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Tisková zpráva 24. ledna 2014 

Masarykova univerzita zahájí oslavy 95. výročí svého založení barokní operou    

Připomínku 95. výročí založení Masarykovy univerzity odstartuje 28. ledna setkání 

akademické obce v Univerzitním kině Scala a premiérové provedení barokní opery Didone 

abbandonata od Domenica Sarriho v Divadle Reduta. Připomínkové akce pak budou 

pokračovat celý rok a většina z nich je určena široké veřejnosti.  

„Výročí založení univerzity je vždy dobrou příležitostí připomenout, jak výrazným způsobem je 

univerzita spojena s rozvojem regionu, ale i celého státu, s jeho dějinami a historickými událostmi,“ 

řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Současně je výročí podle něj také vhodným 

momentem pro bilanci a hodnocení změn a dosažených cílů uvnitř akademické obce. 

První možnost k ohlédnutí budou mít akademici i studenti na shromáždění, které se uskuteční 

v Univerzitním kině Scala v den založení, tedy 28. ledna od 15:00. Účastníci nahlédnou do historie 

univerzity prostřednictvím přednášky historika Jiřího Hanuše z Filozofické fakulty MU a krátkého 

střihového dokumentu o univerzitě z dílny České televize. Jako výraz ocenění mimořádných zásluh 

o rozvoj spolupráce s Masarykovou univerzitou pak rektor předá univerzitní zlaté medaile trojici 

rektorů brněnských vysokých škol, jimž končí funkční období. Na závěr zazní skladby Leoše 

Janáčka, prvního čestného doktora MU v podání mužského pěveckého sboru Láska opravdivá. 

Kulturní program bude pokračovat ve večerních hodinách v Mozartově sále Divadla Reduta 

premiérovým provedením barokní opery Didone abbandonata, která se po 280 letech vrací do míst 

svého původního brněnského uvedení. Na nastudování díla spolupracovaly občanské sdružení 

Hudební lahůdky, občanské sdružení Opera na cestách, Masarykova univerzita, polská asociace Art 

in Motion a Národní Divadlo Brno. Podle tvůrců je tato hudební událost výsledkem nejnovějšího 

vědeckého bádání týmu odborníků z akademického, muzejního i nezávislého prostředí.  

V rámci programu oslav 95. výročí se široká veřejnost může těšit například na interaktivní výstavu s 

názvem Dotkni se vědy v Univerzitním kampusu Bohunice ve dnech 26. března - 26. června, nebo 

na Den vědy, jenž 24. května představí zábavnou, ale i poučnou formou vědu v prostorách 

jednotlivých fakult i na Moravském náměstí.  

Podrobný program oslav je k dispozici zde: http://95.muni.cz/. 

Kontakt: Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, mobil: 724517335, fojtova@rect.muni.cz 

 

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. Od počátku nesla 

jméno muže, který se o její vznik zasloužil snad ze všech nejvíce, T. G. Masaryka. V době založení měla čtyři fakulty – 

právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 41 000 studentů řádného 

studia. Více informací na http://www.muni.cz a http://online.muni.cz. 
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