
Liberec 11. listopadu 2015 

 

Tisková zpráva 
Liberec vzdal hold válečným veteránům.  

Hned na třech místech 

Na třech místech v Liberci si vojáci ve středu 11. listopadu připomněli památku válečných veteránů. 

Právě na 11. listopad celosvětově připadá vzpomínka na hrdiny, kteří bojovali či padli v obou 

světových válkách, jiných ozbrojených konfliktech i v novodobých vojenských misích.  

Bojovníkům za vlast vzdalo hold také vedení města Liberce, primátor Tibor Batthyány a náměstci Jan 

Korytář, Tomáš Kysela a náměstkyně Karolína Hrbková. „Tento svátek je dobrou příležitostí k tomu, 

abychom poděkovali všem, kteří se zbraní v ruce bránili nejen naši svobodu, ale zasazovali se o ni také 

na zahraničních misích. Naše úcta a velké poděkování tak patří i našemu libereckému pluku radiační, 

chemické a biologické ochrany,“ uvedl primátor. 

Den válečných veteránů začal už ráno uctěním pohřbených vojáků na vojenském hřbitově válečných 

zajatců z let 1914 – 1918 v Ostašově. Následoval pietní akt s položením květin u Památníku padlých  

v Ruprechticích, kde přítomní vzpomenuli na padlé vojáky minutou ticha.  

Dne veteránů pak v symbolickém čase v 11.11 hodin pokračoval slavnostním nástupem 31. pluku 

radiační, chemické a biologické ochrany v dolních kasárnách. Na programu bylo vedle projevů a čtení 

jmen padlých novodobých veteránů také udělení medailí, stužek a ocenění vybraným vojákům.  

I v kasárnách poté proběhl pietní akt u pamětních kamenů libereckého pluku. 

Den válečných veteránů připadá právě na 11. listopadu, tedy na den podpisu příměří, které v roce 1918 

ukončilo krvavé boje první světové války. Tento den zároveň upozorňuje na život současných válečných 

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

a naší svobody. Znamením tohoto dne se stal vlčí mák jako symbol nového života.  

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 
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