
Vážený pane předsedo Senátu, vážené paní senátorky, vážení pánové senátoři, 

dámy a pánové! 

 

Mám tu čest poděkovat jménem všech oceněných za udělení Stříbrné pamětní 

medaile předsedy Senátu Parlamentu České Republiky. 

Naše životní osudy jsou velmi pestré. Jsou mezi námi lidé, díky jejichž osobní 

statečnosti v boji za demokracii, svobodu a lidská práva, žijeme ve svobodné 

společnosti. Jsou zde také ti, kteří díky své pohotovosti a chladnokrevnému 

jednání zachránili lidský život. Mezi oceněnými jsou i úspěšní podnikatelé, kteří 

neváhali věnovat část výnosu ze svého podnikání ku prospěchu celé společnosti. 

Nechybí ani zástupci neziskového sektoru, kteří nezištně pomáhají seniorům či 

pracují s mládeží. Mezi oceněnými jsou významní umělci, vědci, učitelé, badatelé 

a publicisté. In memoriam byl oceněn nedávno zesnulý předseda Senátu, pan 

Jaroslav Kubera, který byl nejen dlouholetým a populárním regionálním 

politikem, ale také výraznou osobností parlamentní demokracie v celé České 

republice.  

Vyjádřeno jazykem matematiky, tvoříme neprázdnou konečnou množinu 

navzájem různých prvků. Kromě udělené medaile ale máme přesto ještě něco 

společného. Skutečně, vědci, učitelé, badatelé a publicisté mají odhalování a 

šíření pravdy přímo v náplni své práce. Hudebníci se snaží o pravdivé vyjádření 

lidských citů a emocí. Bojovníci za demokracii a svobodu či za záchranu lidských 

životů často nasazovali pro pravdu svoje životy a mnozí je nakonec i obětovali. 

Podnikatelé, pracovníci v neziskových organizacích a politici si kladou za cíl 

pravdivě interpretovat stav společnosti a na tomto základě ji měnit k lepšímu. Je 

příznačné, že pamětní medaile se udělují v souvislosti s oslavou české státnosti, 

jejímž historickým heslem je „Pravda vítězí“.      

Myslím, že dalším společným rysem, který nás spojuje, je jistý druh posedlosti 

našimi aktivitami. Život s námi proto nebyl jednoduchý, neboť jsme často nebyli 

ochotni dělat jakékoli kompromisy. Proto velký dík patří i všem našim nejbližším, 

kteří s námi měli trpělivost, a to zejména v dobách, kdy se nám nedařilo. 

Ocenění, kterého se nám dnes dostalo, si velmi vážíme. Je pro nás nejen 

potvrzením toho, že naše dosavadní aktivity měly smysl, ale je také povzbuzením 

i závazkem pro další práci.  

Vážený pane předsedo, ještě jednou děkujeme za udělenou poctu.  


