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Tisková zpráva 
Liberečtí chemici oslavili Den ozbrojených sil 

 
 

Žehnáním meče praporčického a poddůstojnického sboru a udělením medailí za službu  

v ozbrojených silách vyvrcholil v pondělí 29. června slavnostní nástup 31. pluku radiační, chemické a 

biologické ochrany v libereckých dolních kasárnách. Vojáci si tak za účasti významných hostů 

připomněli Den ozbrojených sil České republiky. Svátek připomíná vojenskou přehlídku 

československého zahraničního odboje ve francouzském Darney 30. června 1918, která následovala 

po uznání československých nároků na nezávislost spojeneckými mocnostmi. 

Za město Liberec pozdravil příslušníky pluku náměstek primátora pro technickou správu majetku města 

Tomáš Kysela. Vojákům poděkoval za jejich odvahu a nasazení života při zahraničních misích a ocenil 

jejich pomoc například při likvidaci následků přírodních katastrof. 

Vedle náměstka Tomáše Kysely se slova ujali také velitel pluku plukovník gšt. Radek Černý, hejtman 

Libereckého kraje Martin Půta, primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl nebo také senátor Jaroslav 

Zeman. Mezi hosty nechyběli zástupci Krajského ředitelství Policie České republiky, Hasičského 

záchranného sboru LK, Zdravotnické záchranné služby, Městské policie Liberec, Věznice Rýnovice, 

Technické univerzity Liberec, Krajského vojenského velitelství, zástupci vojenských sdružení a 

organizací a starostové okolních měst. 

Poté, co se hosté a vojáci seznámili s rozkazem ministra obrany ke Dni ozbrojených sil, proběhlo 

udělování medailí Za službu v ozbrojených silách České republiky I., II. a III. stupně. S 31. plukem 

radiační, chemické a biologické ochrany se pak po třiceti letech služby v armádě rozloučil vrchní 

praporčík pluku nadpraporčík Martin Gajanec. Jeho funkci po něm převzal nadrotmistr (od 1. července 

nadpraporčík) Robert Dolozim. Na závěr vojenský kaplan Petr Šabaka požehnal meč praporčického a 

poddůstojnického sboru. 

 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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