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Tisková zpráva 
Den s policií a záchranáři vyvrcholil 

oceněním největších srdcařů 
 

Desítky policistů, občanských zaměstnanců a významných osobností nejen z Libereckého kraje se 

dočkaly ve středu 18. června na náměstí Dr. Edvarda Beneše ocenění za naplňování motta 

„pomáhat a chránit.“ Medaile převzali policisté a další osobnosti během Dne s Policií ČR a složkami 

Integrovaného záchranného systému z rukou nejvyšších představitelů policie.  

Celodenní program zahájily hned ráno ukázky z práce policistů a záchranářů v prostoru před 

nákupním centrem Plaza. Policisté například předvedli zadržení nebezpečného zločince služebním 

psem, hledání drog, zajištění ujíždějícího pachatele a jeho eskortu autem k výslechu. Diváci si mohli 

z ostatních mnoha atrakcí prohlédnout také například hasičská auta, ale i Jízdní oddíl Policie ČR 

s koňmi, a seznámili se rovněž s činností dalších složek integrovaného systému, včetně Městské 

policie Liberec, Zdravotnické záchranné služby LK nebo 31. pluku radiační, chemické a biologické 

ochrany. Svůj stánek měl na místě také třeba Český červený kříž. 

Odpoledne pak patřilo oceňování policistů a významných osobností. Ředitel Krajského ředitelství 

Policie ČR Libereckého kraje Vladislav Husák před udělováním medailí upozornil, že policisté 

Libereckého kraje jsou prvními v republice, kteří dostali pamětní stuhu od prezidenta Miloše Zemana 

při jeho nedávné návštěvě kraje.  

„Děkuji, že překonáváte všechny překážky, jež na vás klademe. Vzpomeňme na ty, kteří by rádi své 

úkoly také plnili, ale již nejsou mezi námi,“ řekl s tím, že za jeden ze svých policejních úkolů jiného 

druhu považuje otevření Kavárny Pošta, která by měla sloužit veřejnosti, a nebýt zde jen pro potřeby 

policie. 

Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku a provoz, Lubomír Metnar, vyslovil svůj dík všem srdcařům, 

kteří slouží u policie deset, dvacet, třicet i více let. „Přeji vám, aby se vám vedle společenského uznání 

dostalo také zaslouženého ohodnocení ekonomického. O to se budu jako náměstek ministra pro 

ekonomiku sám snažit,“ slíbil Lubomír Metnar. 

Po úvodních projevech následovalo předávání medailí policejního prezidenta I. stupně, II. stupně a III. 

stupně, dále medailí Za zásluhy o bezpečnost a několika dalších ocenění. Mezi pozvanými osobnostmi 

nechyběl ani bývalý krajský policejní ředitel Milan Franko. Ocenění byli rovněž zástupci z několika 

policejních útvarů z ostatních míst republiky i veteráni. Návštěvníci akce mohli také obdivovat silné 

stroje motorizovaných policejních hlídek, jichž bylo na náměstí během akce vystaveno několik 

desítek. 



Během ceremonie zažili překvapení primátorka města Martina Rosenbergová a hejtman Libereckého 

kraje Martin Půta. Policie oba odměnila medailí za podporu a příkladný přístup ke spolupráci 

s krajským ředitelstvím. „Mnozí berou vaši službu jako samozřejmost. Přestože všichni nejste 

spravedlivě odměňováni, jste denně připraveni dát kus sebe sama na ochranu nás ostatních. Za to 

vám patří naše poděkování,“ zdůraznila primátorka Martina Rosenbergová. 

Den s Policií ČR uzavřel odpoledne před radnicí koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který se 

uskutečnil na podporu darování kostní dřeně. Koncert se konal pod záštitou primátorky statutárního 

města Liberec Martiny Rosenbergové. Písně ze známých muzikálů, z oblasti jazzu i popové hudby si 

poslechly odhadem dvě stovky Liberečanů. 
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