
Vážené kolegyně a kolegové, 
milé studentky a studenti,

dopis druhý…

Slíbil jsem počátkem listopadu, že nabídnu důstojnou formu společných oslav
sedmnáctého listopadu pro naši akademickou obec. A ještě ve středu tohoto týdne jsem
byl připraven vás vyzvat ke společné cestě do Prahy na  Albertov, respektive na pražský
„Festival svobody“. Musím přiznat, že i já sám jsem se na společnou atmosféru
novodobého „pražského povstání“ velmi těšil. 

A třebaže nás požádali pražští kolegové z partnerských univerzit, abychom v Brně
vytvořili důstojný protipól Praze, s milou  poznámkou, že jistě existuje i „brněnská
kavárna“, která minimálně v gurmánské oblasti oné pražské zdárně sekunduje, nezamýšlel
jsem slavit sedmnáctý listopad v Brně. Vždyť studentské senáty všech brněnských
univerzit míří jednomyslně  na Albertov.

Nicméně v tomto týdnu nejen u mne, ale i mezi dalšími členy vedení fakulty zrálo
přesvědčení, že největší občanskou odpovědnost cítíme k místu, kde žijeme, pracujeme,
kde studují naši studenti, kde žijí naše rodiny. Proto si Vás dovoluji pozvat k oslavám
sedmnáctého listopadu na brněnském „Festivalu svobody“. 

„Festival svobody“ v Brně organizuje neziskové sdružení Občanské diskuzní fórum,
a to ve vazbě na pražský „Festival svobody“. Program bude probíhat od 11.00 do 21.00 hod.
a podrobně bude rozpracován i aktualizován na stránkách www.festivalsvobody.cz. 

Již nyní je však jisté, že kromě prohlídky káznice na Cejlu (od 11.00 hod.) a následné
debatě v rámci „Kabinetu Havel“ (realizuje DHNP), který proběhne taktéž v káznici (15.30-
17.00 hod.), bude podstatné shromáždění od 16.30 do 18.00 na Dominikánském náměstí,
kde bude pro účastníky připraven krátký hudební  program a proneseno několik zdravic. V
tomto shromáždění  spočívá těžiště brněnských oslav a měli bychom na něm jako fakulta
být vidět! Následuje mše svatá „Na poděkování za svobodu“ v kostele sv. Tomáše
(Moravské náměstí 17.30-18.10 hod.) a lampiónový průvod pod vedením studentů MU od
Kina Scala ke Kounicovým kolejím (18.00- 21.00 hod.). 

Sedmnáctý listopad se historicky ukazuje býti dnem, kdy dochází v naší zemi k
osudovým proměnám i zvratům. Je to den, kdybychom si měli onu osudovost pravidelně
připomínat, a to jak vzpomínkou na odkaz Jana Opletala a jeho popravených souputníků z
období druhé světové války, tak i na události z podzimu roku 1989.

Nemůžeme mlčet a nesmíme zapomínat!
Myslím, že dnes je nám to všem více než  jasné...

V Brně 11. listopadu 2016 Se srdečným pozdravem Petr Francán, děkan DIFA.

P.S.:    Všem, kdo se vypraví do Prahy, přejeme bohaté zážitky,
 my zůstáváme a hodláme slavit svátek studentů v Brně!

http://www.festivalsvobody.cz/

