Milé kolegyně a kolegové,
studentky a studenti,
přátelé.

Události politické scény posledních dní jsem sledoval z nemocničního lůžka. A viděl
jsem při tom odstupu velké projevy kultury a ještě větší nekultury.
Snad nemusím nikoho z naší akademické obce přesvědčovat, že spolu s celým
vedením Divadelní fakulty stojíme zcela za postoji divadelní veřejnosti. Patrně i vy sami,
stejně jako my, jste se zapojili do různých iniciativ či jste podepsali některou z řady petic.
Díky své hospitalizaci jsem měl dost času přemýšlet, zda a jak by se měla naše fakulta
zapojit do následujících "týdnů občanského neklidu". Jedním z hlavních iniciátorů v
takovou chvíli obvykle bývá Akademický senát. Ovšem my jsme těsně před volbami a
sotva můžeme nyní od senátu velkou iniciativu očekávat.
Jsem ale hluboce přesvědčen, že všichni vnímáme obdobně: stává-li se lež a
kupčení normou v oficiální komunikaci, musíme pozdvihnout svůj hlas k protestu. Je to
morální povinností nás učitelů i vás studentů.
Před námi je sedmnáctý listopad, Den boje za svobodu a demokracii. Navrhuji,
abychom své úsilí směřovali k tomuto svátku. Raději se podílet ze všech sil na jedné větší
akci, než rozmělňovat energii.
Především chceme být jako fakulta viditelní a jednotní. Proto bychom rádi dospěli
ke konkrétní nabídce pro všechny členy akademické obce Divadelní fakulty, jak strávit
onen svátek smysluplně a transparentně.
Přirozeně jsme ve spojení s ostatními univerzitami brněnskými i pražskými. Pro
vedení fakulty je totiž stěžejní otázka, zda se účastnit oslav v Brně nebo v Praze. Vše
bude záležet na dohodě s Masarykovou univerzitou a sesterskou AMU. Věříme však, že ať
se oficiálně přikloníme v dohledné době k té či oné variantě, nakonec se společně s vámi
na náměstích setkáme.
Chceme vás ujistit, že stojíme o vaše případné návrhy či iniciativy a opravdu
nejsme k současné situaci lhostejní.
Za vedení Divadelní fakulty JAMU Petr Francán, děkan.
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