
 

 

                                                                                                                                                  

 

Lavi čka Václava Havla po Washingtonu, Dublinu, Praze … i  v Hradci Králové 

Hradec Králové, 30. zá ří 2014 - V předvečer nedožitých 78. narozenin Václava Havla bude v Hr adci 
Králové slavnostn ě odhaleno pam ětní místo v ěnované prvnímu českému prezidentovi – lavi čka 
Václava Havla.  Slavnostní akt se bude konat v sobo tu 4. října v 11.00 hodin p řed budovou 
Knihovny m ěsta Hradce Králové ve Wonkov ě ulici. Projekt uskute čnilo Statutární m ěsto Hradec 
Králové spole čně s Knihovnou Václava Havla v Praze s laskavým svole ním Nadace Dagmar a 
Václava Havlových VIZE 97.  

Lavička Václava Havla, anglicky Havel's Place, je projekt pamětních míst věnovaných této osobnosti. 
S touto myšlenkou přišel český velvyslanec ve Spojených státech amerických Petr Gandalovič. Oslovil 
světoznámého architekta, designéra a přítele Václava Havla, Bořka Šípka s žádostí, aby vytvořil veřejné 
umělecké dílo, inspirované osobou a demokratickými ideály zesnulého prezidenta. Design kovových 
zahradních křesílek, spojených s kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa, národní strom České 
republiky, symbolizuje demokratickou otevřenost k diskuzi. Dílo se má stát místem ve veřejném prostoru 
určeným k setkávání a podpoře vzájemných dialogů. 

První Havlovo místo bylo vytvořeno a slavnostně odhaleno 3. října 2013 na Georgetownské univerzitě ve 
Washingtonu D.C. Slavnostního ceremoniálu se jako patronky místa zúčastnily Dagmar Havlová a 
Madeleine Albrightová. Dne 10. prosince 2013 u příležitosti Světového dne lidských práv byla Havlova 
lavička instalována v prvním evropském městě, v irském Dublinu. V únoru 2014 ho následovala španělská 
Barcelona. V České republice byla první, celkově čtvrtá, lavička odhalena 1. května na Maltézském 
náměstí v Praze, Havlově rodném městě. Stalo se tak v den 10. výročí vstupu České republiky do 
Evropské unie. Pátá Havlova lavička byla odhalena 11. června v areálu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

V sobotu 4. října 2014 v předvečer nedožitých 78. narozenin Václava Havla, bude lavička slavnostně 
odhalena před novou ústřední budovou Knihovny města Hradce Králové. „Spojení knihovna a Václav Havel 
mi přijde jako logické. Městská knihovna navíc nabízí velmi bohatý program, funguje jako místo vzdělávání, 
navštěvuje ji hodně lidí," vysvětlil výběr umístění lavičky náměstek primátora pro kulturu, sport a cestovní 
ruch statutárního města Hradce Králové prof. Mgr. Josef Krofta. 

Hradec Králové je třetím městem v České republice, po Praze a Českých Budějovicích, a šestým městem 
ve světě, které si tímto způsobem připomíná Havlův odkaz. V průběhu roku 2014, ve kterém vzpomínáme 
25. výročí Sametové revoluce, proběhne celá řada dalších instalací pamětních míst věnovaných této 
osobnosti.  

Ovšem v Hradci Králové nebude instalace Havlovy lavičky jedinou poctou Václavu Havlovi. V úterý 28. 
října, v Den vzniku samostatného Československého státu, uvede Klicperovo divadlo v rámci XI. 
divadelního festivalu Čekání na Václava od 19.00 hodin divadelní představení Velvet Havel. První divadelní 
portrét Václava Havla je autorským hudebně-divadelním projektem Miloše Orsona Štědroně, který 
zrealizovalo Divadlo Na Zábradlí.  

Je velkou poctou pro Hradec Králové si důstojně připomenout spisovatele, dramatika, jednoho z prvních 
mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, posledního prezidenta 
Československa a prvního prezidenta České republiky. 
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