
V Liberci 29. dubna 2015 

 

Tisková zpráva 
Při oslavách konce války nechyběl 
ani seskok libereckých parašutistů 

 
Několikadenní program připravilo k 70. výročí ukončení dosud nejstrašnějšího válečného konfliktu 
v dějinách lidstva spolu s dalšími organizátory statutární město Liberce. Nechyběla v něm například 
výstava historických vojenských vozidel nebo seskok libereckých parašutistů na náměstí Dr. 
Edvarda Beneše. 
 
Pietní akce odstartovala ve čtvrtek 7. května odpoledne skladbami vítězných armád v podání skupiny 

Bohemia Universal Dixieland. Současně si návštěvníci prohlédli několik vystavených historických 

vojenských vozidel i s vojáky v uniformách, a v podvečer se na náměstí před radnicí snesli před očima 

užaslých diváků tři parašutisté z Para klubu Liberec.  

„Pojďme sedmdesáté výročí od ukončení druhé světové války pojmout spíš jako sedmdesát let života 

v míru,“ vyzval návštěvníky čtvrtečního programu primátor města Tibor Batthyány. 

Večer pokračovaly oslavy Dne vítězství promítáním fotodokumentu, nazvaného Tobruk – 

Československý pěší prapor 11 – Východní, a dokumentu Československá samostatná obrněná 

brigáda v kavárně Kino Káva ve Varšavě. Zde také účastník legendární bitvy o Tobruk, brigádní 

generál Stanislav Hnělička, nositel Řádu Bílého lva a Řádu čestné legie, podepisoval svou 

autobiografickou knížku Byl jsem tobruckou krysou. 

Pátek 8. května patřil dvěma pietním akcím najednou. Nejprve památku padlých obětí uctili účastníci 

na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Potom se přesunuli na vzpomínkové shromáždění k 

Památníku bojovníkům a obětem za svobodu vlasti na Štefánikově náměstí, kde si lidé mohli 

prohlédnout také výstavu Sto let chemické války a čekali je i ukázky techniky liberecké chemické 

posádky. 

„Jsem rád, že patřím zřejmě k poslední generaci, která má ještě možnost setkat se s účastníky bojů a 

pamětníky osobně. Velmi si toho vážím,“ zdůraznil primátor Tibor Batthyány. „Současně je mi ctí 

vzdát hold hrdinům, kteří položili za naši svobodu oběť nejvyšší - své životy. Nesmíme na ně nikdy 

zapomenout,“ doplnil. 

Oslavy 70. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války připravilo statutární město 

Liberec spolu s 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci a Československou obcí 

legionářskou. Za město Liberec uctilo památku padlých celé vedení města, primátor Tibor Batthyány 

a náměstci Karolína Hrbková, Jan Korytář, Tomáš Kysela a Ivan Langr. Za Liberecký kraj se pietních 

shromáždění zúčastnili hejtman Martin Půta s radními Josefem Jadrným a Vítem Příkaským.  



Do Liberce na oslavy Dne vítězství přijeli také Igor Melnik, konzul Generálního konzulátu Ruské 

federace v Karlových Varech, a Nikita Barsukov, atašé Generálního konzulátu Ruské federace v 

Karlových Varech. Úvodního slova se ujal kpt. Petr Šabaka – kaplan libereckých chemiků.  

Mezi hosty pietního setkání nechyběli zástupci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, 

Krajského ředitelství Policie ČR Liberec, Krajského vojenského velitelství Liberec, Sdružení válečných 

veteránů, Svazu nuceně nasazených, Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce legionářské a 

dalších organizací. O hudební doprovod se postaral liberecký dětský pěvecký sbor Severáček. 

Závěr oslav bude patřit v pondělí 11. května dětské opeře Brundibár, kterou zazpívá od 15.00 hodin v 

ZUŠ Liberec Dismanův rozhlasový dětský soubor.  
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