Liberec 23. června 2014

Tisková zpráva
Svoboda není zadarmo, připomíná Výstava
československých legií ve Foru Liberec
Expozice, která je k vidění v pasáži obchodního centra, mapuje příběh československých legií,
politický odboj a nejzásadnější události válečných let 1914 – 1918. Na své si přijdou také příznivci
staré i novodobé válečné techniky včetně protiletadlového kanónu nebo kulometu Maxim 1910.
Připomenout hrdé národní dějiny z let 1. světové války je cílem unikátní Výstavy československých
legií, která je od pondělí 23. června k vidění v přízemní pasáži obchodního centra Forum Liberec.
Návštěvníky, kteří si nenechají žádnou část expozice ujít, čeká do detailů zmapovaný příběh
československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských
legionářů v roce 1920.
„Výstava je prezentovaná v časové ose tak, aby seznámila libereckou veřejnost s historií, která
předcházela vzniku Československa. Cílem je oslovit širokou veřejnost, a právě proto jsme rádi, že se
výstavu podařilo realizovat na takto frekventovaném místě, tedy ve spolupráci s obchodním centrem
Forum,“ uvedl v úvodu slavnostního zahájení výstavy člen předsednictva Československé obce
legionářské (ČsOL) František Gábor s tím, že významnou součástí výstavy je také připomínka domácího
politického odboje. Proto jsou v pasáži obchodního centra na velkých formátech k vidění i osobnosti
jako T. G. Masaryk, Edvard Beneš či Alois Rašín.
Náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální péči Kamil Jan Svoboda, který nad výstavou
převzal záštitu, na vernisáži poděkoval všem, kteří se podílejí na tom, abychom nezapomínali na svou
historii. „Je třeba ji připomínat všem, hlavně našim dětem, které by měly vědět, že svoboda není
zadarmo a že dnešní život v míru není samozřejmost,“ konstatoval Kamil Jan Svoboda.
Zahájení výstavy, která kromě fotografií a textů zahrnuje i zbraně a techniku z období od 2. světové
války po současnost, pak okořenilo slavnostní povýšení předsedy ČsOL – Jednoty Liberecký kraj
kapitána ve výslužbě Josefa Bujňáka na majora ve výslužbě. Rozkaz ministra obrany Martina
Stropnického mu přečetl předseda Krajského vojenského velitelství Liberec plk. Josef Kulovaný. Josef
Bujňák byl ministrem obrany povýšen už při příležitosti státního svátku 8. května, jenže slavnostního
aktu se tehdy nemohl zúčastnit. „Za tuto poctu velmi děkuji a jsem skutečně překvapen, že k ní došlo
právě dnes, nečekal jsem to. Výstavě na počest československých legionářů přeji úspěch a doufám, že
za ten více než měsíc ji zhlédne, a zamyslí se nad ní, co nejvíc občanů,“ uvedl Josef Bujňák.
Výstavu, která bude veřejnosti přístupná denně až do 27. července 2014, pořádá ČsOL - Jednota
Liberecký kraj a FORUM Liberec, s.r.o. pod záštitou náměstka primátorky pro školství, kulturu a sociální
oblast Kamila Jana Svobody.
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