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Dosavadní ředitel Martin C. Putna odstupuje z místa ředitele Knihovny Václava Havla. Na jeho místo nastoupí 
Martin Palouš, politik, diplomat a bývalý disident, jeden z prvních signatářů Charty 77. 
Putna post předává po necelých třech letech. Jeho úkolem prý bylo hlavně najít pro knihovnu odpovídající místo 
v povědomí české společnosti a pomoci knihovně nalézt vlastní identitu. Svoji úlohu už podle svých slov splnil: 
"Nastal čas, kdy bych se rád vrátil ke svým badatelským a edičním projektům," uvedl. 
S Martinem Paloušem, který na Putnovo místo nastoupí, jsou prý přátelé a sám ho na post navrhl. "Je mi ctí a 
velkou výzvou ujmout se vedení Knihovny Václava Havla," řekl nastupující ředitel Martin Palouš. 
 
 
URL| http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=375481 
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Martin Palouš povede Havlovu knihovnu 
24.3.2011    ct24.cz    str. 0   Kultura 

    sen    Knihovna Václava Havla     

 
Praha - Knihovna Václava Havla bude mít nového ředitele, stane se jím někdejší diplomat a chartista Martin 
Palouš. Na pozici vystřídá 1. června dosavadního šéfa, literárního a divadelního kritika Martina C. Putnu. 
Palouš, který byl minulosti i náměstkem ministra zahraničí, v diplomacii naposledy zastával funkci velvyslance 
Česka při Organizaci spojených národů v New Yorku. Loni v prosinci ohlásil konec diplomatické kariéry. "Je mi 
ctí a velkou výzvou ujmout se vedení Knihovny Václava Havla," řekl podle tiskového oznámení Palouš. 
 
Knihovna Václava Havla vznikla v létě 2004 jako obecně prospěšná společnost s cílem uchovávat dílo a odkaz 
exprezidenta, dramatika a někdejšího disidenta Havla, zasazovat je do dobových souvislostí, v nichž vznikalo, a 
dále rozvíjet jeho základní myšlenky. Byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA. 
 
Havel letos uvedl, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik "ohniska 
duchovního, společenského i literárního života pražského". Tým Knihovny Václava Havla uvádí, že dosavadní 
výsledky jsou přístupny například v nově vybudovaném rozsáhlém digitálním archivu a ve vydávaných knihách. 
 
V budoucnu by měla knihovna sídlit v paláci U Drahomířina sloupu, který koupil podnikatel Zdeněk Bakala, za 
jehož sponzorské peníze také nyní architekti připravují jeho přestavbu. Plány poněkud komplikuje nájemník 
Bohumil Vejtasa, který se odmítá vystěhovat. Výstavba má ale i přesto pokračovat. 
 
Martin Palouš 
 
Za komunismu byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1986 působil jako její mluvčí. V listopadu 1989 
se stal zakládajícím členem Občanského fóra. Na počátku 90. let a v letech 1998 až 2001 byl náměstkem 
ministra zahraničí. Mezi roky 2002 až 2005 byl českým velvyslancem ve Washingtonu. V červenci 2006 pak 
začal vést stálou misi při OSN. 
 
 
URL| http://www.ct24.cz/kultura/119089-martin-palous-povede-havlovu-knihovnu/ 
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        Knihovna Václava Havla     

Byznys 
 
evropská unie K Paktu pro euro, který má zvýšit konkurenceschopnost členských států EU, se nepřipojí pouze 
Česko, Velká Británie, Maďarsko a Švédsko. Dohodli se na tom včera lídři členských států EU na summitu v 
Bruselu, informoval novináře na sociální síti Twitter unijní prezident Herman Van Rompuy. 
 
sazka Ministerstvo financí zahájilo správní řízení se společností Sazka o dočasném zastavení provozování 
číselných loterií. Včera to řekl mluvčí MF Ondřej Jakob s tím, že výsledek řízení nechce předjímat. Důvodem 
zahájení řízení je skutečnost, že Sazka v zákonné lhůtě nevyplácí výhry. Sazka, která je od ledna v 
insolvenčním řízení, ale tvrdí, že výhry svým výhercům vyplácí. 
 
ropný průmysl Londýnská arbitráž včera definitivně zablokovala dohodu o strategické alianci mezi britskou 
ropnou společností BP a největším ruským producentem ropy Rosněfť. Vyhověla tak žádosti ruských oligarchů 
spojených v konsorciu AAR, které je partnerem BP v jejím ruském společném podniku TNK-BP. Rozhodnutí 
arbitrů oznámila AAR a potvrdila BP. 
 
stavebnictví 
 
Developerská společnost Orco v loňském roce vytvořila zisk 233,4 milionu eur (zhruba 5,7 miliardy korun). 
Předloni firma vykázala ztrátu 250 milionů eur. Tržby se zvýšily na 314,6 milionu eur po předloňském obratu 251 
milionů eur. Společnost včera výsledky zveřejnila na svých internetových stránkách. 
 
akcie Pražský akciový trh včera v souladu s vývojem v Evropě posílil, hlavní index PX si připsal 1,18 procenta 
na 1239,9 bodu. Burzu táhl vzhůru především bankovní sektor, dařilo se ale i dalším velkým emisím, vyplývá z 
výsledků burzy. 
 
zlato Cena zlata se zvyšuje již sedmý den za sebou a nárůst vykazují také další drahé kovy. Cena stříbra se 
včera poprvé od roku 1980 vyšplhala nad 38 dolarů za troyskou unci. 
 
finanční pomoc Portugalská vláda hodlá tvrdě odmítat mezinárodní finanční pomoc i po středeční rezignaci 
premiéra Josého Sócratese. Přijetí takové pomoci by mělo závažné dopady na ekonomiku, řekl dnes ministr ve 
funkci šéfa kabinetu Pedro Silva Pereira. Mezinárodní ratingová agentura Fitch dnes snížila Portugalsku 
hodnocení úvěrové spolehlivosti o dva stupně na A-minus z dosavadní známky A-plus. 
 
těžební průmysl Společnost OKD loni prodala 10,7 milionu tun uhlí, což bylo o 626 000 tun více než v 
předchozím roce. Meziročně tedy o šest procent uhlí více. Důvodem je oživení poptávky na trzích, kde OKD uhlí 
nabízí. S ním počítá díky zlepšené situaci v automobilovém průmyslu a stavebnictví i letos. Všechno vytěžené 
uhlí se daří firmě prodat. 
 
veřejné zakázky Obce možná budou muset kvůli chystaným změnám v zákoně o veřejných zakázkách nabírat 
nové úředníky. Zamýšlené snížení limitů pro zakázky totiž zvýší počet zakázek až čtyřikrát. Na diskusním 
setkání Asociace pro veřejné zakázky to včera řekl odborník na veřejné zakázky z ministerstva pro místní rozvoj 
Vlastimil Fidler. 
 
komodity Světová sklizeň obilí by měla v nadcházející sezoně od letošního července vystoupit o pět procent na 
novou rekordní úroveň. Globální zásoby obilnin však zřejmě dál mírně klesnou, protože produkce zůstane 
nadále o něco nižší než spotřeba, sdělila dnes Mezinárodní rada pro obilí (IGC) ve svém prvním podrobném 
odhadu pro sezonu 2011/12. 
 
toyota Největší světová automobilka Toyota Motor včera varovala před možným omezením výroby v některých 
závodech v Severní Americe kvůli nedostatku součástek dovážených z Japonska. Od pondělí však obnoví v 
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Japonsku výrobu oblíbeného hybridního modelu Prius a dalších dvou hybridních vozů. Konkurenční Honda 
Motor nechá své továrny v Japonsku zavřené přinejmenším do 3. dubna. 
 
Česko 
 
POlitika Ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) nehodlá odstoupit z funkce kvůli údajně předražené zakázce pro 
firmu Promopro během českého předsednictví v EU. K odchodu ho vyzývají politici z koaličních stran VV a TOP 
09 i opozice. Premiér Petr Nečas (ODS) neřekl, zda Vondru v roli ministra podrží, a uvedl, že je připraven o 
situaci v koalici dál jednat. Vondrův odchod by rád viděl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). 
 
Korupce Kvůli podezření z korupce na úřadu Regionální rady Soudržnosti Severozápad stíhá státní zástupce 
sedm lidí. Tři z nich byli obviněni z podplácení, čtyři z přijímání úplatku. Jeden člověk je obviněn z vydírání. Pět 
podezřelých odpoledne skončilo ve vazbě, mezi nimi i ředitel úřadu Petr Kušnierz. Trestné činy souvisí s 
výběrem projektů a čerpáním dotací z peněz Regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad, sdělila mluvčí 
Krajského zastupitelství v Ústí nad Labem Lenka Bradáčová. 
 
ocenění Světově uznávaná sopranistka Naděžda Kniplová nepřevezme Cenu Thálie 2010 za celoživotní 
mistrovství v opeře. Domnívá se, že si ocenění zasloužila již dříve, nyní ho považuje za „milodar“, který nechce. 
V otevřeném dopise své rozhodnutí nepřevzít ocenění oznámila Herecké asociaci. Kniplová se nezúčastní ani v 
sobotu 26. března slavnostního večera v Národním divadle, kde budou prestižní ocenění osmnáctého ročníku 
předána. 
 
sčítání lidu Česká pošta už roznesla téměř všechny formuláře k letošnímu sčítání lidu, domů a bytů, které mohla 
doručit. Podle její mluvčí Marty Selicharová jich bylo do středy předáno téměř 99 procent. Komisaři rozdali přes 
14 milionů sčítacích formulářů. 
 
exprezident Knihovna Václava Havla bude mít nového ředitele, stane se jím někdejší diplomat a chartista 
Martin Palouš. Na pozici vystřídá 1. června dosavadního šéfa, literárního a divadelního kritika Martina C. Putnu. 
 
restituce Okresní soud v Semilech se včera vrátil k případu vydání části majetku někdejší šlechtické rodiny 
Walderode včetně turnovského zámku Hrubý Rohozec. Žádá jej dědička po Karlu des Fours Walderodem 
Johanna Kammerlanderová. Právní zástupkyně několika žalovaných včera soudu předložila kopii průkazu 
nalezeného v archivu, podle něhož byl Walderode členem Sudetoněmecké strany (SdP). Soudce Vít Záveský si 
vyžádal ověřený překlad, poté jednání odročil. Pokračovat bude 14. června. 
 
Svět 
 
německo > Pozastavení povinné vojenské služby a její nahrazení dobrovolnou v trvání od 12 do 23 měsíců, 
které začne platit od 1. července, včera schválil německý Spolkový sněm hlasy vládní koalice a opozičních 
Zelených. V ústavě však branná povinnost zůstává. Libye > Francouzská stíhačka zničila libyjský vojenský 
letoun, který narušil bezletovou zónu vyhlášenou se souhlasem OSN nad Libyí. Stroj byl zasažen ve chvíli, kdy 
přistál na základně u Misuráty. Podle Francouzů budou spojenecké nálety v Libyi pokračovat maximálně několik 
týdnů. 
 
> Sýrie Syrský prezident Bašár Asad oznámil bezprecedentní kroky ke zrušení řady drastických omezení 
politických a občanských svobod v zemi, včetně možnosti odvolání výjimečného stavu platícího od roku 1963. 
Asadův příslib ohlásila v Damašku jeho poradkyně Busajna Šaabanová. 
 
> jižní afrika Českého podnikatele Radovana Krejčíře, jenž před šesti lety uprchl české policii, se včera na 
klinice v Johannesburgu neúspěšně pokusila zadržet speciální jednotka jihoafrické policie. Informoval o tom 
jihoafrický server eyewitnessnews.co.za, podle něhož se Krejčířovi podařilo utéci. Jihoafrická média předtím 
tvrdila, že se Krejčíř hodlal policii včera dobrovolně vydat. Krejčíř je podezřelý z kriminální činnosti v Česku i v 
JAR. 
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Chebský deník 

Havlovu knihovnu povede od června signatář Charty Martin Palouš 
25.3.2011    Chebský deník    str. 17   Zábava 

    (kul)    Knihovna Václava Havla     

Praha – Správní rada Knihovny Václava Havla včera oznámila změnu, k níž dojde od 1. června na postu 
ředitele. Dosavadní ředitel Martin C. Putna předává po necelých třech letech svou funkci Martinu Paloušovi, 
českému politikovi, diplomatovi a pedagogovi, který je rovněž známý jako signatář Charty 77 a jeden z jejích 
mluvčích. Martin C. Putna se znovu stane členem správní rady Knihovny. „Mé zadání bylo naplněno a nastal 
čas, kdy bych se rád vrátil ke svým badatelským a edičním projektům především na půdě Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy,“ vysvětlil včera rozhodnutí Martin C. Putna. 
 
 
 
kultura.iHNed.cz 

Chartista Palouš se stane ředitelem Knihovny Václava Havla 
24.3.2011    kultura.iHNed.cz    str. 0   Kultura.iHNed.cz 

    ČTK, LR, foto: HN - Libor Fojtík    Knihovna Václava Havla     

Na pozici vystřídá 1. června dosavadního šéfa, literárního a divadelního kritika Martina C. Putnu 
 
Knihovna Václava Havla bude mít nového ředitele, stane se jím někdejší diplomat a chartista Martin Palouš. 
Na pozici vystřídá 1. června dosavadního šéfa, literárního a divadelního kritika Martina C. Putnu. Knihovna to 
dnes oznámila v tiskové zprávě. 
 
Palouš, který byl minulosti i náměstkem ministra zahraničí, v diplomacii naposledy zastával funkci velvyslance 
Česka při Organizaci spojených národů v New Yorku. Loni v prosinci ohlásil konec diplomatické kariéry. "Je mi 
ctí a velkou výzvou ujmout se vedení Knihovny Václava Havla," řekl podle tiskového oznámení Palouš. 
 
Duchovní a kulturní centrum 
 
Knihovna Václava Havla vznikla v létě 2004 jako obecně prospěšná společnost s cílem uchovávat dílo a odkaz 
exprezidenta, dramatika a někdejšího disidenta Havla, zasazovat je do dobových souvislostí, v nichž vznikalo, a 
dále rozvíjet jeho základní myšlenky. Byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA. 
 
Havel letos uvedl, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik "ohniska 
duchovního, společenského i literárního života pražského". 
 
Tým Knihovny Václava Havla uvádí, že dosavadní výsledky jsou přístupny například v nově vybudovaném 
rozsáhlém digitálním archivu a ve vydávaných knihách. 
 
Havel hodnotí vládu. Chválí Hegera, výhrady má k Bártovi i příteli Vondrovi - čtěte ZDE 
 
Václav Havel natočil příliš divadelní film. Odcházení není pro každého - čtěte ZDE 
 
V budoucnu by měla knihovna sídlit v paláci U Drahomířina sloupu, který koupil podnikatel Zdeněk Bakala, za 
jehož sponzorské peníze také nyní architekti připravují jeho přestavbu. Plány poněkud komplikuje nájemník 
Bohumil Vejtasa, který se odmítá vystěhovat. Výstavba má ale i přesto pokračovat. 
 
Palouš loni oslavil šedesátiny. Za komunismu byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1986 působil 
jako její mluvčí. V listopadu 1989 se stal zakládajícím členem Občanského fóra. Na počátku 90. let a v letech 
1998 až 2001 byl náměstkem ministra zahraničí. Mezi roky 2002 až 2005 byl českým velvyslancem ve 
Washingtonu. V červenci 2006 pak začal vést stálou misi při OSN. 
 

  4 



 
URL| http://Kultura.iHNed.cz/c1-51347350-chartista-palous-se-stane-reditelem-knihovny-vaclava-havla 
 
 
lidovky.cz 

Putna u Havla končí. Knihovnu povede Palouš 
24.3.2011    lidovky.cz    str. 0   Lidovky / Lidé 

    Lidovky.cz, Michaela Černá    Knihovna Václava Havla     

Dosavadní ředitel Martin C. Putna odstupuje z místa ředitele Knihovny Václava Havla. Na jeho místo nastoupí 
Martin Palouš, politik, diplomat a bývalý disident, jeden z prvních signatářů Charty 77. 
 
Putna post předává po necelých třech letech. Jeho úkolem prý bylo hlavně najít pro knihovnu odpovídající místo 
v povědomí české   společnosti a pomoci knihovně nalézt vlastní identitu. Svoji úlohu už podle svých slov splnil: 
"Nastal čas, kdy bych se rád vrátil ke svým badatelským a edičním projektům," uvedl. 
 
S Martinem Paloušem, který na Putnovo místo nastoupí, jsou prý přátelé a sám ho na post navrhl. "Je mi ctí a 
velkou výzvou ujmout se vedení Knihovny Václava Havla," řekl nastupující ředitel Martin Palouš. 
 
Skončil Putna kvůli kritice filmu?   Je otázkou, jestli Putnovo  odstoupení nepředznamenalo i jeho kritické 
vyjádření k filmu Václava Havla Odcházení. "Filmový přepis - či jak to nazvat - je spíš znamením bezmoci. Inu, 
takové rodinné video," uvedl pro MF Dnes. 
 
Putna tyto spekulace ale odmítá: "Můj odchod byl připravovaný už delší dobu. V žádném případě nesouvisí s 
mým kritickým názorem na film Odcházení," uvedl pro server lidovky.cz. 
 
Knihovna Václava Havla nyní sídlí v patře nad Galerií Montmartre v Řetězové ulici na Starém Městě. 
Podnikatel Zdeněk Bakala nyní pro instituci financuje přestavbu paláce U Drahomířina sloupu na Hradčanech. 
Stavební práce pokračují navzdory sporům s posledním nájemníkem domu, který se coby starousedlík nechce 
vysvěhovat. 
 
 
URL| http://www.lidovky.cz/putna-u-havla-konci-knihovnu-povede-palous-f2m-
/lide.asp?c=A110324_124151_lide_mc 
 
 
Olomoucký deník 

Havlovu knihovnu povede od června signatář Charty Martin Palouš 
25.3.2011    Olomoucký deník    str. 17   kultura zábava 

    (kul)    Knihovna Václava Havla     

Praha – Správní rada Knihovny Václava Havla včera oznámila změnu, k níž dojde od 1. června na postu 
ředitele. Dosavadní ředitel Martin C. Putna předává po necelých třech letech svou funkci Martinu Paloušovi, 
českému politikovi, diplomatovi a pedagogovi, který je rovněž známý jako signatář Charty 77 a jeden z jejích 
mluvčích. Martin C. Putna se znovu stane členem správní rady Knihovny. „Mé zadání bylo naplněno a nastal 
čas, kdy bych se rád vrátil ke svým badatelským a edičním projektům především na půdě Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy,“ vysvětlil včera rozhodnutí Martin C. Putna. 
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Plzeňský deník 

Havlovu knihovnu povede od června signatář Charty Martin Palouš 
25.3.2011    Plzeňský deník    str. 11   Kultura 

    (kul)    Knihovna Václava Havla     

Praha – Správní rada Knihovny Václava Havla včera oznámila změnu, k níž dojde od 1. června na postu 
ředitele. Dosavadní ředitel Martin C. Putna předává po necelých třech letech svou funkci Martinu Paloušovi, 
českému politikovi, diplomatovi a pedagogovi, který je rovněž známý jako signatář Charty 77 a jeden z jejích 
mluvčích. Martin C. Putna se znovu stane členem správní rady Knihovny. „Mé zadání bylo naplněno a nastal 
čas, kdy bych se rád vrátil ke svým badatelským a edičním projektům především na půdě Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy,“ vysvětlil včera rozhodnutí Martin C. Putna. 
 
 
 
Právo 

Krátce 
25.3.2011    Právo    str. 8   Kultura 
    (ČTK)    Knihovna Václava Havla     

* KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA bude mít nového ředitele, stane se jím někdejší diplomat a chartista Martin 
Palouš. Na pozici vystřídá 1. června dosavadního šéfa, literárního kritika Martina C. Putnu. „Je mi ctí a velkou 
výzvou ujmout se vedení Knihovny Václava Havla,“ řekl Palouš. 
 
 
tyden.cz 

Mluvil o Havlově Odcházení jako o stařecké legrácce, sám odešel 
24.3.2011    tyden.cz    str. 0   Kultura 

    - pes -    Knihovna Václava Havla     

 
Literární historik Martin C. Putna se s intelektuálním nadhledem sobě vlastním vyjádřil k Havlově Odcházení a 
zároveň i on sám "odchází". Funkci ředitele Knihovny Václava Havla předává po necelých třech letech Martinu 
Paloušovi. Martin C. Putna se znovu stane členem správní rady knihovny. 
 
Literární historik Martin C. Putna se s intelektuálním nadhledem sobě vlastním vyjádřil k Havlově Odcházení a 
zároveň i on sám "odchází". Funkci ředitele Knihovny Václava Havla předává po necelých třech letech Martinu 
Paloušovi. Martin C. Putna se znovu stane členem správní rady knihovny. 
 
V pořadu České televize Události, komentáře zazněl v úterý 23. března Putnův jasný názor na filmový debut 
Václava Havla - filmu, který vzbudil vlnu emocí a vzájemné nevraživosti mezi filmovými kritiky a Havlovými 
příznivci. 
 
"Prosím vás, znáte někoho, kdo by si opravdu upřímně myslel, že to je výborný film?" řekl Putna v televizním 
studiu. "Já nikoho takového neznám. Václav Havel je jedna z nejvýznačnějších osobností českých, politických a 
kulturních dvacátého století. Byl by jí, i kdyby této věci nebylo. Tak jako, dejme tomu, na Pavla Tigrida, 
vynikajícího významného novináře, politika, už téměř nikdo nevzpomíná (v tom smyslu), že na stará kolena byl 
neúspěšným ministrem kultury. Až jednou dílo Václava Havla bude uzavřeno, nikdo už nevzpomene na to, že 
na stará kolena si udělal takovouhle stařeckou legrácku." 
 
Netroufli bychom si Putnův výrok dávat do souvislosti s jeho vlastním "odcházením", nicméně čas tak učinil 
sám: Putna dva dny poté předává své ředitelské místo v Knihovně Václava Havla svému nástupci Martinu 
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Paloušovi, českému politikovi, diplomatovi a pedagogovi, který je rovněž známý jako signatář Charty 77 a jeden 
z jejích mluvčích. 
 
"Nastal čas, kdy bych se rád vrátil ke svým badatelským a edičním projektům především na půdě Fakulty 
humanitních studií Univerzity Karlovy. Proto jsem na své místo navrhl Martina Palouše, který je mým přítelem a 
s Václavem Havlem je úzce spjat už z disidentské éry. Rád bych mu tímto popřál zdar v této práci, která má pro 
reflexi české minulosti i pro budoucnost české společnosti zcela nepochybný smysl," pravil Putna. 
 
"Je mi ctí a velkou výzvou ujmout se vedení Knihovny Václava Havla," řekl nastupující ředitel Martin Palouš. 
"Knihovna by  se do dvou let měla přestěhovat z provizorních prostor, které dosud využívá, do svého 
definitivního sídla na Loretánském náměstí. Tato změna s sebou dozajista přinese nesrovnatelně lepší 
možnosti, jak naplňovat poslání i programové cíle této instituce." 
 
Knihovna Václava Havla je nyní zpřístupněna hlavně ve dvou formách: v digitálním archivu a v knihách, které 
knihovna začala za vedení M. C. Putny vydávat. Digitální archiv obsahuje nejen celé literární dílo Václava 
Havla, ale i materiály z rodinného archivu Ivana M. Havla, korespondenci Václava Havla se Zdeňkem 
Urbánkem, Josefem Škvoreckým, Jaroslavem Seifertem či Janem Zábranou, archiválie z Hrádečku a mnoho 
dalších materiálů, celkem asi 60 000 skenů či audio/video souborů. Archiv je přístupný badatelům i on-line. 
 
S archivem souvisí i projekt havlovské orální historie - zaznamenávání vzpomínek osobností, které s Václavem 
Havlem spolupracovaly v různých etapách jeho života. Své reflexe poskytlo několik desítek osobností, mimo 
jiné Viola Fischerová, Ladislav Hejdánek, Jan Koblasa, A. J. Liehm, Věra Linhartová, Zdeněk Neubauer či 
Radim Palouš. 
 
 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/mluvil-o-havlove-odchazeni-jako-o-starecke-legracce-sam-
odesel_197271.html 
 
 
Ústecký deník 

Havlovu knihovnu povede od června signatář Charty Martin Palouš 
25.3.2011    Ústecký deník    str. 17   Kultura 

    (kul)    Knihovna Václava Havla     

Praha – Správní rada Knihovny Václava Havla včera oznámila změnu, k níž dojde od 1. června na postu 
ředitele. Dosavadní ředitel Martin C. Putna předává po necelých třech letech svou funkci Martinu Paloušovi, 
českému politikovi, diplomatovi a pedagogovi, který je rovněž známý jako signatář Charty 77 a jeden z jejích 
mluvčích. Martin C. Putna se znovu stane členem správní rady Knihovny. „Mé zadání bylo naplněno a nastal 
čas, kdy bych se rád vrátil ke svým badatelským a edičním projektům především na půdě Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy,“ vysvětlil včera rozhodnutí Martin C. Putna. 
 
 
 
Zpravodajství ČTK 

Novým ředitelem Havlovy knihovny bude bývalý diplomat Palouš 
24.3.2011    Zpravodajství ČTK    str. 0   dce  kul 

    lp    Knihovna Václava Havla     

 
  Praha 24. března (ČTK) - Knihovna Václava Havla bude mít nového ředitele, stane se jím někdejší diplomat a 
chartista Martin Palouš. Na pozici vystřídá 1. června dosavadního šéfa, literárního a divadelního kritika Martina 
C. Putnu. Knihovna to dnes ČTK oznámila v tiskové zprávě. 
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  Palouš, který byl minulosti i náměstkem ministra zahraničí, v diplomacii naposledy zastával funkci velvyslance 
Česka při Organizaci spojených národů v New Yorku. Loni v prosinci ohlásil konec diplomatické kariéry. "Je mi 
ctí a velkou výzvou ujmout se vedení Knihovny Václava Havla," řekl podle tiskového oznámení Palouš. 
 
  Knihovna Václava Havla vznikla v létě 2004 jako obecně prospěšná společnost s cílem uchovávat dílo a 
odkaz exprezidenta, dramatika a někdejšího disidenta Havla, zasazovat je do dobových souvislostí, v nichž 
vznikalo, a dále rozvíjet jeho základní myšlenky. Byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA. 
 
  Havel letos uvedl, že cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček, ale snaha o vznik "ohniska 
duchovního, společenského i literárního života pražského". 
 
  Tým Knihovny Václava Havla uvádí, že dosavadní výsledky jsou přístupny například v nově vybudovaném 
rozsáhlém digitálním archivu a ve vydávaných knihách. 
 
  V budoucnu by měla knihovna sídlit v paláci U Drahomířina sloupu, který koupil podnikatel Zdeněk Bakala, za 
jehož sponzorské peníze také nyní architekti připravují jeho přestavbu. Plány poněkud komplikuje nájemník 
Bohumil Vejtasa, který se odmítá vystěhovat. Výstavba má ale i přesto pokračovat. 
 
  Palouš loni oslavil šedesátiny. Za komunismu byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1986 působil 
jako její mluvčí. V listopadu 1989 se stal zakládajícím členem Občanského fóra. Na počátku 90. let a v letech 
1998 až 2001 byl náměstkem ministra zahraničí. Mezi roky 2002 až 2005 byl českým velvyslancem ve 
Washingtonu. V červenci 2006 pak začal vést stálou misi při OSN. 
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