
 
 

 
 

 
 
 

 

 
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. 

senátor Parlamentu ČR 
 

 
Dne 15. února 2020 v Olomouci 

 

Tisková zpráva k vernisáži výstavy „Václav Havel – Politika a svědomí“ na UP 
 
Výročí udělení 1. titulu čestného doktorátu UP po roce 1989 Václavu Havlovi v květnu 1990 připomíná 

výstava, která byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 27. února 2020 na půdě Univerzity Palackého. 

Expozici připravil Ústav pro studium totalitních režimů ČR ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou 

Václava Havla a v Olomouci ji na chodbách Konviktu poprvé představuje senátor Lumír Kantor společně 

s Uměleckým centrem UP. 

Na šestadvaceti panelech jsou zachyceny slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných 

projevů. Citáty doprovázejí fotografie, které podtrhují naléhavost výzev pro Evropu a svět. „Výstava se 

poskládala víceméně sama. Se znalostí Havlových textů člověka brzo napadne, kam a pro co sáhnout. 

Při přípravě byla zároveň důležitá i jistá dávka odvahy. Havla často považujeme za neškodnou součást 

minulosti. Jenže mnohé z toho, co napsal či řekl, dráždí do dneška, může to dokonce pro leckoho 

představovat politicky výbušný materiál,“ říká o výstavě autor koncepce Jan Hron. Lumír Kantor jeho 

slova potvrzuje, vzhledem k tomu, že dva panely byly během prvních 24 hodin instalace zničeny a 

musely být nahrazeny novými. Od dalších instalací se ale nenechává odradit: „Považuji za důležité šířit 

stále aktuální myšlenky Václava Havla. Je mi ctí, že po světových metropolích, jako jsou New York, 

Curych či Sofie, seznamujeme s výstavou také Olomouc,“ uvádí Kantor a dodává: „výstavu budu 

následující čtyři měsíce stěhovat a instalovat v kulturních centrech, školách i obcích na Olomoucku.“ 

Během vernisáže promluvil tehdejší rektor UP, profesor Josef Jařab, který Havlovi udělil čestný titul 

doctor honoris causa v květnu 1990 jako první český představitel vysokých škol. „I proto jsem rád, že 

expozici mohu symbolicky představit poprvé právě na půdě Univerzity Palackého,“ uvedl Lumír Kantor. 

Manažerka Uměleckého centra UP Adéla Hazuchová doplňuje: „velkorysé prostory Konviktu jsou na 

havlovskou výstavu jako dělané nejen proto, že tady působí genius loci, ale i z praktického důvodu. 

Všechny rozměrné panely vedle sebe bez problému vešly. Část chodby v prvním patře umožňuje klidné 

pozastavení a prohlédnutí výstavy ‚bez mačkanice‘. Věřím, že se u výstavy zastaví nejen studenti, ale i 
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mnozí návštěvníci kulturních akcí, kteří se na ni podívají třeba cestou z projekce či představení ve 

Filmovém a Divadelním sále.“ 

Expozice v prostorách Uměleckého centra UP potrvá do 13. března 2020 a je otevřena každý pracovní 

den od 8 do 22 hodin. Poté výstava zamíří na Slovanské gymnázium. 

 


