v Praze, 6. listopadu 2014

Studenti se spojili a budou znovu zvonit klíči
Studentské organizace společně připravily nejen pro pražské studující dvoudenní
ucelený program k památce výročí 17. listopadu. Celý program svým názvem Znovu
zvonit klíči odkazuje, že studenti jsou připraveni strážit svobodu demokracie. V jeho
rámci se uskuteční beseda na půdě Masarykovy koleje ČVUT, ale také pietní
shromáždění u pamětní desky Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici. Na něm
promluví mimo jiné i rektor Jihočeské univerzity prof. Libor Grubhoffer, kterého
Miloš Zeman již dvakrát nepozval na hrad k příležitosti oslavy státního svátku 28.
října.
Akce začíná v podvečer 16. listopadu besedou se studentskými lídry revoluce na
Masarykově koleji ČVUT. Program je spojením akcí několika různých organizátorů. Za
projektem stojí zástupci studentů pěti pražských vysokých škol a Studentská komora Rady
vysokých škol. Přijet na akci mohou i studenti z jiných měst, pro které organizátoři zajistili
ubytování. „Sedmnáctý listopad nám připomíná nejednu akceschopnost studentů v průběhu
historie našeho národa. Akce Znovu zvonit klíči je naším příspěvkem, kterým chceme
dokázat, že jako studenti nepostrádáme ani akceschopnost ani názor a že vnímáme i vady
dnešní doby.“ sdělila Václava Sedlmajerová, prezidentka Studentské unie ČVUT.
Součástí programu je tradiční vzpomínková akce u pamětní desky Jana Opletala a Václava
Sedláčka v Žitné ulici. Na tu organizátoři pozvali kromě tradičně zaštiťujících rektorů
Českého vysokého učení technického, Univerzity Karlovy a Univerzity Obrany také rektory
Jihočeské a Masarykovy univerzity. „Rozhodli jsme se poskytnout prostor rektorům po té, co
jim byl jinde upřen. Rektor Libor Grubhoffer naše pozvání přijal, Mikuláš Bek se omluvil a
podpořil akci písemnou zdravicí.“ řekl Štěpán Esterle, mluvčí Studentské komory Rady
vysokých škol. Plánem organizátorů je také, aby průvod, který do Žitné ulice vyrazí po
skončení pietního aktu před Hlávkovou kolejí, skutečně zvonil klíči a umožnil tak zažít
vysokoškolákům atmosféru, o které slyšeli pouze z vyprávění.
Celý program vyvrcholí akcí Univerzity Karlovy. Ta pořádá 17. listopadu odpoledne diskuzi
studentů s prezidenty, kteří budou v té době na návštěvě České republiky.
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