V Liberci 8. května 2013

Tisková zpráva
Představitelé města uctili na Den vítězství
památku padlých
Památku těch, kteří ve druhé světové válce bojovali proti fašistické nadvládě a přispěli
k osvobození naší vlasti, uctili v den státního svátku Dne vítězství představitelé Statutárního města
Liberec v čele s primátorkou Martinou Rosenbergovou a jejími náměstky Jiřím Šolcem a Kamilem
Janem Svobodou.
Pietní akt u příležitosti oslav 68. výročí ukončení 2. světové války uspořádala ve středu 8. května
liberecká radnice na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Památce padlých se přišli poklonit také
představitelé Libereckého kraje, poslanci českého i Evropského parlamentu a zástupci české armády a
dalších významných institucí, organizací a spolků, včetně hrstky pamětníků, kteří ani po dlouhých
letech nezapomněli na své padlé kamarády.
„Vzdáváme hold lidem, kteří během dlouhých válečných let umírali, a není rozhodující, zda byli
ve vojenských uniformách, nebo v civilních šatech. Vzpomínáme na šedesát milionů obětí, na šedesát
milionů lidských osudů,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová.
Primátorka a další zúčastnění uctili oběti války minutou ticha a položili k památníku květiny. Poté se
přesunuli na Štefánikovo náměstí, kde vzpomínkový akt obětem války pokračoval. Po pěveckém
vystoupení Pavlíny Cvejnové a Veroniky Kaiserové ze ZUŠ Liberec se slova u mikrofonu ujal PhDr.
Jaroslav Pažout, PhD., vedoucí katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.
„V odborné literatuře se někdy setkáváme s označením Čechů jako národa zbabělců, kvůli údajně
nedostatečnému odboji proti okupaci. Podle Adolfa Hitlera byli Češi národem cyklistů – tedy lidí, kteří
se nahoře hrbí a dole šlapou. Avšak podle mého názoru tato paušalizující tvrzení neodpovídají realitě.
Stejně jako v jiných tehdy nacisty obsazených zemích, také u nás řada lidí v menší či větší míře
kolaborovala. Tisíce našich občanů ale nasadily a často i položily své životy v boji za obnovu
svobodného Československa, ať už v zahraničních vojenských jednotkách nebo na domácí frontě,“
zmínil ve svém proslovu PhDr. Jaroslav Pažout, PhD a mimo jiné také připomněl oběti holocaustu
a zločiny nacismu.
Na závěr setkání za melodie skladby Večerka prošli všichni účastníci uličkou v památníku věnovaném
bojovníkům a obětem za svobodu vlasti.
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