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Univerzita Karlova si ve dnech 15.-19. ledna připomene hrdinský čin studenta Jana Palacha. V rámci vzpomínkových
akcí se uskuteční pietní akt a mše svatá, návštěvníci se mohou zúčastnit i méně formálního kulturního programu.
Položením věnce a zapálením svíčky uctí představitelé univerzity před hlavní budovou Filozofické fakulty UK ve čtvrtek
16. ledna 2014 památku studenta, který svým činem chtěl vyburcovat veřejnost z rezignace půl roku po okupaci
Československa v roce 1968. Pietní akt u pamětní desky začíná v 17.00 hodin.
V rámci následovné prezentace multimediálního portálu   janpalach.cz , představujícího životní příběh studenta
Filozofické fakulty UK Jana Palacha, budou zpřístupněny jeho nové jazykové mutace – ruská, italská a tibetská. Ve
vestibulu hlavní budovy FF UK proběhne rovněž vernisáž výstavy o „živých pochodních“ – lidech, kteří zvolili sebeupálení
jako formu politického protestu. Čtvrteční program zakončí v 19.30 projekce filmové verze filmu Hořící keř od režisérky
Agnieszky Holland a beseda s jeho tvůrci.
Ve spíše neformálním duchu se ponese vzpomínání ve středu 15. ledna. Program zahájí v 18.00 diskuze nazvaná Proti
zlu, na které právě stačím: občanská činnost včera a dnes, na níž přislíbila účast Petruška Šustrová a občanský aktivista
Tomáš Jungwirth. Po besedě bude v prostorách Knihovny Jana Palacha vyhlášena pro studenty středních škol literární
soutěž a se hrou První dáma platí, druhá leze z gatí vystoupí studentské divadlo Damúza.
Palachův týden symbolicky zakončí mše svatá se vzpomínkou na Jana Palacha, kterou 19. ledna od 20.00 celebruje v
akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické náměstí 2, Praha 1) Mons. Tomáš Halík.

Kontakt:
Hlavní organizátor: Jiří Pilip
  j.pilip@centrum.cz ,
(+420) 777 187 619
Odborný garant: PhDr. Petr Blažek, Ph.D.,
  petr.blazek@ustrcr.cz ,
(+420) 607 778 443
  strada.ff.cuni.cz
Praha 6. 1. 2014

http://www.janpalach.cz/
mailto:j.pilip@centrum.cz
mailto:petr.blazek@ustrcr.cz
http://strada.ff.cuni.cz


Compiled 12.11.2014 16:52:44 by Document Globe ®   2


