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VÁCLAV  HAVEL (5. 10. 1936  – 18. 12. 2011)

Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí 
osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident 
Československa a první prezident České republiky. Po odchodu 
z vysoké politiky se věnoval dodržování lidských práv ve světě 
a literární agendě. Jako spoluzakladatel Nadace Václava a Dagmar 
Havlových Vize 97 podporoval řadu humanitárních, zdravotních 
a vzdělávacích projektů. 

Václav Havel byl bezpochyby nejuniverzálnější a nejvýznamnější 
osobností české kulturní a politické scény od šedesátých let 
dvacátého století. 

Profesionální milníky dramatika, spisovatele a režiséra Václava 
Havla: 
1959 – 60 jevištní technik v Divadle ABC
1962 – 66 student dramaturgie na DAMU
1960 – 68 Divadlo Na Zábradlí
 (jevištní technik, dramaturg, asistent režie)
1968 – 74 svobodné povolání
1974 – 75 dělník v trutnovském pivovaru
1975 – 89 svobodné povolání
1989 – 03 prezident Československé republiky, 
 prezident České republiky
2003 – občan, dramatik, spisovatel    
2010 – filmový režisér    
          
Kromě her či scénářů, na nichž se Václav Havel autorsky podílel jen 
zčásti, jedné kratší hry rozhlasové (Anděl strážný) a jedné televizní 
hry (Motýl na anténě) je dramatik Václav Havel autorem těchto 
divadelních her: 

Rodinný večer (1960) Zahradní slavnost (1963)
Vyrozumění (1965) Ztížená možnost soustředění (1968)
Spiklenci (1971) Žebrácká opera (1972)
Audience (1975) Vernisáž (1975)
Horský hotel (1976) Protest (1978)
Chyba (1983) Largo desolato (1984)
Pokoušení (1985) Asanace (1987)
Zítra to spustíme (1988) Odcházení (2007)

Za své literární dílo, za smýšlení a celoživotní úsilí o dodržování 
lidských práv obdržel Václav Havel řadu státních vyznamenání,  
mezinárodních cen a čestných doktorátů.

Filmové ODCHÁZENÍ 
s režisérem Václavem Havlem 

Ve Vile Čerych, architektonické perle města Česká Skalice, je od října 
2013 umístěna zajímavá stálá výstava o neobyčejné události, která 
se v objektu odehrála v roce 2010. Pan exprezident Václav Havel, 
coby režisér, si vybral Vilu Čerych a její zahradu k zfilmování své 
divadelní hry „Odcházení“.

Filmový debut Václava Havla
Příběh filmu je příběhem zlomového bodu v lidském životě. 
Ve filmu nejde jen o odcházení jednoho politika z funkce, ale 
obecněji o sám fenomén změny: každou vteřinu něco přichází 
a něco nenávratně odchází, nevíme odkud se všechno vynořuje 
a ještě méně víme, kam se to zanořuje. Vlastně jde o klasické 
téma dramatu, kterým je konec. Konec člověka. Konec epochy. 
Konec nějakého společenství. Konec lásky. 

První verzi hry Odcházení napsal Václav Havel už před listopadem 
1989. Premiéra hry se konala v Divadle Archa (Praha 2010). 
Zfilmování hry Odcházení proběhlo v České Skalici v zahradě Vily 
Čerych (červenec – srpen) roku 2010. Filmová premiéra Odcházení 
se odehrála 22. 3. 2011 v Praze v kině Lucerna. 

Základem výstavy FILMOVÉ ODCHÁZENÍ S REŽISÉREM VÁCLAVEM 
HAVLEM jsou návrhy kostýmů a fotografie z natáčení. Součástí 
výstavy jsou i šaty, kufr a obraz kancléřovy přítelkyně Ireny, kterou 
ve filmu ztvárnila Dagmar Havlová. Expozici doplňují drobné 
rekvizity, scénáře a knihy. 

Výstava vznikla díky finanční podpoře Města Česká Skalice  
a laskavé pomoci Dagmar Havlové, kostýmní výtvarnice Zuzany 
Ježkové a producenta filmu Jaroslava Boučka, kteří darovali 
autentické exponáty.    

Stálá výstava je umístěna v budově vzdělávacího střediska Vila
Čerych (na hlavním schodišti a v mezipatře) v České Skalici.
Pro jednotlivce je přístupná ve středu od 13 do 15 hodin.
 Pro skupiny (nad 10 osob) je nutno objednat předem průvodce 
(tel: +420 491 453 870).
Jednotné vstupné činí 20,- Kč/osobu a je určeno do sbírky 
pro podporu revitalizace zahrady Vily Čerych. 

Kontakt:
Regionální informační centrum, 
Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice
tel: +420 491 453 870
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz
www.centrumrozvoje.eu     

Výstavu zrealizovalo v roce 2013 občanské sdružení Centrum 
rozvoje Česká Skalice - provozovatel vzdělávacího střediska 
Vila Čerych.

„Přirozenou nevýhodou demokracie 
je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, 
nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, 
kteří ji neberou vážně, 
umožňuje téměř vše.“


