Projev - Odborný seminář, 24. 1. 2017, Šimon Horký
Vážení přítomní,
svoboda není samozřejmá a vždy je třeba za ni bojovat, v dobách nesvobodných i svobodných.
Z minulosti se nám do pamětí nesmazatelně vrylo nespočet dat a událostí, některé z nich jsou pomalu,
ale jistě zapomínány, ty nejvýznamnější jsou pak připomínány ve formě státních svátku. Mezi takové
patří i 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, ale také je to den, kterým si připomínáme
Mezinárodní den studentstva. Ten bohužel v České republice není oficiálním svátkem, přestože
události roku 1939 významně zasáhly do světových dějin a byly i podnětem pro pozdější Sametovou
revoluci.
Národní parlament dětí a mládeže se událostmi z roku 1939 zabývá již od listopadu 2014. První kroky
k bližšímu poznání těchto událostí vzešly z besedy s historiky Jozefem Leikertem a Miroslavou
Polákovou. Delegáti NPDM si poté začali pokládat jednoduchou otázku: “Proč tak významný den není
oficiálně zapsán v českých kalendářích?”. Naše další kroky vedly ke setkání s Hlávkovou nadací, ale
i dalšími organizacemi a v neposlední řadě také setkání s pamětníkem roku 39 panem Vojmírem
Srdečným. Za těchto okolností jsme začali sbírat podpisy k petici o zapsání 17. listopadu jako Dne boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Podařilo se nám jich sesbírat na 2500,
předat petici Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny a navázat kontakt s paní Válkovou, která návrh
na změnu zákona o státních svátcích podala. Návrh byl bohužel zamítnut v Senátu, ale i přesto věříme,
že naše iniciativa měla a má smysl přinejmenším při osvětě nejen mezi mladými lidmi.

I nadále řadíme téma 17. listopadu mezi naše priority a i nadále se budeme zasazovat o jeho brzké
přijetí a zařazení Mezinárodního dne studentstva do českých kalendářů. Na úplný závěr děkuji všem
poslancům, senátorům a lidem, kteří tento návrh podpořili a připomínají si události jak roku 1989, tak
i roku 1939.
Děkuji.

