úãet v˘sledku hospodáfiení (+/-963) 91 X -1 963

V˘sledek hospodafiení
ve schvalovacím fiízení (+/-931) 92
Nerozdûlen˘ zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 -6 176 -6 176

2. V˘sledek hospodafiení celkem (souãet fi. 91 aÏ 93) 94 -6 176 -8 139
B. Cizí zdroje celkem (souãet fi. 97 + 105 + 129 + 133) 95 596 4 941

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 3 744

2. Dlouhodobé závazky celkem (souãet fi. 98 aÏ 104) 105 3 744
3. Dodavatelé (321) 106 65 558

Smûnky k úhradû (322) 107
Pfiijaté zálohy (324) 108
Ostatní závazky (325) 109 12 2
Zamûstnanci (331) 110 240 234
Ostatní závazky vÛãi zamûstnancÛm (333) 111
Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdr.poji‰tûní (336) 112 128 115
DaÀ z pfiíjmÛ (341) 113
Ostatní pfiímé danû (342) 114 58 44
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 34 82

Jmûní

V˘sledek
hospodafiení

Krátkodobé
závazky

Dlouhodobé
závazky
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PAS IVA âíslo Stav k prvnímu Stav k posled-
fiádku dni úãetního nímu dni

období úãetního
období

c d 3 4

Krátkodobé bankovní úvûry (231) 123
Eskontní úvûry (232) 124
Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 125
Vlastní dluhopisy (255) 126
Dohadné úãty pasivní (389) 127 59 162
Ostatní krátkodobé finanãní v˘pomoci (379) 128

3. Krátkodobé závazky celkem (souãet fi. 106 aÏ 128) 129 596 1 197
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 10 201 8 887
Kontrolní ãíslo (fi. 86 aÏ 133) 998 40 804 35 548

Datum: 20. dubna 2012 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je odpovûdná za úãetní jednotku:

doc. RNDr. Martin Palou‰, PhD.

Jiná pasiva
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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 KA Z Z I S K U A Z T R ÁT Y
k 31.12.2011
(v cel˘ch tis. Kã)

âíslo Název ukazatele âíslo âinnosti
úãtu fiádku hlavní hospodáfiská x celkem

5 6 7 8

A . NÁKLADY
I. Spotfiebované nákupy celkem 443 443

501 Spotfieba materiálu 1 372 372
502 Spotfieba energie 2 75 75
503 Spotfieba ostatních neskladovateln˘ch dodávek 3
504 Prodané zboÏí 4 -4 -4

II. SluÏby celkem 5 473 5 473
511 Opravy a udrÏování 5 14 14
512 Cestovné 6 371 371
513 Náklady na reprezentaci 7 129 129
518 Ostatní sluÏby 8 4 959 4 959

III. Osobní náklady celkem 4 524 4 524
521 Mzdové náklady 9 3 524 3 524
524 Zákonné sociální poji‰tûní 10 1 000 1 000
525 Ostatní sociální poji‰tûní 11
527 Zákonné sociální náklady 12
528 Ostatní sociální náklady 13

IV. Danû a poplatky celkem 2 2
531 DaÀ silniãní 14
532 DaÀ z nemovitostí 15
538 Ostatní danû a poplatky 16 2 2

V. Ostatní náklady celkem 50 50
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17
542 Ostatní pokuty a penále 18 2 2
543 Odpis nedobytné pohledávky 19
544 Úroky 20
545 Kursové ztráty 21 6 6
546 Dary 22
548 Manka a ‰kody 23
549 Jiné ostatní náklady 24 42 42
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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 460 460
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného

a hmotného majetku 25 460 460
552 ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého

nehmotného a hmotného majetku 26
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) 10 952 10 952
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âíslo Název ukazatele âíslo âinnosti
úãtu fiádku hlavní hospodáfiská x celkem

5 6 7 8

B . V¯NOSY
I. TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí celkem 440 440

601 TrÏby za vlastní v˘robky 34 369 369
602 TrÏby z prodeje sluÏeb 35 60 60
604 TrÏby za prodané zboÏí 36 11 11

II. Zmûna stavu vnitroorganizaãních zásob celkem 422 422
611 Zmûna stavu zásob nedokonãené v˘roby 37
612 Zmûna stavu zásob polotovarÛ 38
613 Zmûna stavu zásob v˘robkÛ 39 422 422
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 8 125 8 125
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45
642 Ostatní pokuty a penále 46
643 Platby za odepsané pohledávky 47
644 Úroky 48 28 28
645 Kursovné zisky 49 14 14
648 Zúãtování fondÛ 50 8 071 8 071
649 Jiné ostatní v˘nosy 51 12 12

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

652 TrÏby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku 52

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 2 2
681 Pfiijaté pfiíspûvky zúãtované mezi

organizaãními sloÏkami 59
682 Pfiijaté pfiíspûvky (dary) 60 2 2
684 Pfiijaté ãlenské pfiíspûvky 61

VII. Provozní dotace celkem
691 Provozní dotace 62

Úãtová tfiída 6 celkem (souãet fi. 34 aÏ 62) 8 989 8 989
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âíslo Název ukazatele âíslo âinnosti
úãtu fiádku hlavní hospodáfiská x celkem

5 6 7 8

C . V¯SLEDEK HOSPODA¤EN Í
P¤ED ZDANùN ÍM -1 963 -1 963
591 DaÀ z pfiíjmÛ 63

D . V¯SLEDEK HOSPODA¤EN Í
PO ZDANùN Í -1 963 -1 963

Kontrolní ãíslo 999 55 897 55 897

Datum: 20. dubna 2012 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je odpovûdná za úãetní jednotku:

doc. RNDr. Martin Palou‰, PhD.
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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 knihovnické
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 2011
Jan Macháãek (pfiedseda)
BoÏena JirkÛ (místopfiedseda)
Dagmar Havlová
Eva Holubová
Michal Horáãek
Mark Vydra
TaÈána Fischerová
Bessel Kok

Statutárním orgánem spoleãnosti je fieditel spoleãnosti pan Martin Palou‰.

âlenové správní rady k 31. prosinci 2010
Zdenûk Bakala (pfiedseda)
BoÏena JirkÛ (místopfiedseda)
Dagmar Havlová
Eva Holubová
Michal Horáãek
Mark F. Vydra

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

rok konãící 31. prosincem 2011
(v tisících Kã)
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Jan Macháãek
TaÈana Fischerová
Bessel Kok

âlenové dozorãí rady k 31. prosinci 2011
Dita Stejskalová
Mgr. Emil Holub
Ondfiej Joná‰

âlenové dozorãí rady k 31. prosinci 2010
Dita Stejskalová
Mgr. Emil Holub
Ondfiej Joná‰

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 spoleãností.

Zmûny v rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností
Dne 1. prosince 2011 odstoupil z funkce pfiedsedy správní rady pan Zdenûk Bakala. Tato skuteãnost
byla do rejstfiíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností zapsána dne 16. bfiezna 2012. Na jeho pozici byl
k 1. prosinci 2011 jmenován pan Jan Macháãek, jehoÏ jmenování bylo zapsáno do rejstfiíku obecnû
prospû‰n˘ch spoleãností dne 16. bfiezna 2012.

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. Úãetní záznamy jsou zpraco-
vávány v ekonomickém systému FOFRS.

(b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek je evidován v pofiizovací cenû. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

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

rok konãící 31. prosincem 2011
(v tisících Kã)
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v pofiizovací cenû do 40 tis. Kã a dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek do 60 tis. Kã není vykazován v roz-
vaze 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
spoleãnost pouze o realizovan˘ch kurzov˘ch ziscích a ztrátách.

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 následujícími
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.

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

rok konãící 31. prosincem 2011
(v tisících Kã)
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3. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

Software Celkem

Pofiizovací cena
ZÛstatek k 1.1.2011 825 825
PfiírÛstky – –
Úbytky – –
Pfieúãtování – –
ZÛstatek k 31.12.2011 825 825

Oprávky
ZÛstatek k 1.1.2011 179 179
Odpisy 165 165
Oprávky k úbytkÛm – –
Pfieúãtování – –
ZÛstatek k 31.12. 2011 344 344

ZÛstatková hodnota 1.1.2011 646 646
ZÛstatková hodnota 31.12.2011 481 481

(b) Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

Kanceláfiské Umûlecká díla, Celkem
vybavení, nábytek pfiedmûty a sbírky

Pofiizovací cena
ZÛstatek k 1.1.2011 786 777 1 563
PfiírÛstky – – –
Úbytky – 125 125
Pfieúãtování – – –
ZÛstatek k 31.12.2011 786 651 1 437

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

rok konãící 31. prosincem 2011
(v tisících Kã)
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Kanceláfiské Umûlecká díla, Celkem
vybavení, nábytek pfiedmûty a sbírky

Oprávky
ZÛstatek k 1.1.2011 446 – 446
Odpisy 169 – 169
Oprávky k úbytkÛm – – –
Pfieúãtování – – –
ZÛstatek k 31.12.2011 615 – 615

ZÛstatková hodnota 1.1.2011 340 777 1 117
ZÛstatková hodnota 31.12.2011 171 651 822

4. Účty v bankách
Finanãní prostfiedky jsou vedeny na bûÏn˘ch úãtech denominovan˘ch v CZK, USD a EUR. ZÛstatek
na bankovních úãtech k 31. prosinci 2011 ãiní 6 263 tis. Kã (2010 - 6 497 tis. Kã).

5. Pohledávky a závazky

(a) Pohledávky

Pohledávky ãiní celkem 99 tis. Kã (2010 – 402 tis. Kã), ze kter˘ch 0 tis. Kã (2010 – 0 tis. Kã) pfiedsta-
vují pohledávky po lhÛtû splatnosti.

(b) Závazky

Krátkodobé závazky ãiní celkem 1 197 tis. Kã (2010 – 596 tis. Kã), ze kter˘ch 0 tis. Kã (2010 – 0 tis.
Kã) pfiedstavují závazky po lhÛtû splatnosti.

Dlouhodob˘m závazkem spoleãnosti k 31. prosinci 2011 je bezúroãná pÛjãka poskytnutá spoleãnosti
v lednu 2011 ve v˘‰i 3 744 tis. Kã na zaji‰tûní provozu, která je splatná nejpozdûji 11. ledna 2014.

6. Náklady příštích období
Náklady pfií‰tích období ãiní celkem 155 tis. Kã (2010 – 728 tis. Kã) a pfiedstavují zejména ãasové
rozli‰ení nákladÛ na nakoupené knihy do archivu.

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

rok konãící 31. prosincem 2011
(v tisících Kã)
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7. Zásoby
Zásoba hotov˘ch v˘robkÛ k 31. prosinci 2011 ãiní celkem 944 tis. Kã (2010 – 522 tis. Kã) a pfiedsta-
vuje zásobu knih vlastní produkce knihovny.

Zásoba zboÏí k 31. prosinci 2011 ãiní celkem 76 tis. Kã (2010 – 70 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 2011 ãinil celkov˘ objem zásob nevykázan˘ch v rozvaze 1 502 tis. Kã (2010 – 1 175 tis.
Kã), z toho cizí knihy v komisním prodeji ãinily 116 tis. Kã (2010 – 122 tis. Kã), vypÛjãené knihy
976 tis. Kã (2010 – 754 tis. Kã) a knihy evidované v archivu ãinily 410 tis. Kã (2010 – 282 tis. Kã).

8.Vlastní zdroje

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

ZÛstatek k 1.1.2011 66 14 375 1 340 – -6 176 9 605
Zmûna stavu fondÛ – -3 696 – – – -3 696
Zisk / - ztráta roku 2011 – – – - 1 963 – -1 963

ZÛstatek k 31.12.2011 66 10 679 1 340 -1 963 -6 176 3 946

9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ a osobní náklady za rok 2011 a 2010:

2011 Náklady na sociální
PrÛm. poãet Mzdové zabezpeãení Sociální
zamûstnancÛ náklady a zdravotní poji‰tûní náklady

Zamûstnanci 7 3 524 1 000 –

2010 Náklady na sociální
PrÛm. poãet Mzdové zabezpeãení Sociální
zamûstnancÛ náklady a zdravotní poji‰tûní náklady

Zamûstnanci 6 2 430 771 --

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

rok konãící 31. prosincem 2011
(v tisících Kã)
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10. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
V prÛbûhu let 2011 a 2010 nebyly spoleãností vyplaceny ani poskytnuty Ïádné odmûny a pÛjãky ãle-
nÛm statutárních a dozorãích orgánÛ. RovnûÏ nebyly uzavfieny Ïádné smlouvy, které by spoleãnost
zavazovaly k vyplácení jak˘chkoli poÏitkÛ v pfiípadû ukonãení ãinnosti jednotliv˘ch ãlenÛ ve statu-
tárních a dozorãích orgánech spoleãnosti.

11. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní ãiní 115 tis. Kã (2010 – 128 tis. Kã), ze kte-
r˘ch 80 tis. Kã (2010 – 89 tis. Kã) pfiedstavují závazky ze sociálního zabezpeãení a 35 tis. Kã (2010 –
–39 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 44 tis. Kã (2010 –58 tis. Kã).
Îádné z tûchto závazkÛ nejsou po lhÛtû splatnosti.

V roce 2011 ani v roce 2010 spoleãnost neobdrÏela Ïádnou dotaci.

13. Informace o projektech společnosti
Obdobnû jako v pfiedchozím období spoleãnost v prÛbûhu roku 2011 organizovala vefiejná a klubová
setkání. Vefiejnosti je pfiístupná expozice „Václav Havel – ãesk˘ m˘tus“ v Galerii Montmartre v ¤etûzo-
vé ulici na Starém mûstû v Praze.

V‰echny aktivity spoleãnosti budou detailnû popsány ve v˘roãní zprávû. ZároveÀ budou ve v˘roãní
zprávû uvedeny pfiijaté a poskytnuté dary.

14. Daň z příjmů
Spoleãnost vykázala z ãinností podléhajících dani z pfiíjmÛ právnick˘ch osob v letech 2011 a 2010
nulovou daÀovou povinnost.

Ostatní pfiíjmy nepodléhají dani z pfiíjmÛ podle ustanovení § 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 2011 ãiní celkem 5 012 tis. Kã (2010 – 5 847 tis. Kã). Jejich struk-
tura je následující:

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

rok konãící 31. prosincem 2011
(v tisících Kã)
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2011
Náklady celkem Z toho správní náklady

Spotfiebované nákupy 443 145
SluÏby 5 473 1 695
Osobní náklady 4 524 2 675
Danû a poplatky
Ostatní náklady 50 37
Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv
a opravn˘ch poloÏek 460 460

Celkem 10 952 5 012

2010
Náklady celkem Z toho správní náklady

Spotfiebované nákupy 838 632
SluÏby 3 051 1 767
Osobní náklady 3 201 2 960
Danû a poplatky 2 –
Ostatní náklady 71 96
Odpisy, prodan˘ majetek, tvorba rezerv
a opravn˘ch poloÏek 392 392

Celkem 7 553 5 847

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 2011.

Datum: 20. dubna 2012 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je odpovûdná za úãetní jednotku:

doc. RNDr. Martin Palou‰, PhD.

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

rok konãící 31. prosincem 2011
(v tisících Kã)




