Tisková zpráva

Opava, 7. listopadu 2019

Do odhalení nového památníku 17. listopadu v Opavě
zbývá už jen týden, práce na něm finišují
Veřejný prostor v Opavě již za týden obohatí nové umělecké dílo. Aktuálně je
dokončováno v kovářské dílně talentované česko-německé umělkyně Christine
Habermann von Hoch, bude umístěno na veřejně přístupném prostranství mezi
dvěma univerzitními budovami na ulici Mírová v Opavě a věnováno studentům jako
poděkování za jejich dějinnou roli v událostech roku 1989 a také roku 1939.
Odhalení se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu od 16 hodin za přítomnosti hostů
z veřejného a politického života. Součástí slavnostního ceremoniálu bude bohatý
doprovodný program pro studenty Slezské univerzity, její akademické i
neakademické pracovníky i širokou opavskou veřejnost.
OPAVA – Nový památník vzniká v dílně dcery významného akademického sochaře
Alfreda Habermanna Christine Habermann von Hoch. Tvoří jej šest ocelových srdcí,
které spojené skládají tvar květu. Význam každého srdce a hesla, které nese, osvětlí přímo
na místě v rámci ceremoniálu odhalení sama autorka sochy. Na slavnostním aktu dále
přislíbili účast 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš
Curylo, náměstek hejtmana MSK Ing. Jaroslav Kania, primátor Statutárního města Opava
Ing. Tomáš Navrátil a další hosté.
Součástí ceremoniálu bude také zveřejnění deklarace Studentské unie Slezské univerzity
v Opavě ústy její prezidentky Mgr. Lucie Zelinkové. Prohlášení zhodnotí generační postoj
současných studentů nejen k hodnotám, za něž vedli boj jejich rodiče v roce 1989, ale
pojmenuje soudobé výzvy, se kterými se tito studenti identifikují. Deklarace bude pro
další generace uložena do časové schránky v blízkosti památníku.
Další doprovodný program v sobě zahrnuje především imaginaci atmosféry revolučního
dění v Opavě prostřednictvím scénického čtení studentů oboru Kulturní dramaturgie.
Návštěvníci dále mohou sledovat a aktivně se zapojit do besedy, kdy revoluční dění
budou z opavského úhlu pohledu komentovat tehdejší studentka (dnes ředitelka
opavského Mendelova gymnázia) Monika Klapková, disident a chartista Ivo Mludek,
historik Aleš Binar i poslední dvorní dokumentarista Václava Havla, režisér Petr
Jančárek. Ten také účastníkům besedy zpřístupní ukázky svého posledního filmu, který
bude uveden do kin v příštím roce pod názvem Tady Havel, slyšíte mě? Slavnostní
program, který Slezská univerzita zveřejnila na svých webových stránkách www.slu.cz i
sociálních sítích, zakončí večerní koncert oceňovaného talentu mladé muzikantské scény
Thoma Artwaye.
Celý program je zdarma dostupný i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Další informace pro novináře naleznete na stránkách slu.cz

1/2

Více informací Vám rád poskytne

Mgr. Daniel Martínek
tiskový mluvčí, vedoucí oddělení vztahů s veřejností
Slezská univerzita v Opavě
telefon: 777 586 266, 553 684 647
e-mail: daniel.martinek@slu.cz

O Slezské univerzitě v Opavě
Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou
fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné
době čtyři součásti: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou
fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě. Přestože
Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké
školy, pro akademický rok 2019/2020 nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém
jazyce všech forem a typů, z nichž 26 je možné realizovat na doktorském stupni studia, a 13 v
anglickém jazyce. Univerzita také nabízí desítky kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a
Univerzity třetího věku.
Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou
zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v
polském Slezsku. Současným rektorem je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který v březnu 2019
vstoupil do svého druhého funkčního období.
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