Pro usilujeme o Uli ku Václava Havla?
Sokol Brno I a Divadlo Husa na provázku se po átkem letošního roku rozhodli iniciovat v Brn
pojmenování ulice odkazující svým jménem k prvnímu polistopadovému prezidentovi Václavu
Havlovi. Náš spole ný zám r vychází z celkem jednoduchého p edpokladu, totiž vyjád it prezidentu
Havlovi úctu a p íze .
Není k tomu pot eba si Havlovu osobnost n jak idealizovat, neusilujeme ani o p episování d jin.
Naším zám rem není chovat se totalitn a p ejmenovávat stávající brn nské ulice, nechceme ani
megalomanské výst elky v podob velkolepých nám stí nebo výstavních bulvár . Naopak, snažíme
se co nejvíce p iblížit duši Václava Havla. Nenápadná, tak ka pokorn vyhlížející uli ka ukrytá kdesi
v samotném srdci m sta Brna, která dodnes nenese žádné oficiální ani lidové ozna ení k tomu doslova
vybízí. Je obtížné hovo it o tom, zda by sám Václav Havel s tou i onou p ipomínkou jeho osoby
souhlasil, i nikoliv. Mluvit za n j nechceme a nebudeme, ale jako prezident a p edevším jako lov k
si naši úctu zkrátka zaslouží, a to t eba i v podob pojmenování ve ejného prostranství.
Václav Havel byl bezpochyby politik, který svým intelektem, morálním kreditem a nadhledem
výrazn p evyšoval ostatní politické reprezentanty naší zem . Jsme si však zárove v domí toho,
že všichni nemusí naši iniciativu vnímat jako š astnou i p ínosnou. Mohou se dokonce objevit lidé,
kte í budou poukazovat na chyby, kterých se Václav Havel ve svém ú adu dopustil. Ale to je p irozený
projev demokracie. M li bychom však mít na pam ti, že naše skepse i vnit ní frustrace s vývojem
politické scény by se nem la projevovat v nenávisti k jejím p edstavitel m, ale naopak nás tím více
nutit ke zlepšení v cí ve ejných.
jiny našich zemí v posledních n kolika desetiletích nám daly docela zabrat. Snahou nejr zn jších
totalitních režim bylo vyprodukovat si své hrdiny tak ka božských vlastností a heroických výkon
a vyžadovat jejich bezpodmíne né uctívání. Ulice, nám stí nebo parky se staly nejvhodn jším
prost edkem k oslav t chto hrdin doby. Jak se st ídaly systémy vládnutí, m nily se i názvy ulic.
Dnes již našt stí žijeme v demokracii, o níž se koneckonc Václav Havel podle zákona zasloužil.
Navzdory všem d jinným zvrat m bychom nem li ztrácet úctu sami k sob , k vlastní identit
a historii. Nejsme vyprázdn ný národ bez obsahu, který pojmenovává ulice neutrálními
a nicne íkajícími názvy. Máme celou adu pozitivních p íklad z dávné i nedávné minulosti, jen si
jejich význam málokdy uv domujeme a oce ujeme. Jsem si jistý, že jedním z t chto pozitivních
íklad byl i Václav Havel.
Pevn proto v ím, že malá a nenápadná uli ka pod Petrovem bude lov ka vybízet k ned lním
procházkám, k meditacím, k p emýšlení o svobod , o pravd a o lásce, o v cech všedních i závažných
esn tak, jak nás k tomu vybízel ten, po n mž chceme uli ku pojmenovat.
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