
Ke stavce Vyjdi ven se pfipoji univerzita i divadlo 
LENKA STEPANKOVA 

Pardubice - Studenti po 
cele republice dnes v prave 
poledne vyjdou ze skol a 
pripoji se ke stavce Vyjdi 
ven. 

,Vystraznou stavkou vy
z}'vame ustavni predstavi
tele Ceske republiky k 
obrane ustavnich a spole
censkych zvyklostf a hod
not. Chceme, aby prezident 
plnil svoj i ustavnf funkci a 
aby 0 budoucnosti nas 
vsech nerozhodovaly trestne 
stihane osoby, aby v klico
vych vyborech nesedeli ti, 
ktefi kdysi aktivne potlaco
vali demokracii a mlatili 
studenty," uvedl za organi
zatory Lubos Louzensky. 

V Pardubickem kraji, kde 
jsou tento tyden jarnf 
prazdniny, porada akci sku-

pina studentu Fakulty filo
zoficke Univerzity Pardubi
ce, kterii iniciuje setkani 
student1L1 a vsech priznivcu 
teto stavky. ,Sejdou se v 
poledne u Lavicky V a clava 

Havla v atriu vyukoveho 
arealu pardubickeho uni
verzitniho kampusu ve Stu
dentske ulici, aby vyjadrili 
podporu potrebe obrany 
ustavnich a spolecenskych 

zvyklosti a hodnot a pfihla
sili se svym podpisem ke 
zverejnene vyzve," konsta
tovala mluvci univerzity 
Valerie Wagnerova. 

POLEDNIPRESTAVKA 
Ke stavce se budou moci 
pripojit i zamestnanci Vy
chodoceskeho divadla Par
dubice, kteri budou mit v 
poledne celodivadelni pre
stavku. ,Dobre si pamatuji 
dobu, kdy divadlo stalo na 
strane studentu v roce 1989 
a kdy jsme se podileli na 
politicke zmene rezimu. 
Chapu obavy dnesnich stu
dentu o ochranu demokra
cie a myslim si, ze je zapo
trebi byt ve strehu a davat 
jasne najevo, ze nam neni 
lhostejna budoucnost nasi 
zeme," rekl reditel divadla 
Petr Dohnal. 



Studenti i divadelnici vySli ven a stavkovali 

STAVKU podporila i disidentka Jarmila Stibicova. Foto: Denik/L. Jenicek KAKCise pripoj ilotake Vychodoceske divadlo. Foto: oenfk/J. Sejkora 

LENKA STEPANKOVA 

Pardubice - ,Chceme, aby 
se vsem a vzdy merilo stej
nym metrem. Chceme, aby 
prezident plnil svoji ustavni 
funkci a aby o budoucnosti 
nas vsech nerozhodovaly 
trestne stihane osoby, aby v 
klicovych vyborech nesedeli 
ti, ktefi kdysi aktivne potla
covali demokracii." Takova 
slova se vcera v poledne 
rozlehala kampusem Uni
verzity Pardubice. Studenti i 
zamestnanci se pripojili k 
celostatni stavce Vyjdi ven. 
Symbolicky se sesli u Lavic
ky Vaclava Havla. 

,Myslim si, ze je k za
mysleni jak to, ze v demo
kratickem state mtize cistky 
delat vlada, ktera neziskala 
dtiveru. Prislusi prezidento
vi, aby ve svem inaugurac
nim projevu degradoval ve
rejnopravni medium? Jsem 
rada, ze proti tomu jeste 
mohu svobodne vystoupit. 
Jsme tu proto, abychom 
ukazali politickym cinite
ltim, ze tohle neni pouze 
stat Andreje Babise a Milose 
Zemana, je to predevsim 
nas stat a my za nej bude
me bojovat," prohlasila or
ganizatorka akce Anna 
Krizkova. 

Studenty primo na miste 
podporila i pardubicka disi
dentka a signatarka Charty 
77 Jarmila Stibicova. ,Pripo
juji se k pozadavktim. Je ale 
potfeba si uvedomit, ze to 
nekonci tim, ze se svola 
jedno shromazdeni, je po
tfeba reagovat na nemalou 
skupinu volicti prezidenta 
Milose Zemana a diskutovat 
s ni," upozornila Stibicova. 

Po chartistce nasledovala 
fada dalsich recnikti, ktefi 
predcitali z del Tomase 
Garrigua Masaryka, V a clava 
Havla a Karla Capka. 

,Doufam, ze se nenechate 
zastrasit sprostotami a 

hnusem z Hradu. Meli 
bychom ctit to, co rekl pan 
Havel - ze pravda a Iaska 
musi zvitezit nad lzi a ne
navisti," uzavrela Krizkova a 
vyslouzila si dlouhy potlesk 
doprovazeny piskotem. 

Stavku podporili i za
mestnanci Vychodoceskeho 
divadla. , Pana Zemana jsem 
nevolila, nektere jeho pro
jevy mi neprijdou lidsky v 
poradku. Jestli tim, ze se k 
teto akci pripojime, mtize
me prispet k tomu, 
abychom k sobe byli laska
vejsi a hodnejsi, tak proc to 
neudelat," uvedla oblibena 
herecka Martina Sikorova. 



Studenti 
odmitli dnesni 
tvat politiky 
Vcerejsi v}'straina stavka studen
tu se uskutecnila take u Iavicky 
Vaclava Havla v arealu Univerzi
ty Pardubice. Zucastnily se ji pri
blizne dve stovky studenru a pe
dagogt1. Nejstarsi z recniku byla 
chartistkajarmila Stibicova. 
Ucastnici podepisovali v}'zvu s 
pozadavky, aby prezidentjmeno
val premiera, ktery nebude trest
ne stihanou osobou, aby vlada v 
demisi nekonala zasadni perso
nalni kroky a aby Senat durazne 
vystoupil proti nedodrzovani 
ustavnich zvyklosti. ,Doufam, ze 
se nenechate zastrasit sprostota
mi, hnusem a tim, co marne na 
Hrade," rekla napfiklad student
ka Anna Kiizkova. Ta zakoncila 
protest pranim, aby se darilo ctit 
heslo, ze ,pravda a Iaska musi 
zvitezit nad lzi a nenavisti". Stu
denti zduraziiovali, ze co je ne
mravne, nelze pokladat za nor
malni. Prorektorka Andrea Kob
lizkova povaiuje za dluh akade
mickeho prostredi to, ze je malo 
v kontaktu s Iidmi s jin)im nazo
rem. ,Pokud ho nezacneme spla
cet, z dlouhodobe perspektivy se 
nam vymsti," dodala. (jab) 
Foto: Radek Kalhous, MAFRA 



Chrudimský deník 

Studenti i divadelníci vyšli ven a stávkovali 
16.3.2018    Chrudimský deník    str. 3   Chrudimsko a okolí 

    LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ    Univerzita Pardubice     

Pardubice – „Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji 
ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových 
výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii.“ Taková slova se včera v poledne 
rozléhala kampusem Univerzity Pardubice. Studenti i zaměstnanci se připojili k celostátní stávce 
Vyjdi ven. Symbolicky se sešli u Lavičky Václava Havla. 
„Myslím si, že je k zamyšlení jak to, že v demokratickém státě může čistky dělat vláda, která nezískala 
důvěru. Přísluší prezidentovi, aby ve svém inauguračním projevu degradoval veřejnoprávní médium? 
Jsem ráda, že proti tomu ještě mohu svobodně vystoupit. Jsme tu proto, abychom ukázali politickým 
činitelům, že tohle není pouze stát Andreje Babiše a Miloše Zemana, je to především náš stát a my za 
něj budeme bojovat,“ prohlásila organizátorka akce Anna Křížková. 
Studenty přímo na místě podpořila i pardubická disidentka a signatářka Charty 77 Jarmila Stibicová. 
„Připojuji se k požadavkům. Je ale potřeba si uvědomit, že to nekončí tím, že se svolá jedno 
shromáždění, je potřeba reagovat na nemalou skupinu voličů prezidenta Miloše Zemana a diskutovat 
s ní,“ upozornila Stibicová. 
 Po chartistce následovala řada dalších řečníků, kteří předčítali z děl Tomáše Garrigua 
Masaryka, Václava Havla a Karla Čapka. 
 „Doufám, že se nenecháte zastrašit sprostotami a hnusem z Hradu. Měli bychom ctít to, co 
řekl pan Havel – že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí,“ uzavřela Křížková a vysloužila si 
dlouhý potlesk doprovázený pískotem. 
 Stávku podpořili i zaměstnanci Východočeského divadla. „Pana Zemana jsem nevolila, 
některé jeho projevy mi nepřijdou lidsky v pořádku. Jestli tím, že se k této akci připojíme, můžeme 
přispět k tomu, abychom k sobě byli laskavější a hodnější, tak proč to neudělat,“ uvedla oblíbená 
herečka Martina Sikorová. 
 
Foto popis| STÁVKU podpořila i disidentka Jarmila Stibicová. Foto: Deník/L. Jeníček K AKCI se 
připojilo také Východočeské divadlo. 
Foto autor| Foto: Deník/J. Sejkora 
 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Chrudimský deník; Chrudimsko a okolí; 03 
Publikováno| Pardubický deník; pardubicko a okolí; 03 - 6 
ID| 09b60526-aa25-4740-864f-a30eb6ff86cd 
 

Studenti se připojili ke stávce 
16.3.2018    Chrudimský deník    str. 1   Titulní strana 

        Univerzita Pardubice     

Foto popis| U Lavičky Václava Havla se včera sešli studenti Univerzity Pardubice. Připojili se k 
celostátní stávce Vyjdi ven a vyzvali ústavní představitelé České republiky k obraně ústavních a 
společenských zvyklostí a hodnot. 
 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Chrudimský deník; Titulní strana; 01 
Publikováno| Svitavský deník; Titulní strana; 01 
Publikováno| Orlický deník; Titulní strana; 01 
Publikováno| Pardubický deník; Titulní strana; 01 
ID| 8ef0971b-e6f6-4ee5-9a2a-d2e6d9e2f084 
 



Studenti odmítli dnešní tvář politiky 
16.3.2018    Mladá fronta DNES    str. 18   Kraj Pardubický 

    (jah)    Univerzita Pardubice     

Včerejší výstražná stávka studentů se uskutečnila také u lavičky Václava Havla v areálu Univerzity 
Pardubice. Zúčastnily se jí přibližně dvě stovky studentů a pedagogů. Nejstarší z řečníků byla 
chartistka Jarmila Stibicová. 
Účastníci podepisovali výzvu s požadavky, aby prezident jmenoval premiéra, který nebude trestně 
stíhanou osobou, aby vláda v demisi nekonala zásadní personální kroky a aby Senát důrazně 
vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí. „Doufám, že se nenecháte zastrašit sprostotami, 
hnusem a tím, co máme na Hradě,“ řekla například studentka Anna Křížková. Ta zakončila protest 
přáním, aby se dařilo ctít heslo, že „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Studenti 
zdůrazňovali, že co je nemravné, nelze pokládat za normální. 
Prorektorka Andrea Koblížková považuje za dluh akademického prostředí to, že je málo v kontaktu s 
lidmi s jiným názorem. „Pokud ho nezačneme splácet, z dlouhodobé perspektivy se nám vymstí,“ 
dodala. 
 
Foto autor| Foto: Radek Kalhous, MAFRA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 

Ke stávce Vyjdi ven se připojí univerzita i divadlo 
15.3.2018    Chrudimský deník    str. 2   Chrudimsko a okolí 

    LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ    Univerzita Pardubice     

Pardubice – Studenti po celé republice dnes v pravé poledne vyjdou ze škol a připojí se ke stávce 
Vyjdi ven. 
 „Výstražnou stávkou vyzýváme ústavní představitele zýváme České 
 republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. 
Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně 
stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili 
studenty,“ uvedl za organizátory Luboš Louženský. 
 V Pardubickém kraji, kde jsou tento týden jarní prázdniny, pořádá akci skupina studentů 
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, která iniciuje setkání studentů a všech příznivců této 
stávky. „Sejdou se v poledne u Lavičky Václava Havla v atriu výukového areálu pardubického 
univerzitního kampusu ve Studentské ulici, aby vyjádřili podporu potřebě obrany ústavních a 
společenských zvyklostí a hodnot a přihlásili se svým podpisem ke zveřejněné výzvě,“ konstatovala 
mluvčí univerzity Valerie Wágnerová. 
 
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 
 
Ke stávce se budou moci připojit i zaměstnanci Východočeského divadla Pardubice, kteří budou mít v 
poledne celodivadelní přestávku. „Dobře si pamatuji dobu, kdy divadlo stálo na straně studentů v roce 
1989 a kdy jsme se podíleli na politické změně režimu. 
Chápu obavy dnešních studentů o ochranu demokracie a myslím si, že je zapotřebí být ve střehu a 
dávat jasně najevo, že nám není lhostejná budoucnost naší země,“ řekl ředitel divadla Petr Dohnal. 
 
Foto popis| 
 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Chrudimský deník; Chrudimsko a okolí; 02 
Publikováno| Svitavský deník; Svitavsko a okolí; 02 - 3 
Publikováno| Orlický deník; Orlicko a okolí; 02 
Publikováno| Pardubický deník; Pardubicko a okolí; 02 - 3 
ID| 1572c8bd-55b4-4b8c-9e95-f277511e3120 
 



ČT 1 

Studenti vyšli ven 
15.3.2018    ČT 1    str. 21   19:00 Události 

        Univerzita Pardubice     

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
-------------------- 
Na obranu demokracie i na obranu svobodných médií. Napříč celou republikou stávkovali dnes v 
pravé poledne studenti středních i vysokých škol. 
 
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Připojili se k výzvě "Vyjdi ven", kterou zorganizovala pražská DAMU. Žádá například, aby prezident 
plnil ústavní povinnost jmenování premiéra, který získá podporu sněmovny, nebo aby vláda v demisi 
nečinila zásadní kroky. Účastníci demonstrací se podepisovali i pod petici s tímto apelem. 
 
Milan BRUNCLÍK, reportér 
-------------------- 
S transparenty, které připomínají data z historie a s přesvědčením, že je potřeba vyjít ven. Třeba v 
Ústí nad Labem. 
 
anonymní stávkující 
-------------------- 
To, že v demokratických volbách zvolíme své zastupitele neznamená, že se vzdáváme svého práva. 
 
anonymní demonstrantka 
-------------------- 
Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci. 
 
Milan BRUNCLÍK, reportér 
-------------------- 
studenti ve Zlíně v tu samou chvíli před rektorátem univerzity Tomáše Bati a táborští středoškoláci 
na náměstí Tomáše Garrigue Masaryka. protesty v Pardubicích svolala Anna Křížková. 
 
Anna KŘÍŽKOVÁ, studentka, Univerzita Pardubice 
-------------------- 
Já jsem čekala, že to zorganizuje někdo ze starších, protože jsme prvačka a furt jsme čekala a čekala  
a když se dva dny před tím nic nedělo, tak jsme to prostě vzala do svých rukou. 
 
Milan BRUNCLÍK, reportér 
-------------------- 
Dopoledne ještě absolvovala seminář literatury, potom už s ostatními studenty připravovala mítink v 
univerzitním areálu u lavičky Václava Havla. 
 
Anna KŘÍŽKOVÁ, studentka, Univerzita Pardubice 
-------------------- 
Abychom vyjádřili nesouhlas s kroky premiéra Andreje Babiše a prezidenta Zemana. 
 
Filip HRBEK, doktorand, Univerzita J.E.Purkyně 
-------------------- 
Nepřiměřené výklady ústavy z pozice prezidenta republiky nebo kroky premiéra, který nemá důvěru 
parlamentu  a vládne pouze v demisi. 
 
Karolína HELEMIKOVÁ, studentka, Gymnázium Jana Palacha 
-------------------- 
Náš život tady bude ještě dlouhý a nelíbí se nám to, že se tady tak pomalu začíná utlačovat 
demokracie a to přece nemůže být česká republika. 
 



Milan BRUNCLÍK, reportér 
-------------------- 
V Praze se protestovalo u DAMU, kde výzva vznikla. Před Rudolfinem i jinde. 
 
Lea SUROVCOVÁ, reportérka 
-------------------- 
V Praze se několik škol setkalo symbolicky na Václavském náměstí. Cinkali klíči i skandovali. 
 
Matěj FALTUS, student, Arcibiskupské gymnázium Štěpánská 
-------------------- 
Demokracie potřebuje demokraty a dnešek je prostě symbolem. 
 
Milan BRUNCLÍK, reportér 
-------------------- 
Podle organizátorů se k půlhodinové výstražné stávce přidali studenti ze 300 škol. Jinde se v té době 
normálně učilo. Jako například na poboce Slezské univerzity v Karviné. 
 
Renáta SCHEIBINGEROVÁ, studentka, Slezská univerzita 
-------------------- 
Myslím si, že toho máme hodně do té školy. Do toho každý má nějakou brigádu nebo nějakou práci. 
 
Milan BRUNCLÍK, reportér 
-------------------- 
Nejenom studenti, ale i další lidé vyšli taky v Hradci Králové, v Ostravě nebo v Olomouci nebo na 
několika místě v Brně. Tady řečníci požadovali mino jiné odchod šéfa SPD z vedení sněmovny. 
 
anonymní demonstrantka 
-------------------- 
Konec Okamury. 
 
Irena ROZSYPALOVÁ, pedagožka, Jamu 
-------------------- 
Na náměstí Svobody jsme stála mnohokrát v roce 89 a o něco jsme se snažili a něco se snad tenkrát 
povedlo a teď se to bortí. 
 
Milan BRUNCLÍK, reportér 
-------------------- 
Dnešní protest podle organizátorů nemá být jednorázovou akcí. O lepší politickou kulturu chtějí 
usilovat dlouhodobě. Lea Surovcová, Milan Brunclík, Redakce, Česká televize. 
 

ct24.cz 

Studenti po celém Česku půl hodiny stávkovali, vadí jim ohrožení 
ústavních hodnot 

15.3.2018    ct24.cz    str. 0   Domácí 
    srnovav    Univerzita Pardubice     

Studenti ze zhruba tří set vysokých a středních škol po celém Česku zahájili v poledne výstražnou 
stávku na obranu společenských a ústavních hodnot. Na půl hodiny vyšli ze školních budov, aby dali 
najevo nesouhlas s přístupem nejvyšších politických činitelů k ústavě. V některých městech se konaly 
také shromáždění a happeningy. 
 
Do stávky se zapojila většina vysokých škol v republice. Protestovali i studenti z několika desítek 
gymnázií a dalších středních škol. Stávku podpořila i některá divadla. V projevech, na transparentech i 
prostřednictvím sociálních sítí studenti kritizovali přístup vrcholných politiků k ústavě či vůči médiím, 
zejména ze strany prezidenta Miloše Zemana a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). 
 



Účastníci stávky sdíleli své fotografie a videa na sociálních sítích s hashtagem *VyjdiVen. Mohli také 
podepisovat výzvu na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií a proti některým krokům prezidenta 
Miloše Zemana a vlády v demisi. Sebrané podpisy chtějí organizátoři odnést v pondělí do 
Senátu.Babiš výtky odmítl: Ústavu striktně dodržujeme 
 
„Cením si toho, že studenti nejsou lhostejní k veřejnému dění a stejně tak, že své názory prezentují v 
souladu s právem shromažďovacím,“ reagoval předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Pokud mu bude 
výzva doručena, k jejímu posouzení svolá vedení Senátu a předsedy klubů, aby se poradili o dalším 
postupu. 
 
Babiš reagoval na stávku slovy, že vyjádření nesouhlasu je běžnou součástí demokratického procesu. 
Výtky studentů vůči své osobě i vládě v demisi ale odmítl: „Nevím, v čem konkrétně nedodržujeme 
ústavu. Není to pravda, chováme se striktně podle ústavy.“ 
 
   přehrát 
 
     video 
                Studenti uspořádali výstražnou stávku *VyjdiVen 
 
         Studenti uspořádali výstražnou stávku *VyjdiVen 
 
  
 
  
          Stávka studentů před Rudolfinem 
 
  
 
  
          Stávka studentů na Gymnáziu Brno, Vídeňská 
 
  
 
Stávkující studenti ale mají jiný názor. Před budovou pražské DAMU, jejíž studenti stávku 
zorganizovali, se sešla zhruba stovka lidí. Někteří měli v rukou plakáty s bývalým prezidentem 
Václavem Havlem, české vlajky nebo parodie prezidentské standarty s nápisem „Pravda vítězí?“. 
 
Na stávku navázal krátký happening na náměstí Václava Havla u Národního divadla, kam přišlo asi 
300 lidí. Večer proběhne diskuse v divadle Jatka 78. Mezi hosty bude například expremiér Petr Pithart. 
 
Galerie: Happening na náměstí Václava Havla v Praze 
 
     Autor: Jan Langerzdroj: ČT24"> 
 
 
  
              Zvětšit obrázek 
              Zmenšit obrázek 
              Zvětšit obrázek na celou obrazovku 
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 Zavřít 
 
Několik set studentů z okolních škol přišlo i před Národní technickou knihovnu v Praze 6 nebo na 
pražský Albertov, který je s protesty historicky spjatý. Pedagog z Přírodovědecké fakulty Jan Černý 
studentům řekl, že na rektorátu UK zasedala Rada vysokých škol, která studentské protesty drtivou 
většinou podpořila. 
 
Na náměstí Svobody v Brně se podle odhadů shromáždilo asi 1500 lidí. Převažovali mezi nimi 
vysokoškoláci a středoškoláci, nechyběla ale ani starší generace. Někteří měli transparenty namířené 
proti premiérovi v demisi Babišovi (ANO) a prezidentovi Zemanovi. Další debata pokračuje v Divadle 
Bolka Polívky. 
 
V Brně i ve Zlíně se sešli lidé na obranu společenských a ústavních hodnot. Převažovali vysokoškoláci 
a středoškoláci, nechyběli však ani starší účastníci.  *VyjdiVen pic.twitter.com/XDdURHjK3a&mdash; 
Události Brno (@UdalostiBrno) March 15, 2018 
 
Na ostravské Masarykovo náměstí přišly přibližně dvě stovky lidí. K protestu se připojili i divadelníci, 
mezi nimi například ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil. „Rozhodli jsme se celé 
umělecké vedení akci podpořit, protože cítíme, že se ohýbají nějaké principy demokracie,“ míní. Podle 
něj je většinově zvolené politiky třeba respektovat, na druhou stranu je ale potřeba, aby oni 
respektovali demokratické principy. 
 
Několik stovek studentů se zapojilo do stávky také v Olomouci. Prostranství před pedagogickou 
fakultou u sochy prezidenta T. G. Masaryka bylo v poledne plné mladých lidí. Součástí protestu bude 
od 15:00 v Divadle na cucky diskuse o hodnotách demokracie a ústavních zvyklostech. Organizátoři 
počítají s účastí prvního polistopadového rektora Josefa Jařaba či politologa Tomáše Lebedy. 
 
Vyšli jsme ven, abychom ukázali, že nám to není jedno. *VyjdiVen 
pic.twitter.com/2pESh6yG1f&mdash; notfunny (@jsemnudna) March 15, 2018 
 
Ke stávce se připojili i studenti Jihočeské univerzity, kteří se potkali v Jihočeském divadle. Zapojili se 
i žáci gymnázií v Písku, Prachaticích, Táboře, Vodňanech, střední průmyslové školy Tábor a studenti 
restaurování Univerzity Pardubice, kteří jsou na praxi na zámku Červená 
Lhota. V divadle seděli i herci Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Beáta Kaňoková. 
 
V Královéhradeckém kraji se nejvíce lidí sešlo na Masarykově náměstí v centru Hradce Králové. 
Několik set studentů středních a vysokých škol přišli podpořit i lidé, kteří se s jejich požadavky 
ztotožňují. „Pro nás byl impulzem inaugurační projev prezidenta Miloše Zemana, který považujeme za 
nepřijatelný,“ řekl jeden z organizátorů shromáždění Lukáš Hypius. 
 



GYBON vyšel ven! *VyjdiVen 
226 podpisů, účast 250-300 studentů. 
"Rád bych tedy panu presidentovi vzkázal - tento stát není Váš, tento stát je nás všech a my Vám ho 
nedáme, ani když budete ústavu držet jako rukojmí! @hkcity 
Děkujeme @JVedlich a @tompetracek pic.twitter.com/RYHlsQKYxJ&mdash; Ondra Ridl 
(@OndraRidl) March 15, 2018 
 
V Plzni se asi 500 studentů shromáždilo v kampusu Západočeské univerzity. Na plochu před fakultu 
elektrotechnickou obkreslili křídou svoje stopy v barvách trikolóry, které symbolizovaly, že jsou 
připraveni vyjít do ulic kdykoliv znovu, když nebudou souhlasit s tím, co se děje. Další studenti se sešli 
ještě v centru města před budovami filozofické a pedagogické fakulty. 
 
V Libereckém kraji se ke stávce přidala Technická univerzita. Na náměstí stávkovalo přes 200 
studentů, pedagogů a dalších lidí. Zapojilo se i třináct středních škol, hlavně studenti gymnázií. „Už 
dlouho s kamarády sledujeme, jak se v naší zemi trošku zadrhává demokracie,“ řekl student 
maturitního ročníku Gymnázia Jeronýmova Matouš Koleček. Vyjádřil obavu z toho, že jsou do 
veřejných pozic dosazování lidé s komunistickou minulostí. 
 
Výstražná stávka studenstva na obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Západočeská 
univerzita, před budovou FEL, nyní. ? *VyjdiVen *viafb *foto Tomáš Kozel 
pic.twitter.com/hzPWrvamrz&mdash; Karel Peka (@karelpeka) March 15, 2018 
 
Asi stovka studentů Univerzity Tomáše Bati (UTB) stávkovala před budovou rektorátu ve Zlíně. „Je 
to symbolické připojení, ale za studenty chceme říci své,“ řekla prezidentka Studentské unie UTB 
Tereza Křížová. K akci se připojily také některé střední školy ve Zlínském kraji. 
 
Zaplnil se i kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. „Jsme přesvědčeni, že 
věci, jako je morálka a svědomí, by měly být zásadní hybnou silou nejen na úrovni občanské, ale i 
politické,“ řekl jeden z organizátorů Antonín Kadlec. Po poledni se studenti sešli u lavičky Václava 
Havla, kam přišli i někteří obyvatelé města. Do akce se v kraji zapojily i dvě desítky středních škol, 
mimo jiné gymnázia v Bílině či Litvínově. 
 
*VyjdiVen 
 
I přes výrazné znepříjemňování ze strany profesorů a vedení, jsme vyšli ven 
 
Gymnázium Bílina pic.twitter.com/RhwzF7Ky6g&mdash; Aneta Sebkova (@SOML_lover_) March 15, 
2018 
 
Stávkovaly i desítky studentů v Pardubicích. Vysokoškolský pedagog Ivo Říha ocenil, že dovedou 
dát najevo nelibost se současným politickým děním: „Uvědomují si, že to, co je nemravné, nelze 
pokládat za normální a nelze nad tím mávnout rukou.“ Studenty podpořili také zaměstnanci 
Východočeského divadla, kteří s petičními archy oslovovali kolemjdoucí. 
 
Prorektorka Univerzity Pardubice Andrea Koblížková poznamenala, že akademická obec i studenti 
by měli oslovovat i lidi z jiného názorového proudu a mluvit s nimi. „Je to apel na nás všechny. Jsme 
tu lidé, kteří mají většinou stejný názor na situaci, tím se třeba vybuduje větší sebevědomí skupiny, ale 
nedá se tím účinně ovlivnit to, co se děje mimo tuto skupinu.“ 
 
Před školy vyšli studenti i na Vysočině. V Jihlavě se před budovou gymnázia sešlo asi 200 lidí. Ke 
stávce se přidali i středoškolští studenti ve Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Brodě, Třebíči, Telči nebo 
v Moravských Budějovicích. „Osobně jsem zažil dobu, kdy to, že studenti převzali ve společnosti 
iniciativu, vedlo k dobré věci,“ uvedl již dříve ředitel třebíčského katolického gymnázia Vít Feldbabel. 
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             Studenti z Gymnázia Třebíč 
  



              Zdroj: Gymnázium Třebíč 
 
Středoškoláci protestovali i na Karlovarsku. Vedle krajského města se stávkovalo i v Chebu, Sokolově, 
Ostrově a řadě dalších měst. Před gymnáziem v Sokolově se v poledne sešlo asi 200 studentů, ale i 
učitelé a místní. Výzvu k obraně ústavních a společenských hodnot podepsalo asi 250 lidí.Akce nemá 
zpochybňovat výsledek voleb 
 
Výzvu *Vyjdiven vyhlásili studenti DAMU. Iniciátor stávky Luboš Louženský řekl, že akce nemá 
zpochybňovat volební výsledek, je namířená proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) a 
prezidentovi Miloši Zemanovi. Čtvrteční protest také nemá být jednorázovou akcí, ale dlouhodobou 
snahou studentů usilovat o lepší politickou kulturu v zemi. 
 
      Odkaz 
 
      Na Václavském náměstí demonstrovali lidé za svobodu slova, poté přišli i k Hradu 
 
Studenti například požadují, aby prezident plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá 
podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Chtějí rovněž, aby vláda v demisi nekonala zásadní 
a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky a aby proti nedodržování ústavních zvyklostí 
důrazně vystoupil Senát. 
 
„Prakticky denně vidíme, že si vedoucí představitelé našeho státu v čele s prezidentem dál a dál 
posouvají mantinely a ohýbají ústavní zvyklosti. Jako studenti s tím zásadně nesouhlasíme,“ dodal 
Louženský. 
 
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domac...kuji-vadi-jim-ohrozeni-ustavnich-hodnot 
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        Univerzita Pardubice     

Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
25 minut regionálních událostí, vítám vás u nich. Hned v úvodu krátký pohled na studentskou 
výstražnou stávku. V rámci výzvy Vyjdi ven  protestovaly v ulicích tisíce mladých lidí. Středoškoláci a 
vysokoškoláci protestovali napříč republikou. Důvod? Chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s tím, jak nejvyšší 
státní činitelé přistupují k ústavě. Žádají, aby vláda v demisi dělá zásadní kroky a aby prezident 
jmenoval premiéra, který získá podporu sněmovny. A takhle protesty, do kterých se zapojily školy ve 
všech krajích, vypadaly. Třeba před pražskou DAMU, jejíž studenti celorepublikovou výzvu vyhlásili. 
Naše štáby mapovaly protest i ve středních nebo jižních Čechách a taky na Pardubicku. 
 
Erik KNAJFL, redaktor 
-------------------- 
Pardubice. Anna Křížková je studentkou 1. ročníku Filozofické fakulty. Jako každý den i dnes přijela 
do školy, tentokrát ale trochu nervózní. Poprvé organizovala nějakou akci. Po semináři literatury 
svolala krátkou poradu. 
 
osoba 
-------------------- 
Ty budeš mít vstupní projev. Po tobě a po mně přijde Denča a bude číst výzvu. 
 
Erik KNAJFL, redaktor 
-------------------- 
Na přípravu stávky měla dva dny. 
 
Anna KŘÍŽKOVÁ, organizátorka akce, studentka Univerzity Pardubice 
-------------------- 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2419993-studenti-po-celem-cesku-stavkuji-vadi-jim-ohrozeni-ustavnich-hodnot


Já jsem čekala, že to zorganizuje někdo ze starších, protože jsem prvačka a furt jsem čekala, čekala a 
když dva dny před tím se nic nedělo, tak jsem to prostě vzala do svých rukou. 
 
Erik KNAJFL, redaktor 
-------------------- 
Hradec Králové. Na Masarykově náměstí se sešly stovky studentů středních škol i gymnázií. 
Podepisovala se petice. 
 
Daniela JECHOVÁ, studentka gymnázia 
-------------------- 
Naše škola je velmi tolerantní v tomhle, že sice máme vyučování, ale obě hodiny 
nám omluvila s tím, abychom šli bojovat za něco, co nám přijde jako správné. 
 
Lukáš HYPIUS, organizátor akce, student střední školy 
-------------------- 
Pro mě byl hlavním impulsem inaugurační projev prezidenta. Ten mě tak říkajíc nadzvedl ze židle a 
říkal jsem si, že se to nesmí nechat být, že se s tím musí něco dělat. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Mezi protestujícími jsou z velké části studenti Univerzity Hradec Králové. Její vedení ale neúčast při 
výuce studentům automaticky netoleruje. To nechá na jednotlivých vyučujících, s výjimkou Filozofické 
fakulty, která se k protestu připojila. 
 
Erik KNAJFL, redaktor 
-------------------- 
Ústí nad Labem. Na stávku se tady studenti připravovali už od rána. Šest studentů, kteří dopoledne 
připravovali transparent před ústeckými kolejemi, dorazilo do univerzitního kampusu ve 12 hodin. 
Podpořit je přišli i někteří pedagogové. 
 
Filip HRBEK, doktorand na katedře historie 
-------------------- 
Nikdo nechce zůstat stranou, protože všichni víme, že demokracie se sama neohlídá. 
 
Erik KNAJFL, redaktor 
-------------------- 
Blovice na Plzeňsku. Do stávky za ústavní hodnoty se zapojili i studenti škol v menších městech. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Před budovu gymnázia vyšla polovina žáků ze zdejších osmi tříd. 
 
Erik KNAJFL, redaktor 
-------------------- 
Stávkující se svolávali pomocí sociálních sítí, někteří přišli i ve velmi originálních převlecích. Tábor. 
Tady mezi stávkující přišel jeden z podporovatelů prezidenta 
Miloše Zemana a premiéra v demisi Andreje Babiše. 
 
Matouš, student Obchodní akademie Tábor 
-------------------- 
Oni nechtějí demokracii, protože nectí demokratický výsledek voleb. 
 
Erik KNAJFL, redaktor 
-------------------- 
Stávka vzbudila pozornost u některých kolemjdoucích. 
 
obyvatel Tábora 
-------------------- 
Chci vidět ty nešťastníky, co tomu věří, tomu vašemu výmyslu. 
 



Erik KNAJFL, redaktor 
-------------------- 
Místy emotivní slovní střety vystřídala státní hymna. Praha. Studenti se v pravé poledne sešli u svých 
škol, ale například i na Václavském náměstí nebo u Rudolfina. Dnešní protest nemá být podle 
organizátorů a studentů jednorázovou akcí, ale dlouhodobou snahou o lepší politickou kulturu v zemi. 
Redakce a Erik Knajfl, Česká televize. 
 
Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A informace tentokrát z Českých Budějovic připojí Ondřej Ublick. Ondro, prosím, popiš, jak vypadaly 
protesty v krajské metropoli a projevily se v účasti studentů například i jarní prázdniny? 
 
Ondřej UBLICK, redaktor 
-------------------- 
Studenti se sešli v hlavním sále Jihočeského divadla. Nezaplnili ho přitom úplně celý. Ten sál má 
přitom kapacitu 250 míst. Ze středních škol se ve městě oficiálně nepřipojila žádná. V divadle se tak 
sešli hlavně studenti Jihočeské univerzity s veřejností. Společně podepsali výzvu nazvanou Vyjdi 
ven. Na podiu se vystřídalo několik řečníků z řad studentů a pedagogů. Ti se ve svých vystoupeních 
vymezovali, proti prezidentovi Miloši Zemanovi i premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Vystoupil i 
ředitel divadla Lukáš Průdek, který před shromážděním ocitoval status z Facebooku komunistického 
poslance Zdeňka Ondráčka. 
 
Lukáš PRŮDEK, ředitel Jihočeského divadla 
-------------------- 
Přátelé, jsou datumy, které je potřeba si stále připomínat. Podobná zrada, následné zahanbení národa 
totiž může přijít znovu. Tím pan Ondráček reaguje na výročí německé okupace. Už se o to pokouší. 
Děti místo výchově k vlastenectví posílaní na náměstí demonstrovat proti legitimně zvolenému 
prezidentovi a premiérovi. Hanba demokratické žumpě. 
 
Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A co další místa v kraji? Připojila se ke stávce většina škol? 
 
Ondřej UBLICK, redaktor 
-------------------- 
O většině škol v kraji mluvit nelze. Stávkovalo několik škol z několika měst. Například gymnazisté z 
Písku, Vodňan a třeba Prachatic. V tom posledně jmenovaném městě vyšli studenti před budovu 
školy, kde na velký papír postupně psali své protestní stavy a podepisovali už i zmíněnou výzvu. Na 
místě se zastavovali i kolemjdoucí. To setkání pak skončilo společným zpěvem státní hymny a 
transparent s nápisem Vyjdi ven se dnes objevil i před jihočeským zámkem Červená Lhota, kde 
stávkovali studenti Fakulty restaurování z pardubické univerzity, kteří tam jsou na praxi. 
 
Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A jaké jsou reakce těch, proti kterým byly protesty namířeny, tedy vlády v demisi, prezidenta a 
Senátu? Z Hradu zatím žádná reakce nepřišla. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše mají lidé 
právo projevit svůj názor a předseda Senátu Milan Štěch studenty podpořil. 
 
Andrej BABIŠ, premiér v demisi /ANO/ 
-------------------- 
My se chováme striktně podle ústavy. Dodržujeme náš ústavní pořádek. Jako vláda v demisi nemáme 
v úmyslu něco měnit na justici nebo státním zastupitelství. 
 
Jarmila BALÁŽOVÁ, mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
-------------------- 
Žáci a studenti mají samozřejmě právo na vyjádření svého svobodného názoru. Dnešní stávku 
organizují studenti coby občanskou iniciativu a organizovat akce tohoto typu je právem každého 
občana České republiky. 
 
Milan ŠTĚCH, předseda Senátu ČR 



-------------------- 
Studentům fandím, jsem rád, že nejsou lhostejní. Je dneska taková doba. Když jsem před chvilkou 
viděl, co pan Babiš hovoří o případném postavení mimo službu pana Murína, myslím, že situace 
začíná být ze dne na den vážnější, že je dobře, že občané, zejména mladí lidé, zpozorněli. 

VIDEO: Studenti dvou stovek škol vstoupili do stávky. Vyšli do ulic, 
nejen kvůli Zemanovi 
15.3.2018    iHNed.cz    str. 0    

    Šárka Mrázová    Univerzita Pardubice     

Více než dvě stovky středních a vysokých škol po celém Česku se zapojily do výstražné stávky na 
obranu ústavních hodnot. 
Studenti přerušili vyučování a vyšli v poledne na půl hodiny před budovy škol či na náměstí. 
Žádají například, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální rozhodnutí. 
 
Více než dvě stovky středních a vysokých škol se ve čtvrtek zapojily po celém Česku do výstražné 
stávky na obranu ústavních hodnot. Studenti přerušili vyučování a vyšli v poledne na půl hodiny před 
budovy škol či na náměstí. Žádají například, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální 
rozhodnutí. 
 
"Demokratické směřování naší země je dlouhodobě ohrožováno trestně stíhaným premiérem, který 
vládne skrze vládu bez důvěry a za tiché podpory prezidenta republiky," uvedl předseda studentské 
komory Rady vysokých škol Michal Zima. 
 
Nesouhlasí také například s relativizací lživých výroků některých politiků, jako třeba šéfa SPD Tomia 
Okamury o koncentračním táboře v Letech. Sedmdesát let po únoru 1948 se podle Zimy v Česku 
mění vnímání demokratických hodnot. Výzvu nazvanou *Vyjdiven vyhlásili před týdnem studenti 
Divadelní fakulty Akademie múzických umění. 
 
Cílem studentské iniciativy je přimět lidi, aby věnovali pozornost současnému dění. Podle organizátora 
akce Luboše Louženského někteří čeští politici posouvají mantinely a ohýbají ústavní zvyklosti. 
Studenti proto chtějí, aby aktivnější roli hrála v politice horní komora parlamentu - Senát. 
 
Zima nemá iluze o tom, že by se situace ze dne na den změnila. Lituje spíše, že se studenti neozvali 
dříve. Nemyslí si však, že by bylo nutné stávku opakovat. "Jedna by mohla stačit. Měla by zahájit 
dialog, kam pokračovat," řekl HN. 
 
Stávkují vysokoškoláci v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Ostravě a dalších 
univerzitních městech a také studenti desítek gymnázií a dalších středních škol v Česku. 
 
 Do výstražné stávky se zapojili studenti z několika českých měst 
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 Více než dvě stovky středních a vysokých škol po celém Česku se zapojily do výstražné 
stávky na obranu ústavních hodnot. Studenti přerušili vyučování a vyšli v poledne na půl hodiny před 
budovy škol či na náměstí. Žádají například, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální 
rozhodnutí. Například v Hradci Králové se do studentské stávky na Masarykově náměstí zapojilo 
několik set studentů středních a vysokých škol. 
 
 Jeden z organizátorů akce v Hradci Králové Lukáš Hypius odhadoval účast na 400 až 500 lidí. 
 
 Na brněnském náměstí Svobody se sešlo nejméně tisíc lidí. Převažovali vysokoškoláci a 
středoškoláci, nechyběli ale ani starší účastníci. 
 
 Potlesk na náměstí Svobody sklidili řečníci volající po odchodu předsedy SPD Tomia 
Okamury z vedení sněmovny. 
 



 Několik stovek studentů Univerzity Palackého i některých středních škol se zúčastnilo 
protestů v Olomouci. 
 
 V Olomouci studenti dávali najevo nesouhlas s přístupem nejvyšších politických činitelů k 
ústavě. 
 
 Stovky studentů středních škol se zúčastnily protestů v Karlovarském kraji. K výstražné stávce 
se připojili studenti z Karlových Varů, Chebu, Sokolova i dalších měst. 
 
 Studenti v Karlových Varech protestovali proti premiérovi v demisi Andrejovi Babišovi a 
prezidentovi Miloši Zemanovi. 
 
 Stovky studentů vysokých i středních škol se zapojily do protestů v Plzeňském kraji. 
 
 Během protestů v Plzni nakreslili studenti na dlažbu své stopy. 
 
 V Plzni studenti protestovali proti prezidentovi Milošovi Zemanovi. 
 
 Kromě studentů Jihočeské univerzity a několika středních škol se v Jihočeském kraji připojili 
k protestům i studenti restaurování z Univerzity Pardubice, kteří jsou  na praxi na zámku v Červené 
Lhotě. 
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