
str. 2: Oslava 20 let 
svobody a demokracie
Město, univerzita a kraj si letos spo-
lečně připomenou dvacet let od pádu 
komunismu desítkami koncertů, výstav, 
happeningů či filmů.

str. 3: 17. listopad 
v kině Metropol
Tématický program pro školy i veřejnost 
v režii Univerzity Palackého k výročním 
oslavám ve dnech 16. a 17. listopadu.

str. 4-5: Tady, tehdy a teď
Pohled na události listopadu 1989 očima 
tehdejších mladých lidí, kteří dali podnět 
ke studentské stávce a nastartovali tak 
revoluci na Moravě. 

Mimořádné vydání k dvacátému výročí svobody a demokracie v Olomouci 1989–2009

Editorial
Časopis, který právě držíte v ruce, je především připomínkou boje za svobodu v ulicích města Olo-

mouce, mementem zápalu olomouckých studentů a jejich vůle něco změnit, neboť právě studenti se 

v srdci Hané stali hybnou silou dějin. A tak jako byl „Přetlak“ v době listopadových událostí průvodcem 

Olomoučanů na jejich cestě k demokracii, tak je toto mimořádné vydání časopisu průvodcem po vzpo-

mínkových akcích a oslavách dvaceti let svobody a demokracie v Olomouci. Dvaceti let mnoha chyb, 

ale daleko většího množství úspěchů. Jen na ně nezapomínat. 

Ondřej Martínek, 
předseda o. s. Studenti UP, šéfredaktor „nového“ Přetlaku



Dvacáté výročí 17. listopa-
du 1989 není pouze dobou 
ohlížení se za uplynulými 
léty a jejich hodnocení, ale 
také časem oslav svobody 
a demokracie, které pomalu 
získávaly na určitosti právě 
v oněch listopadových 
dnech. I z tohoto důvodu 
se statutární město Olo-
mouc, Univerzita Palackého, 
Olomoucký kraj a Muzeum 
umění Olomouc rozhodli 
spojit své síly a věnovat 
oslavám 20. výročí same-
tové revoluce výjimečnou 
pozornost během celého 
podzimu. 

Nejen Olomoučané se mohou 
těšit na výstavy, koncerty, 
filmová a divadelní představení, 
vydání tématických publikací 
či na setkání s přímými aktéry 
olomouckého Listopadu. 
Veškerý program pak vy-
vrcholí právě 17. listopadu 
velkým happeningem na 
Horním náměstí, kterému bude 
předcházet dopolední kladení 
věnců u pomníku bojovníků za 
svobodu a demokracii na třídě 
17. listopadu. V rámci odpoled-
ního happeningu čekají na návštěvníky 
koncerty kapel Mňága a Žďorp, Pražský 
Výběr tribute, na pódiu se také objeví 
písničkáři Jiří Dědeček či Jan Vodňan-
ský. Růžový tank Divadla Kvelb přiveze 
do ulic Olomouce představení Invaze 
a divadlo Buchty a loutky uvede v pro-
storách radnice inscenace pro děti Au-
tomat na filmy a Neposlušná kůzlátka. 
Kromě hudebního programu se mohou 
všichni těšit na instalaci sousoší Lenina 
a Stalina nebo na expozici dobové 
policejní techniky (vůz VB i s příslušní-
ky, obrněný transportér a vodní děla) 
na Horním náměstí. Ta bude součástí 
pomyslného rozdělení náměstí zdí na 
totalitní zónu před rokem 1989 a zónu 
svobody po roce 1989. Zeď, na jejímž 
vzniku se podílí olomoucké střední 
školy, bude polepena dobovými plakáty 
a prohlášeními. Dobu před dvaceti 
lety připomenou na náměstí například 
i další artefakty totality a jejího konce 
– trikolory, klíče, karafiáty či insceno-

vaná fronta na banány, jejíž účastníci 
se pokusí vytvořit rekord v její délce, 
prázdné obchody atd. Chybět nebude 
ani výstava dobových automobilů, 
historický autobus Karosa ŠM11, rozdá-
vání rudých karafiátů či retrodiskotéka 
Praskání Rostislava F. Petříka s těmi 
největšími hity 70. a 80. let. Návštěv-
níci mohou potkat i oživlé figurky ze 
socialisticko-realistického orloje nebo 
být přímými aktéry scének olomouc-
kých studentů nazvaných „O co jste 
přišli…“, které připomenou např. Učit se 

učit se učit se, aneb Hodina dějepisu 
pro pokročilé, My si ten komunismus 
rozvracet nedáme!, Za co utratit peníze 
aneb V Jednotě došel toaletní papír, 
Rozcvička pro všechny. Zn. povinně! ... 
aneb Poupata na Strahově a další.
Připomínkový happening se bude konat 
od 13 hodin a jeho moderování se ujme 
Mikuláš Pánek. Kompletní program na 

Horním náměstí završí velko-
lepý ohňostroj.
V sychravém podzimním 
počasí se budete moci ohřát 
svařeným vínem, punčem, 
praženými oříšky nebo ochut-
nat místní speciality pivovaru 
Moritz a polní kuchyně. 
Bohatý program oslav se 
ovšem neomezí jen na 
centrum města. Již v 19 ho-
din začne v Divadle hudby 
představení Loutkového 
divadla Československo, 
které předvede netradiční 
loutkové představení s hrač-
kami z ČSSR založené na 
dobových reáliích. Od  
20 hodin bude zahájen další 
z vrcholů oslav – v Redutě 
uvede Moravská filharmonie 
Smetanův cyklus symfo-
nických básní Má vlast. 
Ve dnech 18. – 25. listopadu 
si mohou všichni Olomouča-
né připomenout neopakova-
telnou atmosféru sametové 
revoluce formou videopro-
jekcí, fotografií a diskuzí 
ve stanu umístěném na 
Horním náměstí.
V kině Metropol budou 
probíhat projekce dobových 
i současných filmů s téma-

tikou 17. listopadu. Diváci se mohou 
těšit například na první reprízu doku-
mentárního filmu Univerzity Palackého 
Sametové dny, který přináší zpětný 
pohled olomouckých protagonistů Listo-
padu na tehdejší události. V neposlední 
řadě se do programu oslav zapojí 
i olomoucké střední školy, na nichž 
budou probíhat přednášky seznamující 
polistopadovou generaci mladých lidí 
s významem událostí let minulých. 
Bližší informace k jednotlivým akcím 
můžete najít na internetových stránkách 
statutárního města Olomouce www.
olomouc.eu/17.listopad a Univerzity 
Palackého www.zurnal.upol.cz.

„Dobu před dvaceti 
lety připomenou na ná-
městí i další artefak-
ty totality a jejího 
konce – cihly ze zdi, 
ostnatý drát, trikolo-
ry, klíče či fronta na 
banány.“



Tématický program k 17. listopa-
du let 1939 a 1989 pro školy i pro 
veřejnost - tak bude vypadat podíl 
kina Metropol na výročních osla-
vách v pondělí 16. a v úterý  
17. listopadu. První den jsou pro 
diváky připraveny snímky Vyšší 
princip (1960) Jiřího Krejčíka a Vel-
ké přání (1981) Vojtěcha Trapla. 

První z nich vypráví komorní drama 
středoškoláků a jejich profesora 
v období protektorátu na motivy po-
vídky Jana Drdy. Době poplatný film 
Velké přání je pak sondou do života 
mladého angažovaného pedago-
ga z jižních Čech, která nechtěně 
odhaluje impotenci režimu posledních 
let. Nepřekonatelný filmový paskvil 
soudruzi v době jeho vzniku raději ani 
nepustili do kinodistribuce. Premiéru 
si pak večer odbude třetí snímek – 
Sametové dny, za jehož vznikem stojí 

Martin Müller z Univerzity 
Palackého. Jeho dokument 
přináší výpovědi protagonis-
tů listopadových událostí po 
dvaceti letech. Film uvede 
kino Metropol v premiéře 
v osm hodin večer, reprízu 
pak v úterý v jedenáct hodin 
dopoledne.
Další krátké filmy z archivu 
Univerzity Palackého budou 
v průběhu pondělí součástí 
multimediálního programu 
rozděleného do tří cílových 
bloků – blok Studentský 
nesouhlas v roce 1939 a 1989 
bude určen žákům středních 
škol; blok Studenti UP v roce 
1989 nynějším studentům 
univerzity a stejný blok pak 
bude v úterý přístupný i široké 
veřejnosti. Programové části 
budou obohaceny např. o do-

bové fotografie.
Po oba dva dny mohou Olomoučané 
navštívit rovněž výstavu dobových 
artefaktů ve foyer kina. Vstup na 
všechny akce je volný.

Jeden z vrcholů programu oslav 
17. listopadu představí v Redu-
tě Moravská filharmonie, která 
uvede Smetanův cyklus symfo-
nických básní Má vlast. V první 
části koncertu zazní básně Vy-
šehrad, Vltava a Šárka, ve druhé 
pak Z českých luhů a hájů, Tábor 
a Blaník. Ještě před začátkem 
koncertu čeká na posluchače za 
účasti primátora města, šéfdiri-
genta a ředitele MFO křest CD 
Má vlast natočený právě Morav-
skou filharmonií. 

Slavnostního koncertu se rovněž 
zúčastní představitelé partner-
ských měst a regionů. 
Koncert začíná ve 20 hodin 
a kromě tří set zvaných hostů je 
přístupný také široké veřejnosti. 
Vstupenky budou k dispozici  
zdarma od 9. 11. v Informačním 
centru v podloubí radnice.

Holandsko-český projekt Invaze, který 
Divadlo Kvelb představí v Olomouci 
vůbec poprvé 17. listopadu, je jakousi 
pouliční vojenskou invazí do naše-
ho města. Sami divadelníci popisují 
představení jako „několik scén navo-
zujících atmosféru pokusu o zlidštění 
socialismu vycházejících z vojenské 
invaze armád pěti spojeneckých zemí 
i následující vlny emigrace“. Burá-
cející projev politika vytváří pozadí 
příjezdu okupantů, 
kteří po boku tanku 
vyrážejí do ulic, na 
cestě je doprovázejí 
různé zákazové 
značky (zákaz ro-
diny, punku, květin, 
jazzu apod.) a vzka-
zy na cedulích (táhni 
pryč, vyplazený ja-
zyk, zavřené servisy 
tanků atd.). Invazisty 
na jejich pouti čeká 
řada loutek - charak-
terů, představujících 

reakce Čechů a Slováků na okupaci 
– od vzdoru, přes smíření až po pře-
vlékání kabátů. Součástí performance 
je i vězení, jež je koncipováno jako 
útulný byteček let 1970 (TV, lampa, 
kobereček, popelníček, ešusy, ohří-
vač nohou, silonový župan, aktovka 
na kávu do práce, postel a křeslo - 
sektor apod.). Nenechejte si tedy ujít 
olomouckou Invazi!

Filharmonie uvede 
cyklus symfonických 
básní Má vlast



„Tady a teď“, to heslo patřilo před 
dvaceti lety k těm nejfrekventova-
nějším a jako výzva k autentickému 
bytí platí jistě i pro studenty a pe-
dagogy, kteří plní posluchárny své 
alma mater dnes. Jen horečně vy-
pjaté okamžiky jej v listopadu 1989 
naplňovaly konkrétní naléhavostí, 
kterou lze dnešnímu osazenstvu 
univerzit obtížně reprodukovat. 
„Tehdy a teď“ ale bezpochyby patří 
k sobě a stále se hluboce ovliv-
ňují, jakkoli si to uvědomujeme, či 
nikoli.

Příspěvkem k protnutí minulého 
a současného světa je následující 
příspěvek založený na dobových tex-
tech, které přibližují okamžiky závěru 
roku 1989 na olomoucké univerzitě, 
tak jak jej zachytili redaktoři student-
ského časopisu Přetlak, který právě 
tehdy začal vycházet. Text doplňuje-
me snímky z unikátního souboru ar-
chivních fotografií Petra Zatloukala, 
vydaného pod názvem Gaudeamus 
v roce 1990.

Neděle 19. listopadu 1989
Na kolejích visí malé letáčky vybí-
zející všechny, kdo se chtějí něco 
dozvědět o pátečním masakru na 
Národní třídě, k veřejné diskusi ve 

Státním divadle Oldřicha Stibora 
v 19.00 hodin. 
V sedm hodin večer se kromě řád-
ných návštěvníků do divadla nahrnula 
i řada studentů. V hledišti je napětí. 
Ne všichni jsou informováni. Všich-
ni jakoby povrchem těla vnímají, 
že se něco děje. Opona. Na pódiu 

stojí v půlkruhu všichni zaměstnanci 
divadla a herec Miroslav Rataj čte 
prohlášení pražských divadel. (…) 
Student Dvořák čte výzvu pražských 
studentů k ostatním studentům celé 

republiky (…) O tom, že se připojíme 
ke stávce, nikdo nepochybuje.
V devět hodin se na Šmeralových 
kolejích schází asi 200 studentů. 
Většina přijede do školy až zítra ráno. 
Následují první vzrušené projevy, 
souhlas i nesouhlas. Na schodech, 
primitivní to diskusní tribuně, se obje-
vují i zástupci fakultních výborů SSM. 
Na žádost, aby se SSM postavilo do 
čela hnutí, odpovídají, že se půjdou 
poradit s předsedou CŠV SSM. Jsou 
vybíráni, víceméně náhodně, první 
mluvčí studentů (…) Všem je jasné, 
že se musíme sejít všichni a pokusit 
se získat na svou stranu naše peda-
gogy. Kde? Na hale UP! A v kolik? Ve 
dvanáct hodin!

Pondělí 20. listopadu 1989
U vchodu fakult stojí studenti, kteří 
byli včera na Šmeralových kolejích. 
Do nekonečna vysvětlují spolužákům, 
co se stalo a že univerzita jde do 
stávky. (…)
Ve dvanáct hodin je hala UP nabitá. 
Nejen lidmi, ale ještě něčím, co by 
se dalo nazvat lidským napětím. Za 
předsednickým stolem visí česko-
slovenská vlajka a hesla vyzývající 
k solidaritě s pražskými studenty. 
Sedí za ním všichni čtyři děkani, 
rektor, předseda CŠV SSM a mluvčí 
studentů. (…) Je zjevné, že nikdo 

Hala UP v době studentských stávek

Olomoucké listopadové ulice



z pedagogů na naši podporu nevy-
stoupí. (…) Mluvčí studentů vybídnou 
všechny, kdo souhlasí s vyhlášením 
týdenní stávky na podporu pražských 
studentů, ať si sednou. Zůstává 
stát asi 20 studentů. Je rozhodnuto. 
(…) Večer je ustaven dvacetičlenný 
stávkový výbor. Za každou fakultu je 
zvoleno 5 zástupců.

Úterý 21. listopadu 1989
Celá univerzita ve dvojstupech, se 
svíčkami v rukou, jde městem až na 
náměstí, kde se koná mítink. Tento 
mlčenlivý průvod, bez jediného trans-
parentu a hesla, byl předzvěstí tváře, 
jakou studenti sametové revoluci vtiskli. 
V té době jsou příslušníci VB připraveni 
zasáhnout proti studentům v prostoru 
Žerotínova náměstí. To, že nakonec ne-
zasáhnou, je velkým vítězstvím rektora 
po dvouhodinovém jednání.

Středa 22. listopadu 1989
Odvážní pracovníci Výzkumného 
ústavu Sigma tisknou na počítačích 
pro studenty první stovky prohlášení 
a výzvy k manifestační generální 
stávce 27. 11. od 12 do 14 hodin.

Čtvrtek 23. listopadu 1989
Kurýři přinášejí poplašné zprávy 
z VŠB Ostrava. Stávkový výbor tam 
pracuje velmi špatně, proto je rozhod-
nuto, že UP Olomouc vezme na svá 
bedra agitaci celé severní Moravy.
Ve čtvrtek a pátek vyjíždí celkem 500 
studentů vybavených plakáty a letá-
ky do všech důležitých aglomerací. 
Ak-ční rádius je od České Třebové 
až po Třinec, na jih potom do 
Kroměříže.
Boj o každého dělníka je 
veden i v Olomouci. U bran 
továren stojí studenti a agi-
tují. Ne všude se setkávají 
s pochopením. U Morav-
ských železáren jsou 
dokonce několikrát fyzicky 
napadeni. Byl vydán zákaz 
vstupu do továren. Komunisté 
se snaží izolovat studenty od 
ostatních. Večer se koná na 
hale koncert za účasti Karla Plíhala, 
Vaška Koubka a Slávka Janouška. 
Jako host večera se účastní Roman 
Lipčík. Poté, co členka Stávkového 
výboru zcela neověřeně ohlásila pád 
Jakeše, se v sále rozpoutala davová 
euforie.

Víkend 25. – 26. listopadu 1989
O víkendu, v rámci akce „Vývoz 
mozků“ vyjíždí na Ostravsko asi 400 
studentů s cílem přesvědčit horníky, 

hutníky a ostatní pracující, aby pod-
pořili studenty a vstoupili v pondělí do 
manifestační generální stávky od 12 
do 14 hodin.

Pondělí 27. listopadu 1989
Generální stávka

P. S.: Dne 29. 11. 1989 se ustavil na UP 
koordinační výbor Občanského fóra. 
Přítomni byli zástupci přírodovědecké 
fakulty a Společné laboratoře optiky UP 
a Fyzikálního ústavu ČSAV a Ústavu 
výpočetní techniky UP a rektorátu UP, 
lékařské fakulty a fakultní nemocnice, 
Ústavu pro výzkum VNS, pedagogické 
fakulty a vývojových laboratoří a dílen. 
Všichni se připojili k prohlášení Občan-
ského fóra filozofické fakulty.

Čvrtek 30. listopadu 1989
Pozor!!! Nepřehlédněte!!! Pozor!!!
Dopravní podnik města Olomouce 
převzal nad stávkujícími studenty pa-
tronát. Znamená to, že v případě per-
zekucí studentů vstoupí DP okamžitě 
do stávky. Za takový projev opravdové 
solidarity DĚKUJEME!

Pondělí 11. prosince 1989
Je vyhlášen „Rudý týden“, během 
něhož jsou odstraňovány symboly 
moci KSČ.

Úterý 19. prosince 1989
Účast na celostátní studentské 
manifestaci na Václavském náměstí. 
Podporujeme kandidaturu Václava 
Havla na úřad prezidenta. 

Čtvrtek 21. prosince 1989
Josef Jařab zvolen rektorem UP.

Pátek 29. prosince 1989
Václav Havel zvolen prezidentem. 
Martin Mejstřík v ČST ukončuje stáv-
ku studentů.

Studentské diskuze
< Josef Jařab

Stalinův pomník



Autorské duo Tomáš Hanzlík a David Hrbek obohatí osla-
vy dvaceti let od pádu komunismu světovou premiérou 
původního hudebního dramatu Labyrint vášně, jehož děj 
je inspirován řeckou mytologií. Hudební drama sklada-
tele Hanzlíka a libretisty Hrbka je plné tajemství, napětí, 
erotiky a vášně, ale i humoru, krásných kostýmů a dech 
beroucích masek. 

To vše v osmdesáti minutách hudby a zpívaného slova. Hraje 
orchestr o čtyřech saxofonech, klavíru, kytaře, kontrabasu 
a bicích. „Zatímco všechny mé předchozí věci byly v podsta-
tě komedie, tak toto je, nechci říct přímo tragedie, ale spíš 
drama. Jsou tam místa, kde se budete smát, ale dojde i na 
lámání chleba a jsou tam i vraždy. Vždyť sama ta mytologie 
je dost drsná, jsou tam různé incestní a zoofiliní vztahy, ze 

vztahu býka s Pasiphae vznikne Minotaurus. To se všechno 
snažíme přivést na scénu,“ dodal k pojetí představení Tomáš 
Hanzlík. 
Účinkování v inscenaci se zhostil Hanzlíkův soubor Ensemble 
Damian a sbor Lenky Mlynářové-Dohnalové. Nenechejte si 
ujít příběh o tom, kam může člověka zavést vášeň, co je to hr-
dinství a kdo je dnes hrdina. Slavnostní premiéra se uskuteční 
v Moravském divadle Olomouc 23. listopadu od 19 hodin.

Stalo se před 20 lety. Návrat 
demokracie do Československa
Jak vypadal život na konci osmdesátých let, čím obyvatelé 
Olomouce žili a jak prožívali přechod od diktatury k demo-
kracii? Na tyto a další otázky by měla odpovědět jedineč-
ná výstava fotografií pod názvem „Stalo se před 20 lety. 
Návrat demokracie do Československa (k listopadovým 
událostem 1989 v celostátním i regionálním kontextu)“. 
Představeny budou snímky Petra Zatloukala z dění na 
přelomu let 1989/1990, jejichž druhé, upravené vydání 
je základem reedice publikace Gaudemaus. Slavnost-
ní vernisáž výstavy proběhne v pátek 13. listopadu ve 
Vlastivědném muzeu Olomouc. Úvodního slova se ujme 
historik Pavel Urbášek z Univerzity Palackého. Výstavu 
můžete navštívit ve dnech 14. 11. 2009 – 17. 1. 2010.
Nedočkavci mohou navštívit Regionální centrum Olomouc, 
v jehož přízemí bude instalována část výstavy již od  
10. listopadu. 

V divadle před dvaceti lety
Další výstava dobových fotografií proběhne v polovině 
listopadu v prostorách foyer Moravského divadla Olo-
mouc, tentokráte s jednotící tématikou událostí roku 1989 
v tehdejším Divadle Oldřicha Stibora (dnes Moravské 
divadlo). Výstava se bude konat v termínu 16. 11. –  
17. 12. 2009.

Skleník – Výtvarná kultura 
v Olomouci 1969-1989
Milovníci všech forem umění se pak mohou těšit na konec 
listopadu v Muzeu moderního umění, kde bude na dobu 
téměř šesti měsíců instalována multižánrová výstava 
SKLENÍK s podtitulem Výtvarná kultura v Olomouci 1969-
1989. Jak je již patrné z rozpětí let, které výstava postihu-
je, čeká na návštěvníky muzea především výtvarné umění 
z období normalizace. Organizátoři instalace se rozhodli 
dát prostor jak oficiálnímu proudu tehdejší kultury přes 
polooficiální scénu až po autory stojící v opozici reži-
mu. Všichni „uměníchtiví“ tak mají jedinečnou příležitost 
seznámit se s celou škálou tehdejších výtvarných názorů 
a projevů. Záměrem výstavy i stejnojmenné doprovodné 
publikace je snaha přispět do diskusí, jaká tehdejší doba 
byla a jak ovlivnila československé umění napříč spektrem 
názorů a politických postojů. Výstava potrvá od 26. 11. 
2009 do 4. 4. 2010.

Moravské divadlo v Olomouci se rozhodlo přispět k progra-
mu oslav nejen výstavou fotografií, ale také komponovaným 
vzpomínkovým večerem, který by měl 
být příjemným vzpomínáním na listopa-
dové dny v hanácké metropoli po dvaceti 
letech. Mladý moderátor, který revoluci 
prožil jako sedmiletý chlapec, Miroslav 
Ondra, se bude účastníků ptát, jak to 
tehdy opravdu bylo. „Jedná se o vzpo-
mínkový večer na pořad, který se odehrál 

v listopadových dnech roku 1989 v sále Moravského divadla 
Olomouc. Umělci a „tahouni“ sametové revoluce v Olomouci 
diskutovali s diváky a veřejností,“ dodal dramaturg MDO 
Miroslav Ondra.
Kromě vyprávění a vzpomínání bude večer doplněn ukáz-
kami inscenace činohry Moravského divadla Tančírna. Proč 
právě Tančírna? Celá inscenace se totiž odehrává v lokálu. 
A pro přátelské posezení po dvaceti letech se prostor baru 
skvěle hodí. „Všichni účastníci budou na jevišti a věřím, že 

v „lokálu“ se budou cítit lépe než na naaranžo-
vaném jevišti. Navíc Tančírna ukazuje dějiny 
našeho státu a mimo jiné s nadhledem zobrazuje 
i období sametové revoluce,“ přiblížil představení 
Ondra.
Komponovaný vzpomínkový večer v Morav-
ském divadle se uskuteční v pátek 20. listopa-
du od 20 hodin. 



Petr Zatloukal: 
Gaudeamus
V roce 1990 sestavil olomoucký 
fotograf Petr Zatloukal unikátní 
vydání souboru fotografií zachycu-
jících události na akademické půdě 
na přelomu let 1989/1990. O téměř 
dvacet let později vychází druhé, 
doplněné vydání fotografií, a to opět 
pod názvem Gaudeamus. Předmlu-

vy publikace se 
ujal emeritní rektor 
Univerzity Palacké-
ho profesor Josef 
Jařab. U příleži-
tosti vzniku tohoto 
jedinečného díla 
proběhne v prosto-
rách Vlastivědného 
muzea Olomouc 
výstava vybraných 
snímků. Vernisáž 
za přítomnosti 

autora a zástupců univerzity proběh-
ne v muzeu v pátek 13. listopadu od 
16 hodin.

Jan Peřina: 
Proměny doby

S cílem doplnit 
obraz rozvoje Uni-
verzity Palackého 
o subjektivní svě-
dectví těch, kteří 
z vnitřní potřeby 
nebo z vnějšího 
popudu sepsali 
paměti souvi-
sející s jejich 
působením na 
univerzitě, vznikl 
v loňském roce 

projekt Paměť UP. V řadě dru-
hým svazkem doplní jedinečnou 
edici profesor Jan Peřina právě 
při příležitosti dvacátého výročí 
Listopadu.
Ve druhém svazku edice Pamětí UP 
prochází přední vědecká osobnost 
Univerzity Palackého celým svým 
životem. Z jeho vyprávění se dozví-
dáme o těžkém zápasu o přístup ke 
vzdělání, o odsouzení otce, který byl 
v 50. letech minulého označen za ku-
laka i o vojenské službě. Křest pamětí 
Jana Peřiny proběhne v Kapli Božího 
Těla Uměleckého centra UP v úterý 
10. listopadu od 19 hodin.

Univerzita 
v Olomouci 
1573-2009
Publikace kolektivu autorů (Jiří Fiala, 
Zdeněk Kašpar, Leoš Mlčák, Milo-
slav Pojsl, Pavel Urbášek) Univerzita 
v Olomouci 1573–2009 přehledně in-
formuje o historii školství v Olomouci 
před příchodem řádu Tovaryšstva Je-

žíšova (jezuitů) do 
Olomouce, o vzniku 
a vývoji zdejší 
jezuitské univerzity 
(1873–1773), státní 
univerzity v Olo-
mouci a v Brně 
(1773–1782), C. k. 
lycea v Olomouci 
(1782–1827)  
a C. k. Františkovy 
univerzity v Olo-

mouci (1827–1860). Další kapitoly 
publikace jsou věnovány historii 
Cyrilometodějské teologické fakulty 
v Olomouci, jakož i vzniku a dosa-
vadní historii Univerzity Palackého 
v Olomouci (1946–2009). V boha-
tém obrazovém materiálu publikace 
jsou poprvé barevně reprodukovány 
papežské a císařské zakládací listiny 
olomoucké jezuitské univerzity.

Den otevřených dveří 
Univerzity Palackého 
letos proběhne na všech fakultách  
28. listopadu od 9–15 hodin. Ná-
vštěvníci fakult a pracovišť UP získají 
informace o studiu v akademickém 
roce 2010/1011 i představu o cestě 
Univerzity Palackého za uplynulých 
dvacet let. Počet fakult se zdvojná-
sobil, k fakultě lékařské, filozofické, 
přírodovědecké a pedagogické přibyla 
fakulta teologická, právnická, fakulta 
tělesné kultury a fakulta zdravotnic-
kých věd. Počet studentů, kterých bylo 
v roce 1989 čtyři tisíce, se rozrostl 
na dvaadvacet tisíc v současnosti. 
V poměru k počtu obyvatel je tak Olo-
mouc městem s nejhustším výskytem 
studentů.

Univerzitní setkání 
s aktéry „Sametové 
revoluce“ 
proběhne 11. listopadu od 15 hodin. 
V jeho rámci přijme rektor Univerzity 
Palackého studenty - členy stávkového 
výboru z přelomu let 1989–1990, kteří 
v rozhodujících chvílích měli odvahu 
postavit se do čela studentského hnutí, 
přijmout odpovědnost za svá rozhod-
nutí a podřídit se společnému zájmu. 
Setkání se uskuteční ve Velké zasedací 
síni Rektorátu UP. Akce je veřejnosti 
uzavřena.

Jindřich Štreit 
promluvil o norma-
lizaci ve fotografii 
a navázal tak na tradici přednášek  
k poctě prvního rektora obnovené  
olomoucké univerzity J. L. Fischera.  
Veřejná přednáška se konala v rámci 
připomínky 20. výročí otevření cesty 
k demokracii, a proto si Jindřich Štreit 
zvolil téma Doba normalizace ve 
fotografii. V rámci přednášky představil 
Štreit dosud nezveřejněné záběry, ze 
kterých sestavil jakési curriculum vitae 

normalizace, které 
představil  
5. listopadu v aule 
Přírodovědecké 
fakulty UP. 



HAPPENING 
20 LET SVOBODY 
A DEMOKRACIE
13:00 / Barel rock
14:00 / Jiří Dědeček
14:45 / Jan Vodňanský
16:00 / Pražský Výběr tribute
17:30 / MŇÁGA A ŽĎORP
18:30 / Slavnostní ohňostroj

TOTALITNÍ ZÓNA
Expozice techniky SNB, dobová auta 
a autobus, rekordní fronta na banány, 
oživlý orloj, revoluční pomník, záplava 
karafi átů, retrodiskotéka

DOPROVODNÝ PROGRAM
10:00 / Uctění bojovníků za svobodu a demokraciiPomník na tř. 17. listopadu před Právnickou fakultou UP
14:00 / Divadlo Buchty a loutky: Neposlušná kůzlátkaRadnice

15:30 / Divadlo Kvelb: Invaze
Horní náměs� 
16:00 / Divadlo Buchty a loutky: Automat na fi lmyRadnice
19:00 / Loutkové divadlo ČeskoslovenskoDivadlo hudby
20:00 / Slavnostní koncert MFO: B. Smetana, Má vlastMoravská fi lharmonie_

Kino Metropol /9:00 – 17:00/
17. listopad v Olomouci – promítání historických i současných fi lmů
Vlas� vědné muzeum Olomouc /10:00 – 17:00/Stalo se před 20 lety – výstava fotografi í a dobových artefaktů
Výstavní síň Moravského divadla /13:00 –19:00/V divadle před 20 lety – výstava fotografi í listopadových událos�  v MDO

www.olomouc.eu/17.listopad
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