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V
Liberci by mohla nést

jméno Václava Havla ně-
která z ulic nebo parků.

To jsem se dočetla v
novinách. Lidé mají posílat svoje
návrhy a nápady.

Liberec znám. Všechny ulice i
parky nesou něčí jméno. Přejme-
novat již stávající, mnohdy není
dobrým nápadem. Lidé si na jejich
názvy zvykli. Jejich pře-
jmenování je vždycky
matoucí.

Jeden z parků, ale
myslím jméno nemá.
Je v blízkosti středu
města na rohu ulic 1.
Máje a U Nisy. „Na
Rybníčku“. Je malý s
pár lavičkami, trochou
zeleně i vzrostlými stromy. Malý,
ale malebný.

Město o něj moc nedbá. Lidé by
si tam rádi sedli, odpočinuli si.
Zkrátili si čekání na tramvaj nebo
cestu do nedalekého Babylonu.

Ve stotisícovém městě je parků
málo. V tomto parku ale na relaxa-
ci mohou lidé zapomenout. Celý
rok se tam povalují bezdomovci.

Na lavičkách, na zemi. Lidé
park obcházejí obloukem. Nechce
se jim přešlapovat bezdomovce a

přeskakovat odpadky. Já jsem dala
tomuto parku už před lety příznač-
ný název Bezdíkovský.

V Bezdíkovském parku se hlav-
ně pije.

Všechno. Krabicovým vínem po-
čínaje a tvrdým alkoholem konče.
Tomu odpovídají i poházené krabi-
ce a lahve.

A tak, mi letmo připomíná, Hav-
lovu hru Audience.

Určitě by stálo za to,
park ve středu města
zcivilizovat, a zkultur-
nit.

Přesunout bezdo-
movce do jiných míst.

Uvítaly by to všech-
ny generace.

Konečně by si tam
mohli sednout staří lidé, maminky
s malými dětmi a samozřejmě i
ostatní.

Obyvatelé města by si to zaslou-
žili a ocenili.

Zrovna tak jako park, který by
měl i jméno. A protože dění v něm
mi připomnělo Audienci, tak by
nesl jméno právě jejího autora.

Park Václava Havla. Nebo chce-
te-li, Havlův park.

Miroslava Šašková
http://saskova.blog.idnes.cz/

Jan Korytář

N ení příliš zvykem, abych
děkoval bývalému primá-
torovi Jiřímu Kittnerovi či

současné primátorce Martině Ro-
senbergové či dokonce přímo Vác-
lavu Klausovi. A přesto se tak nyní
stane.

To poděkování patří za ten nej-
lepší způsob, jakým se mohli při-
hlásit, i když asi nechtěně, k odka-
zu Václava Havla, známého mimo
jiné svými dramaty v duchu tradic
absurdního divadla…

Jak jinak než jako absurdní diva-
dlo, v jehož duchu vznikaly Havlo-
vy hry, lze označit fakt, že jeho pa-
mátku uctívali při různých příleži-
tostech v Liberci a v Praze i ti, kteří
jsou více než typickými představi-
teli toho, proti čemu Václav Havel
celý život bojoval. Byl snad Václav
Havel tím, kdo věřil v moc klasic-

kých stran a stranických sekretariá-
tů, byl tím, kdo schvaloval opozič-
ní smlouvu mezi ČSSD a ODS, byl
tím, kdo prosazoval politiku založe-
nou na vzájemných obchodech?
Asi těžko.

Václav Havel byl myslím nao-
pak tím, kdo podporoval občanské
iniciativy a občanskou společnost,
právě jako protiváhu moci klasic-
kých stran, byl tím, kdo věřil v myš-
lenku udržitelného rozvoje a kriti-
zoval bezmyšlenkovitý růst a kon-
zumní společnost a koneckonců
byl tím, kdo prosazoval na první
pohled poněkud nepraktickou, pře-
sto však potřebnou politiku založe-
nou na hodnotách, ne tzv. reálnou
politiku, založenou na tom, co je
výhodné, možné a přijatelné pro
mocné …

Myslím proto, že odkaz Václava
Havla kromě vzpomínek a zapále-
ných svíček nejlépe uctíme tak, že

se nenecháme otrávit ani zastrašit
vládnoucí mocí, že nebudeme žít
ve lži a ohýbat záda, že budeme na-
zývat věci pravými jmény, že se
zkrátka budeme učit být svobodný-
mi občany tak jako on a že přijme-
me jako nevyhnutelný fakt, že za
svobodu je nutné bojovat a někdy
také být připraven osobně zaplatit.

Pokud budete přemýšlet, co si v
tyto dny přečíst, rád bych vám do-
poručil známou esej Václava Hav-
la Moc bezmocných, najdete ji na-
příklad v internetové verzi Knihov-
ny Václava Havla. Ač napsána v
roce 1978, obsahuje pasáže, které
přesně sedí jak na dnešní Liberec,
tak i obecně politickou situaci ve
světě. Nemusíte se přitom bát,
není to čtení depresivní, ale spíše
inspirativní…

autor je bývalý liberecký primátor,
text publikoval na

serveru nasliberec.cz

Neckář v Jablonci
Václav Neckář před několika dny
dokázal vyprodat jablonecký
Klub Na Rampě. Největší aplaus
sklidily starší hity a nový šlágr
Půlnoční z filmu Alois Nebel.

Foto: Zbyněk Cincibus
marcusc.rajce.idnes.cz

MF DNES přináší reakci čtenářky na úvahy
libereckého magistrátu o tom, že by se po zesnulém
prezidentovi Havlovi mohl v krajském městě
jmenovat například některý z parků.

Havlova výstava Snímky jsou ze čtyřdenní výstavy Havlových
fotografií v jablonecké Galerii My. Výstava končí dnes. Foto: ČTK a MF DNES

„Havlova esej, ač napsána v roce
1978, obsahuje pasáže, které
přesně sedí i na dnešní Liberec,“
píše Korytář. Foto: MF DNES

V Liberci je parků
málo. Tady ale na
relaxaci mohou
lidé zapomenout.
Celý rok se zde
povalují
bezdomovci.

Park Václava Havla
v Liberci? Na Rybníčku

Glosa Jak v Liberci uctít prezidenta? Nenechat se otrávit vládnoucí mocí a neohýbat záda

Havlova Moc bezmocných sedí i na Liberec

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z rajce.idnes.cz


