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Petr SOJKA, moderátor 
-------------------- 
Od tohoto týdne je jasné jak bude vypadat knihovna Václava Havla,kterou chce bývalý prezident vybudovat po 
vzoru amerických státníků. Sídlit má na pražských Hradčanech a plány na přestavbu renesančního objektu 
zveřejnil finančník Zdeněk Bakala, investor projektu. Realizaci ale zatím brání spor s posledním obyvatelem 
domu, bývalým zastupitelem Prahy 1, Bohumilem Vejtasou. Ten řekl, že svůj byt neprodá za žádnou cenu. 
 
 

Koniáš nás baví 
5.3.2011    Lidové noviny    str. 29   Orientace / kritika 

    JIŘÍ PEŇÁS    Knihovna Václava Havla     

PRACH A BROKY 
 
Případ štvance Bátory čeká zajímavé rozuzlení. Dle indicií se ukazuje, že Ladislav Bátora je totožný s Václavem 
Klausem, respektive je to jeho schizofrenické alter ego. Klaus se do Bátory převtěloval a přemaskovával (nedalo 
mu to tak velkou práci, knír si například ponechal celý) ve volných chvílích, kterých má od té doby, co je 
prezidentem, habaděj. Kromě možnosti svobodněji vzývat pátera Koniáše, barokní temno a pálení knih (oficiální 
Klaus předstírá, že je husitou a jiráskovcem) toho využíval také proto, aby byl častěji po boku Bobošíkové. Proč 
se chtěl stát náměstkem ministra školství, není ještě jasné, ale má v tom zřejmě prsty Hájek, který léta sní o 
tom, že by byl do škol zaveden předmět mrskání panen za jeho osobní účasti. To tam měl prosadit BátoraKlaus. 
Není divu, že byli na Hradě tak naštvaní, když to - zatím - nevyšlo. * Slavný režisér pokrokových filmů Otakar 
Vávra se dožil stovky a slíbil, že se dožije další. Při té příležitosti byl slavnostně přejmenován a pasován na 
krále: celé jeho jméno i s titulem od nynějška zní král Přemysl Otakar Vávra Nesmrtelný. Panu režisérovi 
blahopřejeme. * V pražském metru se na eskalátory montují kartáče. Nikdo to zatím nevysvětlil, ale jsou to 
kartáče na čistění bot, jež si cestující bude moci vypucovat během cesty. Když si připlatí, dostane z automatu i 
trochu krému na botu, již pak přiloží ke kartáči a plynule a bez námahy si ji vypucuje. Je to jedna z mnoha 
možností, jak zlepšit a zkulturnit život v metropoli. * Boj o snížení DPH vyhrály kedlubny, pažitka a rajčata nad 
jablky, Jiráskem a toaletním papírem. Zvláště velkou radost mají milovníci a požírači syrových nezpracovaných 
ryb, tedy lachtani, bobři, vydry a tučňáci. Ve věci snížení DPH u knih se však nezdá býti vše ztraceno. Ministr 
Karel Schwarzenberg se výrazně přimlouval, aby byla snížena u erotické literatury, protože je edukativní, 
pomáhá mládeži se zorientovat v životě a je to lepší než neuróza a jiné pohlavní neduhy. On vyrostl na četbě 
pamětí slavné vídeňské kurtizány Josefiny Mutzenbacherové a nemůže si dosud vynachválit, jaký vhled do 
života mu to přineslo. * Nový ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský si všiml, že ve znaku parku je také 
uschlý strom, což se mu nelíbí a chce to vyměnit. V úvahu přichází motorová pila, která důstojně reprezentuje 
ředitelovy záměry, ale vhodné jsou také jiné šumavské atributy: sádroví trpaslíci, asijská pyrotechnika, 
lampasáci, pasáci a prostitutky, pobořené domy vyhnaných obyvatel, hnusné novostavby a vojenské budky a 
nad tím vším lyžující prezident. To všechno jsou symboly naší krásné Šumavy, důstojné to brány do naší země. 
* Jedno se musí Kaddáfímu uznat: tak skvělé ohozy nikdo jiný nenosil. Pokud o něj svět a Libye přijdou - což si 
samozřejmě pokrokově přejeme -, bude vesmír o jeden rozměr chudší. * Ostatně je málo známé, že pod 
dojmem pokrokového plukovníka, s nímž měl tak dobré vztahy, uvažoval o nové imagi i Gustáv Husák. V úvahu 
přicházel samozřejmě slovenský lidový kroj. Jenže ktorý? Husák, který byl v 50. letech vězněn jako slovenský 
nacionalista, miloval všetkých. Horehronský, zemplínský, detvanský, oravský, pribiňákovský, žinčický, 
halušácký... všetkých. Aj politbyroÚV KSS sa kvôli tomu zišlo, aby rozhodlo, ako súdruh Husák bude chodit 
vymaškarený... Pak však přišel Gorbačov, perestrojka a nějak z toho sešlo. * Václav Havel by potřeboval 
vystěhovat nějakého tvrdohlavého nájemníka z domu na Hradčanech, kam si chce přestěhovat knihovnu. 
Nájemník vyhrožuje, že ho budou muset zastřelit, s čímž by si neměl moc zahrávat, Václav Havel k tomu má 
sklony. Chodí s bouchačkami a občas zastřelí nějakou lamu u Hrádečku. Václav Havel z ní pak udělá guláš a 
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pozve celou partu Pravdy a Lásky, a ta se nacpe, až jí praskají břicha. Takto si v té zemi vesele žijeme, i když 
zloba, závist, zášť, strach a svár zůstává s touto krajinou. 
 
 
 
 

Jak nás vidí 
7.3.2011    Týden    str. 14   Aktuálně 

        Knihovna Václava Havla     

O záměru umístit Knihovnu Václava Havla na pražské Loretánské náměstí se dozvěděli i za oceánem. Zprávu 
si nenechal ujít renomovaný deník The Washington Post. "Někdejší český prezident oznámil, že jeho knihovna 
se má nastěhovat do paláce z 16. století," napsal list. 
A upozornil také, že projekt "se inspiroval americkými prezidentskými knihovnami". 
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