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Studenti na festivalu Festa academica 2015 uctili 
památku obětí pařížských teroristických útoků 

FESTA ACADEMICA 2015 – TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Ve dnech 13.-16. listopadu 2015 proběhl pátý ročník hudebního festivalu studentských 
sborů Festa academica, který již tradičně patří mezi oslavy Mezinárodního dne 
studentstva. 

V pátek 13. listopadu večer, právě v době, kdy se v Paříži odehrály tragické teroristické 
útoky, zaznívaly první tóny na Zahajovacím koncertu festivalu Festa academica v pražském 
Hlaholu. Studenti vysokých a středních škol, účinkující na dalších koncertech, se rozhodli 
uctít památku obětí těchto strašlivých činů. Činů, které odporují úctě k lidskému životu a 
základním hodnotám lidské společnosti vůbec, jejichž oslavou a připomínkou by právě 
festival Festa academica měl být. 

V neděli 15. listopadu tak na koncertu akademických sborů Studenti sametu na pražské HAMU 
za účasti paní Isabelle Guisnel, ředitelky Francouzského institutu v Praze a Rady pro kulturu 
a spolupráci Francouzského velvyslanectví v Praze, zazněla francouzská státní hymna a 
vystupující studenti uctili památku obětí teroristických útoků minutou ticha.  

Pro stejný akt se spontánně rozhodli také studenti středních škol spojeni do velkého, téměř 
dvousethlavého festivalového sboru na posledním koncertu Festa academica Zrcadlo 
přátelství. V pondělí 16. listopadu v Českém muzeu hudby ve společném provedení zazněly 
Missa festiva Johna Leavitta a ve světové premiéře také kantáta České moře, kterou 
skladatel Eduard Douša věnoval přímo festivalu Festa academica. Její text, vybraný z básní 
Jiřího Žáčka a Anny Kvapilové, se obrací proti hrůzám nacismu, a dává tak upomenout na 
události roku 1939, které vedly právě ke vzniku Mezinárodního dne studentstva. Stejně 
platný a výstižný se ovšem ukazuje být i ve vztahu k současným tragickým událostem. 
„Proti barbarům.“ 
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ředitel festivalu 
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Festa academica 2015 v číslech: 

• Festival Festa academica pořádá Unie českých pěveckých sborů a Gymnázium Jana 
Keplera ve spolupráci s VOŠ a SPgŠ Litomyšl, pod odbornou gescí NIPOS-ARTAMA 

• Festivalu se zúčastnilo celkem 11 různých těles (dohromady cca. 370 účinkujících), 
5 akademických sborů, 5 středoškolských sborů a symfonický orchestr 

• V rámci festivalu se uskutečnily 3 slavnostní koncerty, 1 bohoslužba a 1 hudební 
dílna 

• V rámci slavnostního koncertu Studenti sametu byla předána 2 ocenění; Cena za 
přínos českému sborovému hnutí společnosti NIPOS-ARTAMA a Skladatelská cena 
PhDr. Zdeňku Šestákovi 

• Čestná rada festivalu: 
o prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. - čestný prezident festivalu 
o Mgr. Roman Michálek, Ph.D. - umělecký ředitel festivalu 
o Mgr. Ondřej Kolář - starosta městské části Praha 6 
o Mgr. Jiří Růžička - ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze 

• Záštitu nad festivalem převzali: 
o Mgr. Daniel Herman – ministr kultury ČR 
o Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
o kardinál Dominik Duka OP - arcibiskup pražský 
o Ing. Oldřich Lomecký - starosta Městské části Praha 1 
o Mgr. Ondřej Kolář - starosta Městské části Praha 6 

• Festival podpořili: Ministerstvo kultury České republiky; Magistrát hlavního města 
Prahy; Dopravní podnik hlavního města Prahy; společnost Scolarest a Ochranný svaz 
autorský 


