
Vážený pane premiére, vaše magnificence pane rektore, honorabiles, spectabiles, vážený 
pane ministře, vážený pane primátore, vážený pane hejtmane, vážení hosté, dámy a pánové. 
Dovolte mi, abych pronesl několik slov při příležitosti slavnostního shromáždění k umístění 
Lavičky Václav Havla v areálu nově zbudovaného City Campusu Ostravské univerzity.  
 
Nepochybně to byl právě vznik Ostravské univerzity, jako jedné z klíčových změn 
proběhnuvších v našem městě, neuskutečnitelná bez proměny politických poměrů po roce 
1989, jichž se Ostravsko účastnilo nejprve poněkud rozpačitě, aby si potom s celou řadou 
unikátních výzev poradilo takovým způsobem, který je dnes nepochybně fundamentální 
součástí nové identity celého moravsko-slezského regionu.   
 
Pedagogická fakulta se v období před listopadem 1989 spolupodílela na vzdělávací praxi 
totalitního Československa. Současné vedení fakulty iniciovalo instalaci Lavičky Václava Havla 
jako krok, jenž není jen symbolickým gestem, přihlášením se k všelidským hodnotám, ale 
považuje jej jako vykročení k nezbytné historické sebereflexi, kterou musí fakulta nepochybně 
ještě projít.  
 
Důležitým předpokladem pro instalaci lavičky Václava Havla bylo nepochybně také spontánní 
občanské spolu-sdílení hodnot všech zainteresovaných klíčových aktérů realizace výstavby 
nových univerzitních budov. Těmito hodnotami jsou víra v život vedený v pravdě, víra ve 
vzájemný respekt a slušnost. 
 
Slovy našeho prezidenta Václava Havla: Pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí.  
 
Jsou to slova, která chceme slyšet tady v Ostravě. Chceme, aby právě tato lavička byla jedním 
z mateřských míst, kde se k nim v tomto městě můžeme vracet, můžeme – znaveni 
každodenními starostmi – na chvíli usednout, s vědomím toho, že nás připravených žít 
s pravdou a v pravdě každý náš obyčejný den, není málo, určitě s námi budou naši 
spoluobčané z Heřmanic, kde pan prezident svého času v Ostravě pobýval, nepochybně se 
tady u lavičky setkáme s našimi přáteli z Hranečníku, tady kousek za řekou…, odkud pocházel 
dědeček pana prezidenta Havla. 
 
Ano, jsme rádi, že takto symbolicky se Václav Havel vrací do Ostravy a doufáme, že to tentokrát 
bude návštěva, o níž budeme moci pečovat a s níž se budeme společně radovat.  
 
Děkuji za pozornost.   
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