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Univerzita Karlova si připomněla události 17. listopadu
Univerzita Karlova připomíná 30. výročí 17. listopadu 1989 řadou výjimečných akcí. Prostřednictvím tohoto souhrnného
článku je můžete sledovat v podrobné reportáži.
20:00 -    Cenami Arnošta z Pardubic byli od UK oceněni  Blanka Říchová a Antonie Doležalová (obě z fakulty sociálních
věd) a kolektiv z farmaceutické a lékařské fakulty - Přemysl Mladěnka, Jana Pourová, Marie Vopršalová, Lenka Applová,
Michaela Adamcová a Martin Štěrba.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8883&locale=cz
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19:00 - V historickém Karolinu ve Velké aule Univerzity Karlovy začal Slavnostní koncert u příležitosti 80. resp. 30. výročí
listopadových událostí.
18:20 - Na zcela zaplněném Václavském náměstí se střídají interpreti i řečníci. „Mnozí z nás, kteří tu dnes jsme nebo
jsme tu byli před 30 lety, jsme spoustou věcí znechuceni. Ale to nejhorší, co se mi zdá, je myslet si, že ti, kteří tu s námi
nejsou nebo si myslí něco jiného, jsou naši nepřátelé. Myslím si, že to je naše velká chyba,“ řekl jeden ze studentských
vůdců listopadu 1989 Šimon Pánek.   Velký rozhovor se Šimonem Pánkem .

https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16603.html
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17:10 - Potlačení demonstrace na Národní třídě před 30 lety připomenulo po celé zemi vyzvánění zvonů. Jen o chvíli
později pustila většina rozhlasových stanic také píseň Modlitba pro Martu.
16:20 - „Myslím, že je velmi důležité připomínat si události před třiceti lety, a to každý den. Musíme říkat svým dětem, co
demokracie a občanské svobody znamenají,“ řekla časopisu Forum herečka Lenka Krobotová z populárního Dejvického
divadla.
15:45 - Historický průvod s vlajkami a květinami vychází z Vyšehradu dolů na náplavku, směrem k Národní.
15:20 - Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a profesor Jan Royt položili věnec k památníku na Národní třídě.
15:00 - „Je dobře, že nezůstávají zapomenuty události, které se staly před 30 lety a i před 80 lety. Takový den spojuje lidi
dohromady. Já jsem se narodila v roce 1998, takže nemohu mít z těchto historických událostí žádné osobní vzpomínky,
ovšem to neznamená, že to pro mne není důležité. Slyšela jsem toho dost od svých rodičů a prarodičů a jsem jim
vděčná, že jsme o těchto tématech v rodině hodně diskutovali,“ řekla časopisu Forum Julie Mikulová, studentka prvního
ročníku Husitské teologické fakulty.
14:40 - Z Albertova vyrazil směrem na Vyšehrad průvod, který je rekonstrukcí událostí z roku 1989. Podle odhadu
pořadatelů je tam až 10 tisíc lidí. Účastníci mohli během cesty z megafonů vyslechnout osobní svědectví těch, kteří v
roce 1989 manifestovali.
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14:00 - Podle předsedy studentské komory Rady vysokých škol Giancarla Lambertiho ani dnes studenti nesmí mlčet
a přihlížet nepravostem. „Studentská role je důležitější, než si myslíme. Jsme nadějí této země. Pokud budeme stejně
aktivní jako tehdy, bude nám odměnou taková politická reprezentace, za kterou se nebudeme muset stydět,“ citoval
Lambertiho server idnes.cz.
13:15 - Z balkonu na Národní třídě zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu.
12:30 - Slavnostní projevy uzavřela Dana Němcová, legenda Listopadu 1989. „Doufám, že si už nikdo nedá manipulaci
líbit a že dobře využijete svobody. Věřím vám. Mám mladé lidi ráda a jsou stále kolem mě... My jsem to měli „lehčí“,
protože jsme věděli, kdo je to nepřítel a co nechceme,“ řekla. „Až budete volit, volte správně,“ ukončila Němcová za
mohutného potlesku.
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12:20 - Martin Bareš, rektor brněnské MU, pozdravil Prahu a poděkoval tehdejším pražským studentům za iniciativu a
aktivity v roce 1989. Na pódiu promluvili i zástupci dnešních studentů, kteří vyzývali mj. k toleranci, respektu i debatě
vedoucí k pravdě.
12:10 - „Síla demokratické země je v tom, že lidé mohou projevit svobodně svůj názor,“ řekl z pódia rektor Zima, na nějž
během projevu nekolik kritiků pískalo. Za UK se účastnily také prorektorky Milena Králíčková či Radka Wildová, dále
prorektor Jan Konvalinka, emeritní rektor UK Ivan Wilhelm, nebo řada děkanů z fakult UK.
Akci moderoval Michal Zima, organizátor Svobodného listopadu 39/89, v jehož stáncích bylo nabízeno i zvláštní jubilejní
vydání magazínu Forum k Listopadům.
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12:00 - Zpěvem studentské hymny Gaudeamus Igitur začal hlavní program oslav na Albertově, před děkanátem
Přírodovědecké fakulty UK. První proslov přednesl předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil: „Nenechte se
manipulovat, používejte selský zdravý rozum,“ řekl. Na pódiu byli také rektoři Tomáš Zima (UK), Martin Bareš
(Masarykova univerzita), a Vojtěch Petráček (ČVUT).
10:30 - Právě historik Leikert v roce 1989 prosadil realizaci pamětní desky v Žitné ulici, k níž se následně většina
účastníků piety před Hlávkovou kolejí přesunula.
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09:00 - Před budovou Hlávkovy koleje proběhl pietní akt.
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Právě sem před osmdesáti lety vtrhlo gestapo a v reakci na předchozí smuteční průvod s rakví Jana Opletala zatklo
vysokoškolské studenty a pedagogy. Devět jich bylo následně bez rozsudku popraveno v ruzyňských kasárnách a
přes 1200 odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Tyto dramatické události právě dnes připomíná také
Mezinárodní den studentstva.
Rektor Tomáš Zima poukázal na symboliku tohoto data se 17. listopadem o padesát let později. „Byli to opět naši studenti,
kteří se sešli a připomněli si Opletalův odkaz, kritizovali komunistické poměry a demonstrace, která se pak přesunula
na Národní třídu, kde proti ní brutálně zasáhly jednotky státní bezpečnosti, začala tzv. sametovou revoluci,“ řekl.
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„Z těchto dveří za mnou vyšel po deváté hodině ranní 28. října 1939 student medicíny Jan Opletal na oslavu výročí
zakázané Československé republiky. Vrátil se sem na oběd a při debatě se spolužáky rozhodl, že večer půjdou na
demonstraci znovu. Odpoledne se ještě s přítelkyní učil na zkoušku z anatomie, kolem sedmnácté hodiny ji opustil a už se
nevrátil. Před půl šestou večer ho v Žitné ulici někdo z bezprostřední blízkosti střelil do břicha. Svým zraněním o čtrnáct
dní později podlehl,“ popsal poslední den Jana Opletala historik Jozef Leikert z Univerzity Komenského v Bratislavě.
• Po celý den se na Albertově mohou zájemci seznámit s činností různých občanských iniciativ a studentských

organizací působících nejen na Univerzitě Karlově. Připravena je také diskuze "Občanské fórum aneb motor
Sametové revoluce".

Nejpodstatnější události se však pochopitelně odehrávají v neděli 17. listopadu
• Mezinárodní den studentstva v sobotu připomněla konference   Evropa a Mezinárodní den studentstva . Zúčastnili

se čeští a zahraniční studenti spolu se zástupci partnerských univerzit 4EU+ Alliance a studentských organizací.
Na Albertově pak večer pod záštitou Svobodného listopadu proběhl kulturní program Předvečer sametu, kde
vystoupili hudebníci jako Tomáš Klus nebo Chinaski.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8877&locale=cz
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• 17. listopad si připomínali také na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, kde se v pátek konalo setkání
zaměstnanců a studentů. Promluvil děkan prof. Tomáš Šimůnek a členové stávkového výboru z listopadu 1989.
Jednou z ikonických osobností disentu i listopadových událostí roku 1989 byl bezesporu písničkář Karel Kryl a v
pátek se v Karolinu odehrál autorský muzikál Neznámý vojín, inspirovaný právě jeho životním příběhem.
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• Ve čtvrtek odpoledne byla v Karolinu slavnostně otevřena výstava   Náš listopad 89 , do které se mohl zapojit
každý zasláním fotografie, která podle něj nejlépe vystihuje a symbolizuje události před 30 lety. Odpoledne proběhla
konference Československý disent a jeho společenský přesah, na kterou navázal koncert v Kampusu Hybernská.
Nakladatelství Karolinum také představilo novou knihu   17 fakult 17. listopadu , která přináší soubor unikátních
rozhovorů věnovaný 30. výročí revoluce.

https://cuni.cz/UK-10082.html
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8872&locale=cz
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• Památku Jana Opletala ve středu připomnělo   vzpomínkové shromáždění  v posluchárně I. chirurgické kliniky 1.
Lékařské fakulty UK. Na Purkyňově ústavu stejné fakulty proběhla   vernisáž výstavy fotografií  MUDr. Přemysla
Hněvkovského. Absolvent fakulty UK byl jediným fotografem studentských okupačních stávek na fakultě.
Večer se pak na Právnické fakultě uskutečnila   Noc fakulty  s podtitulem Fakulta sametová.

• Už v úterý 12. listopadu odstartovala iniciativa UK   Svobodný listopad  a to podvečerní debatou v Karolinu, které se
zúčastnili tři čeští expremiéři: Vladimír Špidla, Jiří Paroubek, a Petr Nečas.   Zde naleznete článek i celý videozáznam
debaty .

https://cuni.cz/UK-10076.html
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8850&locale=cz
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8866&locale=cz
https://svobodnylistopad.cz/
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16605.html
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16605.html

