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V rámci uctění památky 17. listopadu na Albertově se bude 
vzpomínat, řečnit, diskutovat, ale účastníci se budou také bavit 

 
Tak jako před 27 lety, i tento rok se 17. listopadu sejdou studenti, zástupci vysokých škol a 
veřejnost na Albertově, aby ukázali, že jim stav veřejných záležitostí v České republice není 
lhostejný. V rámci události budou pietně vzpomínat, snažit se o kultivaci demokracie a 
hodnot, na nichž je naše moderní společnost postavena prostřednictvím diskuzí, ale také si 
poslechnou vystoupení řady studentských kapel. 
 
Událost na Albertově nese název Uctění památky 17. listopadu na Albertově. Jedná se tak 
nejen o oslavu demokracie a hodnot, na nichž je naše moderní společnost postavena, ale 
rovněž o důstojnou pietu, která si klade za cíl vzpomenout na bouřlivé události let 1939 a 
1989. Ambicí této události je také ukázat schopnosti a aktivity mladé, angažované generace, 
na jejíchž bedrech leží budoucnost naší země. Celkově lze tedy událost označit za 
celodenní festival, který plynule navazuje na vzpomínkovou slavnost u Hlávkovy koleje a 
vzpomínkový akt v Žitné ulici. V souhrnu obsahuje projevy rektorů, významných osobností a 
reprezentantů studentů, několik diskuzních setkání na téma mladé generace, nezávislosti 
médií a demokracie v naší společnosti, ale také prezentaci studentských spolků a jejich 
aktivit a vystoupení studentských kapel. Každý si tak přijde na své, ať již bude hledat 
intelektuální vyžití, zábavu nebo bude chtít s pokorou vzpomenout na doby minulé. Akce v 
sobě jedinečným způsobem skloubí hold předešlým generacím bojovníků za svobodu a 
demokracii a naději do budoucna, kterou si v sobě uchovávají příslušníci mladé generace.  
 
“Chceme ukázat, že tak jako v minulosti, ani dnes nám není osud naší společnosti lhostejný. 
A že jsme si vědomi problémů, kterým čelí. Proto pro jednou odložíme své radikální 
studentské ideály a budeme raději nabádat k hledání odpovědí na problémy a společné 
cesty vpřed - především skrze porozumění, vzájemný dialog a respekt k druhým. Jen tak si v 
konečném důsledku můžeme uchovat naše hodnoty a liberálně-demokratické zřízení - 
pokud si s klidem dokážeme vysvětlit a zároveň budeme ochotni naslouchat, proč jsou pro 
nás všechny důležité a budeme je chtít ochránit pro dobro nás všech. Naše budoucnost se 
totiž netýká jen vybraných jedinců, na jejím formování spolu všichni musíme spolupracovat,” 
uvádí k události Lukáš Kostínek, mluvčí studentů z Albertova.  
 
 

Program Uctění památky 17. listopadu na Albertově 
 
9:00  

Pietní akt u Hlávkovy koleje (Jenštejnská ul, Praha 2) 
 
10:00  

Pietní akt v Žitné ulici 
 
11:00-12:00 - Albertov 

Volná prezentace studentských spolků 
Individuální pieta u památníku na Albertově 
Příchod průvodu z pietních aktů u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici 
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12:00-13:00 hod, Albertov 
 Proslovy na podiu 

- Úvodní slovo moderátorky - Petry Kňažekové (1.LF UK) 
- J. M. rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima 
- Místopředsedkyně SK RVŠ Barbora Stuhlová 
- J. M. rektor Masarykovy univerzity doc. Mikuláš Bek 
- Zástupce studentů Univerzity Karlovy - Lukáš Kostínek (PF UK) 
- Osobnost pojící v sobě zásadní podíl na demokratické transformaci v naší 

zemi s akademickým prostředím - doc. Petr Pithart 
- Zpěv státní hymny a Gaudemus igitur - Sbor Univerzity Karlovy 

 
13:00-14:00 (konec orientačně), Albertov 
 Řízená diskuze na podiu od studentského projektu Názorování 
  Téma:  

- Mladí a budoucnost ČR 
  Hosté: 

- Aneta Sklenářová - vítězka 1. ročníku Hledá se LEADr. 
- Jakub Čech - středoškolský aktivista z Prostějova 
- Petra Nesvačilová - dokumentaristka 
- Kristián Léko – novinář, Lidové noviny 

  Událost na Facebooku: 
- https://www.facebook.com/events/1621813014786954/  

  
13:00-15:00 (po skončení proslovů, částečně souběžně s diskuzí), Albertov 
 Prezentace studentských spolků, organizací a uskupení z celé České republiky 

Naučná stezka po trase průvodu studentů ze 17. listopadu 1989 
  Informace: 

- Cílem je symbolicky propojit jediné dvě studenty organizované akce v 
Praze dne 17. listopadu – příhodně na Albertově a Národní třídě 

Možnost zanechat vzkaz příslušníkům mladé generace týkající se naší budoucnosti 
 
15:00-22:00 hod, Albertov 
 Vystoupení studentských kapel na podiu 
  Program: 

- 15:00-15:50 - Francis trio 
- 16:00-16:40 - teepee 
- 17:00-17:40 - Other Way 
- 18:00-18:40 - Jazzový kvartet 
- 19:00-19:40 - Come and Play 
- 20:00-20:40 - Crewtones 
- 21:00-21:40 - Letrourou 

 
16:00-17:30 (souběžně s programem na podiu), Menza Albertov 
 Diskuzní setkání v prostorách Menzy Albertov 
  Téma: 

- Studenti demokracie - jak jsme se sžili s demokratickým systémem a 
hodnotami? 

  Hosté:  
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- Daniel Kroupa - bývalý politik, vysokoškolský učitel, autor odborných 
publikací, filosof a signatář Charty 77 

- Jindřich Šídlo - novinář, Seznam.cz 
- Vladimíra Dvořáková – politoložka 

 
19:00-20:30 (souběžně s programem na podiu), Menza Albertov 
 Diskuzní setkání v prostorách Menzy Albertov 
  Téma: 

- Role nezávislých médií v demokratické společnosti 
  Hosté: 

- Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku RESPEKT 
- Marie Bastlová, analytička Českého rozhlasu 

 
 
 

Kontakt pro média: 
 
Lukáš Kostínek 
e-mail: lukas.kostinek@senat.cuni.cz 
tel: +420 602 878 740 
 
 
 
Událost na Facebooku (zveřejňovány aktuality):  
 
https://www.facebook.com/events/1830405447178030/  
 
 
 

Právo na změnu programu vyhrazeno. 


