
VEŘEJNOST ZA ODVAHU 
 

Otevřený dopis 
Jeho Svatosti dalajlámovi, 

prezidentu SR Andrejovi Kiskovi,  
místopředsedkyni Národní rady SR Lucii Ďuriš Nicholsonové,  

místopředsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janu Bartoškovi,  
místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR Miluši Horské, 

vicepremiérovi vlády ČR Pavlu Bělobrádkovi a ministru kultury ČR Danielu Hermanovi 
 
 
Ve dnech 16.-18. října 2016 dostali Slovensko a Česká republika vzácný dar --- možnost 
pobýt v blízkosti Jeho Svatosti 14. dalajlámy, duchovního vůdce Tibetu, nositele Nobelovy 
ceny míru a jedné z nejvlivnějších osobností dneška. Necelé tři dny pobytu stačily k tomu, 
aby se čtyři nejvyšší ústavní představitelé České republiky a premiér České republiky v zájmu 
dobrých obchodních vztahů s Čínou distancovali od Vašeho setkání s dalajlámou. 
 
Vážený pane prezidente, paní místopředsedkyně, pane místopředsedo, pane vicepremiére, 
pane ministře, jsme hrdi na to, že jste přijetím dalajlámy dokázali, že si, jako suverénní 
demokratické země, máme zahraniční politiku určovat sami. Svým projevem líderství, úcty a 
solidarity jste promluvili z duše slovenským a českým občanům, kterých se na veřejných 
vystoupeních Jeho Svatosti v Bratislavě a Praze setkalo téměř 10 tisíc. Totéž ocenění patří i 
politickým stranám, skupinám poslanců, senátorů a politiků obou zemí, jakož i předsedům 
parlamentních výborů, kteří jednali stejně. Na slovenské straně děkujeme předsedům výborů 
Františkovi Šebejovi a Martinu Poliačikovi, europoslanci a bývalému místopředsedovi vlády 
Pálu Csákymu, županovi Bratislavského samosprávného kraje Pavlu Frešovi a vedení 
Univerzity Komenského. 
 
Při příležitosti nedožitých 80. narozenin státníka, který před světem zosobnil střední Evropu, 
se hlásíme i k odkazu Václava Havla, osobního přítele dalajlámy. Při příležitosti 20. výročí 
konference Forum 2000 v Praze, kterou jste, Vaše Svatosti, pane prezidente a pane ministře, 
pozvedli svými vystoupeními, chceme i my naplnit volání Fora 2000 k "odvaze převzít 
odpovědnost".  
 
Přijímáme závazek lásky a soucitu vůči druhým. "Žij a nech žít" v Evropě, která čelí migraci a 
dalším výzvám již nestačí. Solidarita se musí opřít o zásadu "žij a pomoz žít". Odmítáme 
dělení na dobré a zlé, národovce a zrádce, křesťany a teroristy. Sdílíme vizi světa, v němž 
pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Neděláme si iluze o problémech a překážkách. Proti 
cynismu a pragmatismu však stavíme hodnoty a ideály, na které lidstvo aspiruje ze své 
podstaty. 
 
Podporujeme kulturní a náboženský dialog a věříme v jeho sílu měnit myšlení a jednání lidí 
na cestě k harmonii lidské rodiny. Nechceme, aby u nás a v Evropě nadále rostla polarizace, 
radikalizace, islamofobie a antisemitismus. Skutečný dialog musí vyvěrat z úcty k druhému. 
Skutečný dialog musí být podpořen poznáním.  
 



Hlásíme se k ochraně lidských práv proti totalitním a autoritářským režimům, k záchraně 
Země od ekologické katastrofy a od snah o likvidaci tradičních kultur a duchovních tradic. 
Všechny tyto výzvy dnes ztělesňuje Tibet.  
 
Chceme, aby podpora lidských práv a demokracie zůstala podstatným prvkem zahraniční 
politiky našich zemí a Evropské unie jako celku. Nadšeně se hlásíme k Evropě, nositelce 
Nobelovy ceny míru, jako politickému a civilizačnímu společenství. Hlásíme se k 
demokratickým, morálním, kulturním a duchovním hodnotám, které Evropské unii vdechli její 
zakladatelé. Připomínajíc si výročí založení prvního společného demokratického státu Čechů 
a Slováků 28. října 1918, hlásíme se k úzké slovensko-české spolupráci v realitě současné 
Evropy.  
 
Stojíme ruku v ruce, staří i mladí, abychom společně vedli náš svět k hodnotám, které lidstvo 
spojují. Hlásíme se k reformě vzdělávání, aby v budoucnu lépe vyvážilo materiální a 
duchovní hodnoty. Poznání druhého si musí najít cestu i do učebních osnov. Náš svět přežije 
jedině tehdy, když se ho ujme mladá generace vedena etickými hodnotami, ne egoismem a 
krátkodobým ziskem.  
 
Svědectví dalajlámy vnáší světlo hodnot do stále temnější doby. Toto světlo zažehlo další 
svíce i v našich srdcích a srdcích některých našich politiků. 
 
Vaše Svatosti, děkujeme. 
Pane prezidente, paní místopředsedkyně, pane místopředsedo, 
pane vicepremiére, pane ministře a ostatní osobnosti, děkujeme. 
 
 
Signatáři:  
 
Juraj Anetta, advokát 
Pavol Bargár, teológ, člen výboru Společnosti křesťanů a židů v ČR 
Robert Basch, Nadace Open Society Fund Praha 
Jana Belišová, etnologička 
John Bok, spolek Šalamoun na podporu nezávislé justice v ČR 
Ľubomír Burgr 
Renáta Bzdilová, politologička 
Zuzana Csenkyová, právnička 
Lucia Cvengrošová, manažerka v Národnom tenisovom centre 
Andrea Čechovičová, právnička 
Margareta Černáková, lékařka 
Andrej Čierny, Antikomplex.sk 
Radka Čížová  
Kamil Danda, zvukař, hudebník 
Egon Gál, filozof 
Fedor Gál, spoluzakladatel Verejnosti proti násiliu, sociolog, publicista, dokumentarista 
Anna Galovičová, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Spoločnosť slovensko-indického 
priateľstva 



Libor Grubhoffer, univerzitní profesor 
Tomáš Halík, Česká křesťanská akademie 
Peter Augustín Hlavina, kněz, františkán 
Mario Homolka, dokumentarista 
Tomáš Horváth, Teach for Slovakia 
Venus Jahanpour, Kancelář pro styk s veřejností, Bahájske spoločenství v SR 
Marián Jaslovský, hudebník 
Peter Juščák, spisovatel 
Michaela Kardohelyová, studentka gymnázia  
Pavol Katreniak, komunálny poslanec 
Eva Kempná, tlumočnice a psycholog 
Csaba a Suzanne Kiss, At Home Gallery 
Jakub Klepal, Nadace Forum 2000 
Petr Kolář, konzultant a diplomat 
Pavel Kordoš, grafik, Bahájske spoločenství v SR 
Vladimír Krčméry, RESOTY Resocializační komunita Antona Srholca 
Veronika Kvietková, Iniciatíva Kvety Demokracie 
Jozef Lenč, politolog  
Juraj Majcin, student 
Ivan Malek, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Spoločnosť slovensko-indického 
priateľstva 
Matej Medvecký, Tibetská asociácia  
Juraj Mesík, ochranář a publicista 
František Mikloško, bývalý poslanec Národnej rady SR 
Daniel Milo, analytik Globsec Policy Institute 
Mário Nicolini, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko  
Mária Ničová, Konfederace politických vězňů Slovenska 
Šárka Okšová, učitelka gymnázia 
Štefan Olejník, fyzik 
Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti 
Daniel Pastirčák, kazatel Cirkvi bratskej 
Tomáš Peszyński, občanský aktivista 
Milota Pfeffer, Slovenské duševné centrum BK 
Petr Placák, spisovatel, historik  
Jana Poláčiková, vysokoškolská pedagogička a publicistka 
Eva Poláková, profesorka, vedoucí projektu Ľudské práva a prosociálna výchova 
Ondrej Prostredník, evanjelický teolog 
Iveta Pustajovská, office manažérka a tlumočnice  
Jozef Reinvart, podporovatel rovnoprávní mezinárodní jazykové komunikace 
Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka 
Ivana Smoleňová, Prague Security Studies Institute 
Jitka Spillerová, Kancelář pro styk s veřejností, Bahájske spoločenství v SR 
Slavo Stankovič, festival Matrioshka – Do not let absurdity destroy humanity 
Soňa Szomolányi, politologička 
Ivan Štrpka, spisovatel 
Andrea Tittelová, průkopnice uvědomnělé politiky a veřejné správy na Slovensku  



Renáta Vargová, psychoterapeutka 
Marcel Zajac  
Peter Zajac, literární vědec 
Katarína Zavacká, právnička 
Michal Zemaník, aktivní občan 
Branislav Živica, živnostník 
 


