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V hlavním městě Praze se ve čtvrtek budou konat další dvě akce připomínající hrdinský čin Jana Palacha.
První pieta se odehraje na Václavském náměstí v 10 hodin a 45 minut, ta druhá pak večer v knihovně
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Na Václavském náměstí památku Jana Palacha uctí i předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová
(ODS).
Večer se pak happeningem připojí i knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která převzala Palachovo
jméno a touto vzpomínkovou akcí jej chce připomenout. Happeningem bude zároveň zakončený Rok svobody
slova. Na akci vystoupí například spisovatelé Jiří Stránský, Ivan Klíma, Jiří Dědeček či Jan Těsnohlídek ml.,
úvodní slovo pronese děkan Filozofické fakulty Michal Stehlík a ředitel Ústavu české literatury a literární vědy
Jan Wiendl.
V průběhu celého večera se také souběžně bude konat vzpomínková akce věnovaná Václavu Havlovi, kterou
organizuje Knihovna Václava Havla.
V pondělí přesně v 15.00 uplynulo 43 let, co vzplála v Praze před Národním muzeem lidská pochodeň.
Jedenadvacetiletý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach se polil hořlavinou a škrtl zápalkou,
svou obětí protestoval proti sovětské okupaci Československa.
Zoufalým činem vyjádřil 16.ledna 1969 svůj protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a
chtěl vyburcovat společnost k odporu. Jeho čin otřásl nejen Československem, ale i celým světem.
Těžce popálený Palach, popáleniny měl na více než osmdesáti procentech těla, žil ještě tři dny. Jeho pohřeb
25.ledna 1969 se stal manifestací proti režimu. V dalších dnech následovali Palachův příklad další mladí lidé.
Někteří pokus o sebeupálení přežili, jiní ne. K nejznámějším jménům patří například Jan Zajíc, Evžen Plocek,
Josef Hlavatý, Miroslav Malinka nebo Blanka Nacházelová.
(bk, mfx, foto: arch.)
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Petr SUCHOŇ, redaktor
-------------------Základní škola v Poděbradech se stala oficiálně první, která nese jméno Václava Havla. Právě v tomto
středočeském městě strávil prezident část svého studentského života a později se stal i jeho čestným občanem.
Vlastimil ŠPINKA, ředitel ZŠ Václava Havla v Poděbradech
-------------------Tady studoval na takzvané Koleji Jiřího na zámku. 1990 mu bylo uděleno čestné občanství a často zde ve
městě pobýval, takže ta vazba na město je skutečně veliká.
Ondřej ŠPALEK, redaktor

-------------------Václav Havel přišel do Poděbrad v roce 1947 jako jedenáctiletý. Na výběrové internátní škole strávil téměř 3
roky a potkal se tam mimo jiné s Milošem Formanem nebo bratry Mašíny. Vzpomíná na něj i osmdesátiletý Jiří
Mareček.
Jiří MAREČEK, bývalý spolubydlící z Koleje
-------------------Bydlel jsem s ním na jedné ložnici, a dokonce jsem mu dělal jakéhosi rádce.
Ondřej ŠPALEK, redaktor
-------------------Budoucí státník byl mladší než ostatní chlapci z pokoje. Ti prý rádi využívali jeho dobrosrdečnosti a ochoty.
Jiří MAREČEK, bývalý spolubydlící z Koleje
-------------------To dopadalo nakonec tak, že Havel, přines uhlí, Havel, přines minerálku. No, a on poslušně šel.
Ondřej ŠPALEK, redaktor
-------------------Už tehdy prý ale bylo znát, že tento člověk se v životě neztratí.
Ladislav ŠPAČEK, bývalý mluvčí Václava Havla
-------------------Tohle jméno nezapomeňte ho, je to jméno člověka, díky kterému můžete žít ve svobodné zemi.
osoba
-------------------To byl dobrej člověk.
osoba
-------------------Byl velice hodný a dneska se tady bude přejmenovávat tadle škola, Základní škola Václava Havla.
Ondřej ŠPALEK, redaktor
-------------------Poděbrady jsou první, ale určitě ne poslední město, kde je škola Václava Havla. Jeho jméno budou nést i další
místa. Třeba náměstí v Ostravě, knihovna v Děčíně a možná i ruzyňské letiště. V polském Gdaňsku po něm
pojmenovali ulici a na severu Paříže se knihovna Václava Havla právě staví. Ondřej Špalek, televize Nova.
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