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Tisková zpráva 
Vojáci v Liberci si připomněli památku 

válečných veteránů 
 

Hned na třech místech v Liberci si vojáci v úterý 11. listopadu připomněli památku válečných 

veteránů. Oslavy 96. výročí ukončení bojů první světové války začaly už ráno uctěním pohřbených 

vojáků na vojenském hřbitově zajateckého tábora (1914 – 1918) v Liberci - Ostašově. Pietního aktu 

se za statutární město Liberec zúčastnili náměstci primátorky Jiří Šolc a Kamil Jan Svoboda. 

„V době, kdy Evropa zažívá období sedmdesáti let míru, je tento Den válečných veteránů důležitou 

připomínkou i pro nás, pro prosté civilisty. Osobně jsem velmi rád, že Liberec je posádkovým městem, 

protože pro město je to velmi významné, důležité a ekonomicky prospěšné,“ uvedl náměstek Jiří Šolc. 

Květiny položil spolu s představiteli armády, policie, vojáky, válečnými veterány, ale také občany, jež 

vzpomínka na padlé bojovníky za vlast nenechala chladným, pod novou pamětní desku, která zdobí 

památník od září letošního roku. 

Den válečných veteránů pokračoval v dopoledních hodinách slavnostním nástupem vojáků 31. pluku 

radiační, chemické a biologické ochrany v dolních kasárnách a poté pietním aktem u Památníku 

padlých na vojenském hřbitově v Ruprechticích. 

Den válečných veteránů, jehož symbolem se stal květ vlčího máku, připadá symbolicky na 11. 

listopadu, tedy na den podpisu příměří, které v roce 1918 ukončilo krvavé boje první světové války. 

Lidé po celém světě si tento den každoročně připomínají na počest padlých vojáků, většinou právě 

jako Den veteránů nebo Den příměří (např. ve Velké Británii). V České republice má své místo v 

kalendáři jako významný den od roku 2001. Tento den zároveň upozorňuje na život válečných 

veteránů i na to, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří nasazují život za uchování míru.  
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