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Bakala Scholars najdete na řadě špičkových zahraničních univerzit. 
Může je kontaktovat každý, kdo se chce informovat o přijímacím říze-
ní či o studiu na dané škole. 
Cambridge university 11
Oxford University 9
London School of Economics 2
Dartmouth College 3 
University of Pennsylvania 3 
Harvard University 2
Columbia University 2
Yale University 2
Juilliard University 2
Jména a bližší informace najdete na facebook.com/bakalascholars 
nebo www.nadacezb.cz/nasi-studenti/kde-studuji.
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Co nabízí Knihovna Václava Havla  
V Praze působí od 2004 Knihovna Václava Havla (KnVH), jejímž do-
nátorem je Zdeněk Bakala. Knihovna otevírá nový cyklus anglických 
večerů věnovaných Václavu Havlovi, které bude moderovat novinář 
David Vaughan. Jeho prvním hostem bude bývalý Havlův poradce, 
diplomat a politik Alexander Vondra, v květnu pak kanadský novi-
nář a překladatel Paul Wilson. K dalším významným osobnostem, 
které KnVH v nadcházejících týdnech navštíví, patří „Palach z Rigy“ 
Elijahu Rips (3. 4.) a ikona polského undergroundu Robert Brylewski 
(14. 5.). Prostor bude poskytnut též reflexi významných historických 
událostí, jakými jsou vznik petice Několik vět, která výrazně přispěla k 
pádu komunismu v tehdejším Československu (27. 5.) či debatě lídrů 
kandidátek pro nadcházející volby do Evropského parlamentu (21. 
5.). Jarní měsíce budou také ve znamení mezinárodních konferencí: 
V květnu proběhne konference věnovaná překladům a inscenací děl 
Václava Havla Havel na scéně - inscenační praxe, překlady, recepce, 
v červnu pořádá KVH ve spolupráci s časopisem Babylon konferenci 
nazvanou Minulost v nás. Více informací najdete na stránkách www.
vaclavhavel-library.org

Václav Havel na University of Cambridge 
Zaslechnout v Cambridge češtinu není tak docela vzácnost, mimo 
jiné zde studuje jedenáct Bakala Scholars (stipendistů Nadace ZB). 
Méně obvyklé je, aby v prostorách Trinity College zazníval hlas čes-
kého prezidenta, který divákům poděkuje, že vypnuli své mobilní te-
lefony, a vyjádří přesvědčení, že pravda a láska musí zvítězit nad lží 
a nenávistí. Právě toho se však dočkali v únoru diváci filmové verze 
poslední hry Václava Havla Odcházení. Před ním vystoupila naše 
stipendistka Jitka Štollová (na Cambridge studuje doktorát v oboru 
anglická renesanční literatura). Přiblížila kontext vzniku hry a filmu, 
věnovala se četným shakespearovským a čechovovským odkazům a 
nabídla interpretaci možné autobiografické roviny příběhu. V hledi-
šti tvořili většinu Češi a Slováci, našli se mezi nimi i diváci z Britá-
nie, Spojených států a dokonce i Číny. Promítání filmu se uskutečnilo 
s laskavým svolením jeho producenta. Akci spoluorganizovaly Trinity 
College BA Society a Cambridge University Czech and Slovak Socie-
ty. Zvláštní podpora přišla z Knihovny Václava Havla, která poskytla 
odznáčky s fotografiemi Václava Havla, které si diváci poté odnesli 
domů.

Jitka Štollová
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