Albertov, 17.11. 2019
Oslovení:
Dobrý den, rád bych vás všechny přivítal zde na Albertově, abychom si tu připomněli dva
mimořádné momenty našich dějin.

Připomínáme si tu dnes třicetileté výročí začátku Sametové revoluce. Třicet let od pádu
železného opony, třicet let fascinujících změn a třicet let svobody.

17. listopad se stal mezinárodním dnem studentů po tragických událostech z roku 1939. Kdy
pokojná demonstrace připomínající vznik Československa 28. října 1939 vedla k brutálnímu
zásahu okupačních sil. Němečtí vojáci zastřelili pekařského dělníka Václava Sedláčka a
postřelen byl náš student medicíny Jan Opletal. Právě jeho smuteční průvod se 15. listopadu
stal další demonstrací a ukázkou jednoty našich občanů. Tvrdá reakce okupantů a nacistický
teror na sebe nedala dlouho čekat a 17. listopadu pak gestapo vtrhlo na Hlávkovu kolej, ten
den bylo popraveno devět lidí – profesorů a studentů Univerzity Karlovy. Více než dvanáct
set studentů skončilo v koncentračním táboře. Všechny české univerzity byly uzavřeny. Za
co? Za loajalitu k demokracii, svobodě a republice.
Dne 17. listopadu 1989 si jejich odkaz připomněla další generace studentů. Na zcela
mimořádně povolené studentské demonstraci se ozvala kritika režimu a demonstrace pak
pokračovala přes Vyšehrad na Národní třídu. V tento dny před 30 lety nikdo netušil, že
v prosinci se pak stane prezidentem Václav Havel, a že Albertov se opět znovu zapíše do
dějin, jako místo počátku Sametové revoluce, místo kde studenti a občané vytvářejí
budoucnost. Byl bych rád, kdyby se odkaz mnoha statečných, co tu byli v roce 1939 a pak
v roce 1989, nestal pouze kapitolou v učebnicích historie. Svoboda a odvaha není nic
samozřejmého.

Rád bych poděkoval všem studentům a občanům, kteří se svými činy a odvahou podíleli na
tom, že jsme znovu získali svobodu, zároveň bych chtěl poděkovat všem současným
studentům, že v sobě nesou tento odkaz a vyjádřil přání, aby naši studenti, studenti
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Univerzity Karlovy byli kritičtí, kladli nepříjemné otázky a podporovali další rozvoj
demokracie.

Univerzita Karlova patří mezi špičková evropská vědecká pracoviště, poskytujeme výborné
vzdělávání a nepřestáváme pracovat na tom, abychom byli ještě lepší. Společně
s francouzskou Sorbonnou, německým Heidelbergem, Kodaňskou univerzitou, Varšavskou
univerzitou a univerzitou v Milánu jsme založili Alianci 4EU plus, jejímž cílem je velmi úzká
spolupráce a vytvoření vpravdě evropské univerzitní vzdělávání. Nepřestáváme usilovat o
kvalitu. Zároveň velmi citlivě vnímám společenskou zodpovědnost univerzity, nastolujeme a
otevíráme komplikovaná společenská témata, máme zodpovědnost k celé společnosti.

Třicet let svobody logicky vede i k zamyšlení nad tím, co jsme dokázali a jaké výzvy nás
nadále čekají. Uplynulých třicet let nás pevně vrátilo do rodiny moderních západních zemí.
Jsme členy NATO, čeká nás další předsednictví Evropské unie. Zároveň čelíme novým výzvám
– klimatické změně, suchu, informačním válkám, migrační krizi a mnoha dalším. Dovolte mi,
abych zde vyjádřil jedno velké přání. Hledejme, co máme společného, co můžeme dělat a
měnit spolu. Jistě síla demokratické země je v rozmanitosti, ale občanskou zodpovědnost
neseme všichni společně. Nebuďme lhostejní ke svému okolí, pomáhejme si.

Svoboda a demokracie je dar, ale také ohromný závazek, máme zodpovědnost za to, jaká
bude Česká republika v dalších dnech i letech. Stejně tak máme zodpovědnost za to, v jakém
stavu předáme dalším generacím naši planetu. Žijeme ve svobodné, bohaté zemi,
nezapomínejme na to.

Ne všechno se v uplynulých třiceti letech povedlo. Dnešní den je velký svátek. Slavíme třicet
let svobody, přeji nám všem jen to nejlepší a užijme si to.
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