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Václav Havel
na Univerzitě Pardubice

Ve středu 11. dubna přijel na návštěvu univerzity a besedovat se studenty prezident České republiky Václav Havel.
Po dopoledním setkání s hejtmany Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje na Hrádku u Nechanic byla
hlavním bodem jeho odpoledního programu v regionu beseda se studenty Univerzity Pardubice. Tématicky diskuse na-
vazovala na dopolední jednání a byla orientována na vstup České republiky do Evropské unie.

Program prezidenta republiky dne 11. dubna 2001:
11:25 příjezd na státní zámek Hrádek u Nechanic
11:30 - 12:05 jednání s hejtmany krajů Pardubického,

Královéhradeckého a Libereckého
12:10 - 12:25 setkání s primátorem měst Pardubice

a Hradec Králové
12:30 - 12:45 tisková konference
12:50 odjezd do Hradce Králové
13:10 - 13:30 návštěva biskupství a setkání

s biskupem Dukou
a emeritním arcibiskupem Otčenáškem

13:40 odjezd do Pardubic
14:10 - 14:30 procházka po Pernštýnském náměstí

v Pardubicích
nečekaná návštěva restaurace Bazalka

14:40 příjezd prezidenta k univerzitní aule
v Pardubicích - Polabinách

14:45 - 15:05 krátké setkání
se spisovatelem Dickem Francisem

15:05 - 15:15 krátké setkání s rektorem, prorektory
a kvestorem v klubovně

15:15 - 16:15 beseda se studenty a pedagogy
v univerzitní aule

16:20 podpis prezidenta
do pamětní knihy univerzity
odjezd prezidenta z Pardubic

✦ mimořádná příloha Zpravodaje Univerzity Pardubice č. 26, ČERVEN 2001 ✦
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Než Václav Havel přijel do Pardubic

Přesně podle oznámeného časového harmonogramu přijel V. Ha-
vel v 11:25 hod. před vchod do zámku Hrádek u Nechanic, kde ho
uvítal jeho kastelán. (vlevo)

Čekání na prezidentovu tiskovou konferenci si někteří z přítom-
ných zkrátili fotografováním u prezidentova vozu.

Ještě než se V. Havel sešel s představiteli dvou největších výcho-
dočeských měst, domlouvali si „náš univerzitní novinář“ rozhovor
s Ing. Jiřím Stříteským, primátorem Pardubic.

Dvěma pracovníkům Fakulty ekonomicko-správní nabídl Tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky novinářskou akreditaci pro celý po-
byt Václava Havla v regionu Severovýchod. Rádi této možnosti využili. Co tedy příjezdu hlavy státu na naší univerzitu předcházelo?

V prvé části svého pobytu se na zámku Hrádek u Nechanic setkal
nejdříve s hejtmany kraje Královéhradeckého, Libereckého a Pardu-
bického, poté s představiteli dvou největších východočeských měst.
Primátor Pardubic Ing. Jiří Stříteský viděl přínos setkání v tom, že
mohl pravdivě informovat pana prezidenta o stavu reformy veřejné
správy a požádat ho, aby vahou své osobnosti vyvinul tlak na její
smysluplné dokončení.

Krátce před jednou hodinou zamířil prezident republiky se svým
početným doprovodem do Hradce Králové. Ve své rezidenci ho přijali
biskup Dominik Duka a emeritní arcibiskup Karel Otčenášek. Po pře-
vzetí jejich daru v podobě mapy diecéze z roku 1790 se vydal do ko-
nečného cíle své cesty - Pardubic.

Než se prezident vydal do Pardubic, aby se sešel s našimi poslu-
chači, uspořádal společně s představiteli regionu Severovýchod tis-
kovou konferenci.
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Po krátké procházce historickým centrem Pardubic přijel prezi-
dent besedovat se studenty univerzity do univerzitní auly. Ta se zcela
zaplnila studenty již hodinu před začátkem vlastní besedy. Ti, co se
nedostali dovnitř, alespoň měli možnost vidět prezidenta přijíždět.

Před univerzitní aulou prezidenta přivítal rektor univerzity prof.
Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a zástupci studentů.

Ve vestibulu rektor představil panu prezidentovi prorektory a kves-
tora. Ve špalíru studentů a pedagogů jej pak doprovodil do klubovny
ke krátkému odpočinku.

Univerzita Pardubice srdečně uvítala prezidenta Havla
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Před besedou měl prezident naplánována dvě setkání.

Velice krátce se prezident pozdravil se spisovatelem Dickem
Francisem, který byl téhož dne hostem pardubické radnice a Dostiho-
vého spolku. Autor, světově proslulý pro své detektivní příběhy z do-

stihového prostředí, byl doprovázen překladatelkou svých děl do češ-
tiny senátorkou Jaroslavou Moserovou. Z její iniciativy se na půdě
univerzity tyto dvě světové veličiny mohli krátce setkat.

Před besedou se prezident ještě krátce pozdravil
s vedením Univerzity Pardubice v čele s rektorem. Rek-
tor předal panu prezidentovi několik drobností na památ-
ku návštěvy na univerzitě v Pardubicích. Mezi nimi i rep-
rodukci katalogu studentského humoru a studentský de-
ník VŠCHT z listopadu 1989.
(Pozn.: Univerzitní tričko se snad bude panu prezi-

dentovi hodit také - třeba na odpočinek na Hrádečku, až
bude pan prezident olupovat mandličky z perníkového
Hrádečku, který mu věnoval pardubický hejtman Roman
Línek.)

listopad
19891989
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která se koná ve středu 11. dubna 2001 od 15:15 hodin
v Aule Univerzity Pardubice

místa v aule zaujměte laskavě do 15:00 hodin vchodem z foyer v 1. poschodí

BESEDU S PREZIDENTEM REPUBLIKY

Václavem Havlem
na téma

„Evropská unie a my v regionu“

rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
si Vás dovoluje pozvat na

Jen málokterým vysokoškolákům se stane, že mohou během
svého studia, možná i života, diskutovat s hlavou státu. Není se tedy
co divit, že zájem studentů o besedu s prezidentem republiky Václa-
vem Havlem ve středu odpoledne předčil kapacitní možnosti univer-
zitní auly. Desítky studentů stály a desítky jich seděly i na schodech
hlavního sálu, přičemž bylo ozvučeno i předsálí, aby alespoň zvukem
mohli být besedě přítomni ti, kteří přišli na besedu „na poslední chví-
li”. Sami studenti odhadli účast na 800 až 900 osob, což je dvojnáso-
bek možností univerzitní auly. Zkrátka nikdo ze studentů si nechtěl
nechat ujít tuto příležitost.

Prezidentský čas se měří na minuty a tak přesně v 15:15 se ote-
vírají dveře a do velké univerzitní auly vstupuje prezident České re-
publiky Václav Havel s rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Miro-
slavem Ludwigem, CSc. a s mluvčím své kanceláře Ladislavem
Špačkem. Atmosféra chvílemi připomíná univerzitní půdu v roce
1989, všichni vstávají a tleskají a není tedy divu, že se hlavě státu vy-
bavuje jeho návštěva na univerzitě v Michiganu.

Úvodní slovo pronáší rektor univerzity. Poté Václav Havel stručně
seznamuje studenty se svou vizí nové sjednocené Evropy. Podle něj
má jedinečnou historickou šanci, která se v současné době stává
možností i nutností: najít své místo nejen ekonomické a politické, ale
i duchovní a morální ve spletitém světě dneška. „ ... pro Českou re-
publiku není jiné alternativy než vstup do Evropské unie ... nemůžeme
být úplně mimo...”, řekl.

Po krátkém prezidentově výkladu začíná diskuse na téma „Evrop-
ská unie a my v regionu” a pan prezident je připraven odpovídat na
otázky všeho druhu. A není o ně nouze.

Tři minuty vždy obávaného počátečního ticha se nekonají. Stu-
denti i pedagogové se nezdráhají dlouho a využívají příležitosti oslovit
svojí otázkou pana prezidenta. Padají dotazy, které se týkají mnoha
oblastí Evropské unie. V rychlém sledu otázek a odpovědí zazní celá
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řada názorů. Od obecných až po reagujících na opatření, která Evrop-
ská unie bezprostředně přijímá. Podle Václava Havla nebude přínos
našeho státu Unii spočívat jen v jejím obohacení materiálními hodno-
tami, neboQ přispěje též do jejího společného bohatství duchovního
a mravního. „Také v případě České republiky, stane-li se členem unie
je přínos těžko popsatelný. Přispěje do spektra společného bohatství
mravního v podobě jakési spoluodpovědnosti za jednotu a za svět,
v podobě bohatství svých tradic, památek, své kultury, krajiny, svého
jazyka a literatury. Každý přináší něco zajímavého do tohoto ohrom-
ného barevného obrazu Evropy,” zdůraznil.

Prezident se nevyhýbá ani vyjádření svých názorů na určité těž-
kosti, které se v evropském integračním procesu objevují. Jedna
z otázek se totiž týkala uvažovaného omezení pohybu pracovních sil
z nově přijatých zemí. „Přiznám se, že mně to překvapuje a mrzí,
trošku to nechápu. Je to v rozporu s principy, z nichž vyrůstá evrop-
ská integrace”, poznamenal.

Václav Havel dále odpovídal na řadu dalších otázek. Zařadil se
mezi ně dotaz na postavení Evropské banky, ale i úlohu potenciální
armády Evropské unie. Nevyhnul se ani odpovědím na úlohu Evrop-
ské unie v konfliktu na Balkáně. Zareagoval též na obavy, zda po pádu
komunismu jako mezinárodně politické hrozby nedochází k totalitním
tendencím v již zavedených demokraciích, korupci a narůstající byro-
kracii. Prezident si sice uvědomuje byrokratičnost a snad někdy až
nesrozumitelnost Evropské unie řadovému občanovi, je však pře-
svědčen, že její komplikovanost je vyjádřením snahy o hluboký de-
mokratismus. Zároveň vyjádřil i určité zklamání nad současnou politi-
kou amerického prezidenta Bushe v ekologické oblasti a obavy, zda
ekonomické zájmy nejsou preferovány před ekologickými.

Je přesně 16:20 a čas hlavě státu se měří ... , však víme. Padá
poslední otázka, prezident se loučí a beseda končí. Rektor univerzity
děkuje prezidentovi za jeho otevřené odpovědi.

Na závěr této historicky první a rozhodně významné návštěvy
Václava Havla na univerzitě v Pardubicích rektor univerzity uděluje
Václavu Havlovi Pamětní medaili Univerzity Pardubice, bronzovou
medaili vytvořenou pro univerzitu akademickým sochařem Zdeňkem
Kolářským.

Před rozloučením a odchodem z univerzitní auly se prezident po-
depisuje do pamětní knihy.
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Návštěva Václava Havla ve východních Čechách je
u konce.

Odjezd prezidenta Václava Havla doprovází srdečné
mávání na rozloučenou.
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Zdá se, že studenti univerzity skutečně návštěvu prezidenta vy-
užili. Rozhodně nemarnili jeho drahocenný čas a spokojenost nad
kvalifikovanou diskusí byla na obou stranách. Potěšitelné je rov-
něž, že v debatě nebylo slyšet hlasy jen studentů Fakulty
ekonomicko-správní, v jejichž učebním plánu je věnována odpoví-
dající pozornost právě problematice evropské integrace, o níž chtěl
s nimi prezident v návaznosti na jednání s hejtmany diskutovat,
a kteří zavdali důvod k návštěvě a besedování prezidenta právě
v Pardubicích.

A že si návštěvy prezidenta studenti považují, dokládají slova
studenta 5. ročníku Fakulty ekonomicko-správní Jiřího Krátkého,
který za sebe a studenty v e-mailu prezidentské kanceláři napsal:

„Vážená paní doktorko,
v průběhu dnešního odpoledne a večera jsem já i moji kolego-

vé ze Studentské rady hovořili s desítkami studentů Univerzity
Pardubice o besedě s panem prezidentem. Jak jsem slíbil, poku-
sím se Vám upřímně zprostředkovat jejich dojmy.
Snad všichni studenti vyjádřili obdiv nad tím, ze se beseda vů-

bec uskutečnila, což bylo zřejmě dáno faktem, že oznámení
o návštěvě pana prezidenta přišlo dosti nečekaně - týden před sa-
motnou akcí. (Mě samotnému se minulý týden nejednou stalo, že
mé sdělení o besedě bylo bráno jako lehce opožděný aprílový
žert.) Troufám si tvrdit, že studenti přijali možnost setkat se s pa-
nem prezidentem s nadšením (v tom nejlepším slova smyslu), če-
muž odpovídala návštěvnost. Nepředpokládal jsem, že zůstane
některé místo na sezeni v aule neobsazené, ale že se tolik studen-
tů nevejde ani do předsálí, jsem nečekal. Podle odhadu kolegů za-
jiš4ujících pořádkovou službu přišlo s panem prezidentem bese-
dovat cca 800 - 900 studentů z celkového počtu 4200 (od tohoto
čísla je navíc nutné odečíst téměř 1000 studentů „dálkového" stu-

dia a valnou část z asi 1000 studentů chemicko-technologické fa-
kulty, která měla prázdniny).
K obsahu debaty - velká část studentů měla před začátkem

obavu, že kladené dotazy sklouznou brzy od témat spojených s EU
k takovým typu globalizace, amnestie, či demise ministra Mertlíka,
aj. a byla ráda, že se tázající vesměs nevzdalovali příliš od tématu.
Na tomto místě musím ovšem tlumočit i názory některých kolegů
a kolegyň (zhruba 1/3 oslovených, převážně studentů jiných fakult
než je ekonomicko-správní), že se pan prezident vyjadřoval někdy
až příliš obecně (což je však vzhledem k délce trvání a velikosti
obsahu debaty přirozené) a příliš v rovině idejí a dlouhodobých
vizí. Ale i tato část studentů v globále debatu hodnotila stylem:
Bylo to příjemný!
Na závěr bych chtěl panu prezidentovi ještě jednou za nás

všechny poděkovat, že si zvolil jako část programu besedu se stu-
denty. Atmosféra přítomnosti hlavy státu a vůbec osobnosti Vác-
lava Havla naslouchající hlasu studentů v nás zanechala hluboké
dojmy a velmi příjemné pocity. A to v žádném případě nemíním
jako nějaké klišé, to Vám sděluji od srdce. (Jen to možná neumím
dost dobře napsat.) Mimochodem, například dvě moje kamarádky
se mi hned po debatě svěřily, že měly při příchodu pana preziden-
ta do zaplněné tleskající auly slzy dojetí dál než na krajíčku.
Mile rád se Vám pokusím odpovědět na jakýkoliv případný

dotaz.
V úctě Váš Jiří Krátký”

Videozáznam z průběhu návštěvy a besedy prezidenta republi-
ky Václava Havla na Univerzitě v Pardubicích je k dispozici zájem-
cům v Univerzitní knihovně - k zapůjčení domů z fondů k promítnu-
tí nebo ke shlédnutí v multimediální učebně.

Na zvláštní příloze Zpravodaje Univerzity Pardubice č. 26 spolupracovali: Miloš Charbuský, Šárka Brychtová, Valerie Wágnerová,
Alena Komárková. Fotografie poskytli: Radan Duchoň, Šárka Brychtová, Igor Sviridov

A dojmy?


