V Liberci 17. listopadu 2013

Tisková zpráva
Ztracená paměť se žádnému národu
nevyplácí, zaznělo u piety k 17. listopadu
Ideály sametové revoluce roku 1989, a současně odkaz nacisty brutálně potlačeného odporu
českých studentů v roce 1939, si v neděli 17. listopadu připomněli lidé u Památníku obětem
komunismu v Jablonecké ulici v Liberci.
V listopadu 1939 se stala demonstrace českých studentů, ve kterou vyústil pohřeb německými
okupanty zastřeleného Jana Opletala, pro nacisty záminkou k rozsáhlému zatýkání, popravám
studentských vůdců a k uzavírání českých vysokých škol. Pokojná manifestace studentů v Praze o
padesát let později, konaná při příležitosti připomínky událostí roku 1939 - Mezinárodního dne
studentstva, roztočila kolo dějin. Brutalita zásahu, kterou se totalitní režim pokusil před 24 lety
udržet při moci, naopak socialismu tehdy zlomila vaz.
Proto je státní svátek 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii, zasvěcen dvěma zlomovým
milníkům české a československé historie najednou, vedle Mezinárodního dne studentstva i
sametové revoluci z roku 1989.
„Ztracená paměť se žádnému národu nevyplácí. Proto je potřeba si události let 1939 a 1989 neustále
připomínat,“ zdůraznil historik Severočeského muzea Jan Mohr ve svém projevu při pietním setkání u
Památníku obětem komunismu, které také letos v neděli 17. listopadu připravilo Statutární město
Liberec.
Květiny k Památníku obětem komunismu položili kromě primátorky Martiny Rosenbergové také její
náměstci Jiří Šolc a Kamil Jan Svoboda. Přišli také někteří zastupitelé liberečtí i z Vratislavic nad Nisou,
a rovněž zástupci armády, protifašistických bojovníků, Junáka a řady dalších organizací a svazů. Pietu
17. listopadu zde uctili i zástupci Libereckého kraje, hejtman Martin Půta a jeho náměstek Josef
Jadrný. Aktu se zúčastnilo tento rok o poznání více lidí než vloni, odhadem více než dvě stovky.
„Jsem ráda, že odkaz 17. listopadu spojil tento rok všechny vrstvy občanské společnosti. Jsou zde
historici, váleční veteráni, vojáci, bývalí účastníci protikomunistického odboje, zástupci dalších
organizací a letos také mnoho občanů. Tentokrát se státní svátek, při němž měli v minulých letech
převahu hlavně politici, stal svátkem občanů. A tak je to správné,“ poznamenala primátorka Martina
Rosenbergová. „Před 24 lety šlo málokomu o to svrhnout socialismus. Lidé volali po svobodě slova,
demokracii, možnosti cestovat. Sametová revoluce znamenala naději. My všichni se musíme snažit o
to, abychom tuto naději co nejvíce naplnili,“ doplnila.
Českou státní hymnu a několik lidových písniček zazpívaly přítomným děti z Plamínku, přípravného
sboru Severáčku. Po skončení vzpomínkového aktu v Jablonecké ulici se většina účastníků společně

vydala na Pietní pochod proti zapomínání k radnici na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Zapalováním
svíček u Památníku obětem okupace 1968 lidé pietní akt uzavřeli. „Pochod proti zapomínání jsme si
vymysleli v roce 2003 proto, že jsme měli pocit, že v Liberci si už 17. listopad pomalu nikdo
nepřipomíná. Záměrně jsme jej koncipovali jako pochod od jednoho památníku k druhému. Oba
památníky tím pochodem vlastně spojujeme,“ prozradil náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda.
Náměstek Jiří Šolc upozornil na to, že zvláště mladým lidem, kteří sametovou revoluci nezažili, je
potřeba odkaz listopadu 1989 neustále připomínat. „Střežit svobodu a demokracii, aby nemohlo dojít
k jejímu omezení nebo dokonce zneužití, je úkolem nás všech, úkolem každé generace,“ poznamenal.
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