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BENEŠOVSKÉ MUZEJNÍ NOCI 
 
Koncem 90. let česká veřejnost s překvapením zjistila, že díky muzejním nocím se stávají mnohé zapomenuté 
expozice nejatraktivnějšími místy měst, kvůli kterým lidé vypínají televizní seriály, zapomínají na brzký spánek a 
nechávají se zadarmo vozit autobusy od muzea k muzeu. Rádi jsme se v Benešově k celostátnímu festivalu mu-
zejních nocí brzy připojili, po několika letech následovala městská pobočka Muzea Podblanicka a nyní k již doko-
nalému efektu chybí jen zámek Konopiště. Na rozdíl od většiny pražských muzeí jsme jen neotevřeli expozice se 
speciálním výkladem, ale začali jsme připravovat tematické večery. První byl motivován heslem „Tělo a umění“. 
Začal přednáškou a promítáním Antonioniho klasického filmu „Blow-up“, následovalo pantomimické vystoupení 
herecké dvojice a vyvrcholením bylo baletní vystoupení připravené slavným choreografem profesorem Pavlem 
Šmokem. Na závěr si pak mohli návštěvníci prohýbat ještě vlastní tělo při tanci. 
 
Další muzejní noc se inspirovala našim tehdejším výzkumem trampingu a Posázavského pacifiku. Jejím tématem 
byl „Divoký západ“. Na úvod proběhla přednáška Tomáše Fassatiho o americké malbě druhé poloviny 19. století 
zaměřené na dobývání amerického západu přistěhovalci a pak hrála k poslechu i tanci kapela tradičního jazzu 
Steamboat Stompers. Večer doprovázela výstavka kreseb Indiánů a jejich přírodních ozdobných předmětů, které 
vytvořili žáci ZUŠ. 
 
Téma třetí muzejní noci bylo již volnější – ženy v umění. Své dokumentární filmy o ženských osobnostech promí-
tala režisérka Marie Šandová, ve druhé části pak vystoupila jazzová zpěvačka Jana Koubková. Tato noc byla 
počátkem delší tradice, kdy v první části vystupují filmoví dokumentaristé se svou tvorbou a do druhé části jsou 
zvány slavné osobnosti českého jazzu.  

 
 

 
 

 
 

Pro benešovské muzejní noci je charakteristické příjemné posezení na dvorku v expozici plastiky,  
kde vždy probíhá opékání nebo grilování. 
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Filmové záběry z první muzejní noci, kdy po přednáškách o tématu těla v malbě, plastice i fotografii a kvalitách 
vína následoval film, divadlo, tanec a hudba. Program byl věnován památce prof. Jána Šmoka  

(na snímcích jeho manželka Mgr. Vlasta Šmoková a bratr, choreograf prof. Pavel Šmok). 
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Dvůr osiřel, v Šímově síni už hraje jazz. 
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Pantomimické vystoupení herecké dvojice z benešovského Áčka na tematické muzejní noci „Tělo a umění“. 
 

    
 

Městská expozice Muzea Podblanicka se k muzejní noci připojila předváděním tvorby související s jejich expozicí 
lidového umění. Vpravo úvodní prohlídka stálých expozic s komentářem ředitele muzea. 
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OSLAVY 15. VÝROČNÍ ZALOŽENÍ MUZEA 
 
Při 10. výročí založení muzea jsme jen několika hlavním spolupracovníkům muzea s poděkováním předali pa-
mětní medaile T. G. Masaryka a Václava Havla. Patnácté výročí jsme se již rozhodli oslavit zvláštním večerem, 
na který jsme pozvali vedení městského úřadu, zástupce partnerských organizací a nejvěrnější návštěvníky.  
 
Hlavním bodem programu byl koncert slavného multiinstrumentalisty Jiřího Stivína. Po něm následoval raut, kde 
v přípitcích poděkovali muzeu za jeho práci pro veřejnost starosta města pan Ing. Petr Kouba, předseda Rady 
galerií ČR pan PhDr. Ivan Neumann a tajemnice městského úřadu paní Mgr. Miluše Stibůrková, která se pak 
ještě postarala o křest nejnovější muzejní publikace zaměřené na benešovskou specialitu – interaktivní didaktické 
exponáty. V závěru byl pak promítnut televizní film o muzeu z počátku 90. let a benešovský dokument o slavnost-
ním otevření Šímovy síně s proslovy již nežijících osobností – starosty Ing. M. Chromého a historika PhDr. Jiřího 
Tywoniaka. 

 
 

    
 

 
 

Oslav se zúčastnila většina významných osobností města. Ve druhé řadě návštěvníků zleva sedí městská radní 
paní Mgr.V. Petrová, tajemnice MěÚ paní Mgr. M. Stibůrková, starosta pan Ing. P. Kouba s manželkou, místosta-
rosta pan R. Lajpert s manželkou a místostarosta pan J. Jandač. Na dalších místech např. ředitelka hudebního 
festivalu Podblanický podzim Mgr. V. Dudíková, ředitelka Městské knihovny Mgr. D. Vykouková, ředitel Muzea 
Podblanicka Mgr. R. Cáder, ředitelka státního archivu PhDr. E. Procházková, historici manželé Rennerovi, knih-
kupci manželé Bendovi, vedoucí odboru rozvoje a výstavby Ing. Beranová, předsedkyně kulturní komise města  
S. Rýdlová, ředitelka pojišťovny Kooperativa p. Pokorná, ředitel Agrodatu Benešov Ing. L. Truhelka, šéfredaktor 
měsíčníku Benešov P. Němec, architektka V. Hladíková, historik PhDr. V. Bartůšek, fotograf Z. Mrkvička, psycho-
ložka PhDr. A. Balatová, zástupkyně ředitele ZUŠ a zastupitelka Mgr. D. Seifertová ad. 
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Přípitky pana starosty, paní tajemnice a předsedy Rady galerií ČR 
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ŹIVÉ MALOVÁNÍ TOMÁŠE CÍSAŘOVSKÉHO 
 
Během výstavy známého českého malíře Tomáše Císařovského byla připravena akce, kdy tento známý umělec 
začal vytvářet velkoformátový obraz přímo před zraky návštěvníků muzea. Zachytili jsme jej v diskusi s malými 
žáky umělecké školy, kdy se mu děti snažily radit, co má dělat. Obraz byl určen do prostorů benešovské želez-
niční stanice, avšak nesplněné závazky jedné z místních firem nemožnily jeho instalaci. Bylo proto rozhodnuto, že 
počkáme na nalezení nového vhodnějšího místa. 
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KOLEKCE PORTRÉRŮ OSOBNOSTÍ BENEŠOVSKA 
 
Výrazné osobnosti mají vždy velký vliv na vývoj života komunity, ve které působí. Slavní rodáci pak mohou před-
stavovat působivou propagaci míst, odkud pocházejí. Proto se Muzeum umění a designu Benešov rozhodlo pra-
covat s tímto fenoménem v několika rovinách. Jednu z nich představuje postupně vytvářený soubor portrétů 
osobností Benešovska, který je určen k instalaci v reprezentačních prostorách městské radnice. V závěru 90. let 
po dokončení první série byly obrazy dočasně instalovány v hale radnice a starosta pan Ing. Mojmír Chromý je 
představil veřejnosti společně s popisem funkce, kterou by měly plnit. Autorem portrétů je benešovský malíř Zde-
něk Jiroušek (Sidonius Jiro). 
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KOMUNISMUS – NAIVITA NEZKUŠENÝCH, OMYL NEVZDĚLANÝCH, VZTEK NESCHOPNÝCH, AROGANCE 
MOCICHTIVÝCH (TEXT PLAKÁTU SOCIÁLNÍ REKLAMY) 
 
Při zvyšující se apatii společnosti bývají často umělci jedinými, kdo se vyjadřuje k veřejným problémům. Česká 
společnost se od roku 1990 dostatečně nevyrovnala s fenoménem komunismu, ač se o to různé skupiny lidí po-
stupně mnoha způsoby pokoušejí. Jedním z problémů je pohodlné zapomínání na hlavní zápory komunismu a 
podléhání účelovému či naivnímu sentimentu „za našich mladých let bejval svět jako květ“. Muzeum se proto 
dvacet let po pádu komunismu rozhodlo připravovat různorodé akce umělecky reagující na neslavné výročí úno-
rových událostí. První z nich byl večer čtení textů vztahujících se kriticky ke komunistické ideologii. Postarali se o 
ně ochotníci z benešovského Divadla Áčko. Místním komunistům akce rozhodně nebyla lhostejná. Snažili se 
strhávat její propagační plakáty ve městě, jak mohli. 
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František Paluš čte satiru Otakara Frankenbergera „Jak se Švejk stal komunistou“, za níž si autor odseděl několik 
let v komunistickém žaláři. Sidonius Jiro (dole) čte přesvědčivý text Karla Čapka „Proč nejsem komunistou“. 
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ERGONOMIE HROMADNÉ DOPRAVY 
 
Kvalita hromadné dopravy je jedním z důležitých znaků rozvoje země. Ke kvalitě patří také komfort a ten je vyjád-
řen ergonomií designu interiérů dopravních prostředků a terminálů. Připravili jsme na toto téma v roce 2002 vý-
stavu „Cestování v pohodě“ a na ni po osmi letech navázalo přednáškové sympozium, organizované ve spoluprá-
ci s dalšími odbornými institucemi. Jeho první část proběhla v Šímově síni (viz leták dole), další pak v Praze. 
Akce měly mj. za úkol vytvořit protiváhu klamavé reklamě českých dopravců, kteří se snaží zištně předstírat kom-
fort těmi vlastnostmi dopravních prostředků a stanic, které nejsou rozhodující. 

 
 

 

    
 

Akce byla provázena i několika informačními kampaněmi o kvalitě komfortu přímo v dopravních prostředcích. 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: PROJEKTY JEDNOTLIVĚ 

 

70 
 

DESIGNSHOP QUBUS PRO BENEŠANY 
 
Lidé v Benešově mají velmi omezenou možnost nákupu kvalitního skla a porcelánu. Proto Muzeum umění a 
designu podobně jako jiné sbírkotvorné instituce zprostředkovává prodej soudobé designérské tvorby distribuo-
vané sdružením QUBUS.  
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KŘÍŽOVÁ CESTA V KONOPIŠTI 
 
Park zámku Konopiště je plný sochařského umění, drobné a zahradní architektury. Na křižovatce u příjezdové 
cesty k hlavní bráně je také postavena tradiční „lurdská jeskyně“ s křížovou cestou. Sloupy jednotlivých zastavení 
však již dávno neobsahovaly žádná zobrazení. Muzeum proto udělalo v roce 2010 se staršími žáky umělecké 
školy workshop, na kterém mladí výtvarníci ztvárnili tradiční témata křížové cesty speciální technikou podmalby 
na skle. Obrázky pak byly před začátkem svatého týdne vloženy do výklenků sloupů a k velkému potěšení všech 
tam vydržely bez poškození po celou letní sezónu. Lidé z Benešova i turisté byli nadšeni. Nejednalo se o žádný 
pokus suplovat funkci historické malby, ani o soudobý kýč. Bylo sympatické, s jakým vcítěním se mladá generace 
s tématy vyrovnala. První podzimní mrazy však obrázky poškodily. Nevadilo, žáci si po roce workshop zopakovali. 
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VÁCLAV HAVEL V MUZEU 
 
Celoživotní směřování Václava Havla se dotýkalo hodnot, s nimiž naše muzeum pracuje. Je proto přirozené, že 
jsme ve spolupráci s ním připravili některé akce. První byla instalace výstavy Slovo o slovu. Jednalo se o speciál-
ně graficky upravenou publikaci se stejnojmenným havlovým textem, k níž vytvořil ilustrace jeden z neuznávaněj-
ších českých umělců – Jiří Kolář. O vznik publikace a výstavy se zasloužila new-yorská umělecká vysoká škola 
The Cooper Union, v níž působil Čechoameričan prof. George Sadek. Významný podíl měl také Doc. PhDr. Jiří 
Šetlík, mecenáš našeho muzea, který v té době působil ve Washingtonu jako kulturní rada československého 
velvyslanectví. G. Sadek zajistil zvětšení jednotlivých stránek publikace pro výstavní účely do velkého formátu 
výšky dvou metrů. Kniha samozřejmě byla prezentována nejprve v Praze, v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Poté 
došlo k instalaci v Benešově, kterou profesor z New Yorku osobně uvedl. Americká univerzita se rozhodla zvět-
šeninu knihy darovat do sbírky UPM. Tam se však setkali s typicky českým postojem: Muzeum mělo nedostateč-
né depozitární prostory a muselo by pro velké formáty hledat speciální řešení, proto nabídku odmítlo. Překvapení 
Američané se proto rozhodli velkoformátové tisky věnovat do sbírky našeho muzea. V Benešově zavládlo velké 
nadšení, místní tisk psal o daru století. Když se však o postoji UPM dozvěděly pražské kulturní kruhy, vložily se 
do problému významné osobnosti a UPM muselo svůj postoj revidovat. Benešov tak o skvělý dar přišel. Přesto 
jsme si nesmírně vážili možnosti výstavu realizovat i návštěvy profesora Sadka v našem muzeu. Na závěr se nám 
dostalo alespoň malého zadostiučinění. Získali jsme darem množství výtisků publikace, kterou jsme pak mohli při 
kulatém výročí darovat našim nejlepším spolupracovníkům. Následuje citace z Havlova textu „Slovo o slovu“  
z publikace „Elita ateistického národa“, vydané naším muzeem. 
 

 

 
 

Václav Havel, spisovatel a filosof na fotografii Františka Vlčka 
 

„Na počátku bylo slovo“, praví se na první stránce jedné z nejdůležitějších knih, které máme. V té knize to zna-
mená, že zdrojem veškerého stvoření je Slovo Boží. Neplatí to však, přeneseně, i o veškerém konání lidském? 
Není to snad i v našem případě slovo, které je nejvlastnějším zdrojem toho, čím jsme, a samotným základem toho 
způsobu vesmírného bytí, kterému říkáme člověk? Duch, lidská duše, naše sebeuvědomění, schopnost zobecňo-
vat a myslet v pojmech, chápat svět jako svět (a ne jen jako své okolí), a posléze i naše schopnost vědět, že 
umřeme, a přesto žít – není to všechno snad zprostředkováno, či přímo tvořeno také slovem? 
 
Je-li Slovo Boží zdrojem veškerého Božího stvoření, pak ta část toho stvoření, kterou představuje lidské plémě, je 
sama sebou jen dík jinému Božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova. A je-li tento zázrak klíčem k dějinám 
člověka, pak je zároveň klíčem i k dějinám společnosti, ba možná je tím prvním jen proto, že je tím druhým; kdyby 
totiž slovo nebylo druhem komunikace mezi dvěma či více lidskými „já“, nebylo by asi vůbec. 
 
To všechno nějakým způsobem vlastně od vždycky víme, nebo aspoň tušíme; pocit zvláštního významu a váhy 
slova je v povědomí lidstva zřejmě od nepaměti přítomen. 
 
A nejen to: díky zázraku slova víme asi lépe než ostatní živočichové, že toho ve skutečnosti víme velmi málo, 
totiž, že existuje tajemství. Tváří v tvář tomuto tajemství – a cítíce zároveň onu pro nás téměř konstitutivní moc 
slova – pokoušíme se od nepaměti oslovit to, co je nám tímto tajemstvím zahaleno, a svým slovem to ovlivnit. 
Jako věřící se modlíme k Bohu, jako magici vyvoláváme či zaklínáme duchy a zkoušíme tak svým slovem zasa-
hovat do přírodních i lidských dějů, jako příslušníci novověké civilizace – ať už věřící či nevěřící – skládáme ze 
svých slov vědecké teorie a politické ideologie, jimiž čelíme – tu úspěšně a tu neúspěšně – tajemnému běhu 
světa a jimiž tento běh – tu úspěšně a tu neúspěšně – ovlivňujeme. 

 
 (Slovo o slovu, Hrádeček, 25. července 1989) 
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Jedna z dalších akcí byla podobného charakteru. Václavu Havlovi vyšla po roce 1990 kniha Antikódy, která obsa-
hovala jeho typogramy z 60. let vytvářené psacím strojem. Měly sociální obsah, což odpovídalo jednomu ze zá-
kladních programů našeho muzea. Proto jsme se po dohodě s Václavem Havlem rozhodli vybrané stránky zvět-
šit, podobně jako tomu bylo u knihy Slovo o slovu, a vytvořit z nich výstavu. Je přirozené, že jsme se během obou 
akcí těšili, že by pan president mohl Benešov osobně navštívit, ale při jeho přeplněném programu k tomu nedo-
šlo. Byli jsme však rádi, že se s ním můžeme osobně setkávat alespoň na pražských akcích, k nimž patřilo např. 
známé FÓRUM 2000, nebo pozdější programy v Knihovně Václava Havla.  
 
Když Václav Havel roku 2011 zemřel, připravil benešovský evangelický duchovní a vydavatel pan Tomáš Trusina 
společně se svými kolegy 22. prosince v chrámu sv. Anny městskou smuteční slavnost za účasti vedení radnice. 
Rádi jsme tuto úctyhodnou akci podpořili propagací, a protože Trusinův smuteční projev navazuje na téma naší 
první havlovské akce „Slovo o slovu“, zveřejňujeme zde na závěr jeho obsah. 
 
Poděkování za život Václava Havla (Jan 1,19-23) 

 
Čtvrtá adventní bývá neděle plná vzruchu. Vrcholí nákupy, plné kostely poslouchají předvánoční poselství nebo 
sledují dětské vánoční hry. Slavnostním ovzduším i ruchem letošní 4. adventní si razila neúprosně cestu zpráva, 
že zemřel Václav Havel. 
 
Zasáhla o hodně víc lidí, než by napovídala veřejná odezva na jeho vystoupení z posledních let. Najednou potře-
bujeme jeden druhého - sdělit si, co pro nás první prezident po pádu komunistů znamenal. I to byl důvod, proč 
jsme nabídli možnost společně se potkat - v rámci našeho města. Tady si - jako občané - navzájem - třebas jen 
mlčky - sdělit, co pro nás občan Havel znamenal, že je nám moc líto, že umřel - a že je nám možná i líto, že jsme 
promarnili určitou šanci se k němu nějak víc přiznat, dokud byl naživu. 
 
K té 4. adventní neděli patří od prvokřesťanských dob příběh, který jsme slyšeli z evangelia: příběh o tom, jak 
přijdou za Janem Křtitelem - a ptají se ho: Jsi mesiáš? V podání evangelisty Jana zní ten rozhovor, jak kdyby ho 
inspirovala některá z Havlových her. Co jsi zač? Já nejsem mesiáš... Co jsi? Kdo jsi? Kam patříš, Ke komu se 
hlásíš? - dorážejí tazatelé jak dotěrní televizní moderátoři - a Křtitel on odpovídá - Ne. To nejsem. Z toho lehce 
ironického dialogu proznívá napětí. Na jedné straně ti, kdo mají jasno - o životě - o světě - o politice - a hlavně jak 
to v životě, ve světě a v politice chodí. A najednou narazí na jakéhosi znepokojivého svědka života a pravdy - 
který se jim do jejich škatulek - do jejich známého a zmáknutého světa ne a ne vejít. Přečuhuje a znepokojuje. 
Ukazuje jinam. 
 
Tohle znepokojování je velmi výrazným Havlovým odkazem. Znepokojování potentátů, kteří svou ideologií rozdě-
lili svět na třídní nepřátele a ty naše - na mocné a bezmocné. A právě tak znepokojování těch, kdo tenhle rozvrh 
světa přijali za svůj - s tím, že už jiný nebude a je potřeba se naučit, jak to chodí a kdo je kdo. V 60. letech do 
toho přišly Havlovy hry, které odhalily, jak je to hotové dělení světa znelidšťující - a zároveň směšné. A jak je tedy 
znelidšťující - a zároveň směšné - na takový svět a takový režim kývnout. Přizpůsobit se mu. Opakovat jeho 
prázdné fráze, dělat v něm kariéru. 
 
Znepokojivým svědkem se stal Václav Havel i ve chvíli, kdy se zdálo, že se tu na věčné časy usadila husákovská 
normalizace. Jeho dopis normalizačnímu prezidentu začíná popisem, jak na první pohled ve společnosti všechno 
funguje - pouze se uprostřed toho dá žít jen za cenu obrovské přetvářky, sebeponižování a rezignace na pravdivý 
vztah k druhým i ke společnosti. 
A ještě víc znepokojoval tím, že své názory pronášel veřejně - a spoluvytvářel společenství, jež se zastávalo 
pronásledovaných a vězněných - a za to vše byl ochoten ručit i za cenu věznění. A rozhodně neměl žádný fešác-
ký kriminál. To nejdelší věznění, v první polovině 80. let, málem nepřežil. 
 
Ale znepokojoval vlastně i tehdy, když jsme „dobudovali“ demokracii a dokončili ekonomickou transformaci.          
A opět vadil zejména těm, kdo se už zas naučili, jak to chodí, jak to máme rozškatulkováno - a pan prezident se 
jim do toho občas nevešel. 
 
Kdo jsi? - ptají se v evangeliu Jana Křtitele. Já nejsem mesiáš - Boží vladař a vysvoboditel, odpovídá Křtitel. Ta 
otázka se s tou odpovědí vlastně míjí. A Václav Havel tohle míjení uměl dobře popsat. Míjení mezi lidmi done-
dávna blízkými, které najednou rozdělí panující poměry. Nebo míjení mezi sládkem a Vaňkem. Ale taky je to 
míjení někdejšího disidenta - pomlouvaného až do listopadu 89 v Rudém právu - který se stal najednou miláčkem 
národa, aniž by si ten národ dal práci zjistit, koho že vlastně adoruje. Přitom už v prvním novoročním projevu, co 
začínal „Naše země nevzkvétá“, varuje téměř doslovně „já nejsem mesiáš“. Když si čtete Havlovy prezidentské 
texty - nebo připomenete hovory z Lán, znělo to skoro jak leitmotiv, jen jsme ho nechtěli moc slyšet: Život ve 
svobodě a demokracii vám nezařídí prezident ani vláda, o jeho kvalitu musíte zápasit a za ni ručit sami.  
 
Kdo jsi? Jsem hlas volajícího na poušti - zní odpověď na konci evangelijního úryvku. Na rozdíl od Jana Křtitele, 
jemuž pro kritiku mocných sťali hlavu - Václav Havel osamoceným hlasem nezůstal. Směl prožívat solidaritu v 
době pronásledování - a především pád režimu, jehož podstatu odhaloval - režimu postaveného na lži - totiž na 
přetvářce, manipulaci, na ohnutých páteřích a převlékání kabátů - na pomlouvání a zastrašování - a na nenávisti - 
k nepřátelům vnějším a ještě víc na nenávisti k těm, kdo překáželi doma - třeba jen tím, že žili jinak, zastávali se 
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pronásledovaných nebo veřejně prohlásili, že císař je nahý. A když pak jako prezident opakoval ono jakoby naivní 
„pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ - bylo za tím především vědomí, že metastázy komunistické, či 
ještě spíš normalizační lži a nenávisti nezmizí z této společnosti stejně rychle, jako z této země zmizely rudé 
hvězdy nebo sovětské tanky. I když sám směl prožít obrat - úspěch - a dočkal se mnoha ocenění - na jiné hlasy 
volající na poušti nezapomínal. Ať už to byli svědkové svobody a demokracie na Kubě, Číně, Barmě, Bělorusku - 
a nebo třebas zdejší občas vysmívané občanské iniciativy. A projdete-li si naopak Havlovy projevy při přebírání 
nejrůznějších světových ocenění, zjistíte, jak mu záleželo na jeho zemi. Hlavy států, které se zítra sejdou ve sva-
tovítské katedrále - dosvědčují, že renomé má - a že i pro politiky jsou důležité postavy, které dokážou v zásadě 
jednat v souladu se svým svědomím.  
 
Zemřít na čtvrtou adventní neděli je v případě Václav Havel milost symbolu. Před vánocemi se krátí dny a houst-
ne tma - ale na adventním věnci přibývá světla. Václav Havel se v přibývající tmě normalizace leckomu stával 
světlem, které dosvědčuje, že houstnoucí se temnotě není nutné se přizpůsobit, že o životě, jeho svobodě i kval i-
tě rozhoduje ono jakoby slabé, leckdy hodně menšinové světlo. V tomto je datum jeho úmrtí dobře symbolické. Je 
dobře, že si tu chceme - jako spoluobčané - navzájem - třebas jen mlčky - sdělit, co pro nás občan Havel zname-
nal, že je nám moc líto, že umřel - a že je nám možná i líto, že jsme promarnili určitou šanci se k němu nějak víc 
přiznat, dokud byl naživu. Ale máme se teď - před tváří Boží - nechat vést o kus dál: K důvěře, že hodnoty, z 
kterých Václav Havel čerpal a o něž zápasil - lidská práva - svobodnější a spravedlivější společnost - prostor pro 
spolulidství - že to vše má cenu hledat a stavět na tom dál. S nadějí, že právě takové hledání a usilování má 
budoucnost. 
 
Tož se nad odchodem pana prezidenta jen nedojímejme. Neumřela svoboda ani odpovědnost, ani láska ani 
pravda. Raději buďme vděčni - za hlas, který vydržel volat osamoceně na poušti - a tváří v tvář davům a populari-
tě trochu stydlivě upozorňoval „já nejsem mesiáš“. Věrni mu zůstaneme, když budeme dál budovat pospolitost 
lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.  
 
Hospodine, Bože pravdy a svobody - tobě děkujeme za životní zápasy a dílo Václava Havla. Potěšuj zarmoucené 
a ty, kterých se zmocňuje beznaděj. Žehnej jeho odkazu, aby to dobré dál vydávalo chutné plody. Odpusť, čím 
sami zanedbáváme odpovědnost za svobodu, jíž jsi nás obdařil. A buď s námi jako ten, který povzbuzuje k službě 
lidskosti. Amen. 
 

 
 

 
 

Z benešovské smuteční slavnosti věnované Václavu Havlovi (projev Tomáše Trusiny) 
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