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Ústí nad Labem 10. 2. 2017 
 
VÁCLAV HAVEL „PRAVDOBI/YTÍ“ 
 
Významné osobnosti spojené s prezidentem Václavem Havlem míří na 
ústeckou univerzitu. Velvyslanec Michael Žantovský, politik Karel 
Schwarzenberg nebo politolog Daniel Kroupa prostřednictvím několika 
„zastavení“ nastíní uchopení „života v pravdě“ jako možnosti, díky které 
se bezmocní mohou zbavit své bezmoci.  
 
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem otevře letní 
semestr několika akcemi, které v souvislosti s výročím Charty 77 připomenou 
jednoho z jejích předních představitelů, bývalého prezidenta České republiky 
Václava Havla a jeho životní postoje a myšlenky, na nichž byl princip Charty 
postaven.  
 
„Charta 77 hrála v době tzv. normalizace významnou roli, kterou by měli znát a 
vnímat nejen studenti historie či jiných oborů naší fakulty. Součástí Charty byla 
řada inspirativních osobností, které mohou být pro mladé lidi příkladem, a to 
zejména v tom, že mnohdy má větší cenu než velká gesta prostá lidská pomoc 
a podpora. Na akce, na nichž připomeneme Chartu 77 i „pravdobi/ytí“ Václava 
Havla zveme všechny studenty ústecké univerzity, zdejších středních škol  i 
veřejnost,“ uvádí děkanka FF UJEP Michaela Hrubá.  
 
Dne 14. 2. 2017 od 17:00 h bude v Červené aule MFC v Kampusu UJEP 
(Pasteurova 1, Ústí nad Labem) uvedena inscenace Havlovy jednoaktové hry 
Protest z roku 1978 v provedení Divadla Na tahu pod režijním vedením Andreje 
Kroba. Hra představuje pozici intelektuála nejen v totalitním režimu.  
 
Od 15:30 h jí bude předcházet rozhovor s Annou Freimanovou, teatroložkou a 
editorkou Knihovny Václava Havla. Obsahem rozhovoru s dlouholetou 
kamarádkou Olgy Havlové bude divadelní tvorba dramatika Havla a nástin 
problematiky Protestu.  
 
Dne 15. 2. 2017 se téma pravdobi/ytí“ přesune do zasedacího sálu filozofické 
fakulty (A313, Pasteurova 13, Ústí nad Labem), kde od 10:30 h proběhne 
přednáška a diskuze s Michaelem Žantovským, diplomatem a ředitelem 
Knihovny Václava Havla na téma „Chartista Havel“. 
 
Na tuto přednášku naváže od 15:00 h hodinový rozhovor s Karlem 
Schwarzenbergem, politikem a kancléřem Václava Havla, o jeho podpoře 
československého disentu a Charty 77, vztahu k  V. Havlovi a konsolidaci Hradu 
jako sídla prezidenta republiky.  
 
Do třetice se hosté setkají od 16:00 h s Danielem Kroupou, akademikem FF 
UJEP, žákem prof. Jana Patočky a signatářem Charty 77, který představí 
myšlenkové prostředí Charty 77, její potřebnost v demokratické společnosti, roli 
prof. Jana Patočky a jeho vztah s V. Havlem.   
 
Více aktuálních informací naleznete na stránkách www.ff.ujep.cz a na 
facebookovém profilu Filozofické fakulty www.facebook.com/ffujep/. 
  
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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