Liberec 28. června 2016

Tisková zpráva
Vedení města uctilo památku obětí komunismu
Památku nespravedlivě popravené političky Milady Horákové a dalších obětí komunistického
režimu si připomnělo v pondělí 27. června spolu s dalšími lidmi vedení statutárního města Liberce.
Pietní shromáždění u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici připravila za podpory
města Konfederace politických vězňů Liberec.
Kytici k zrcadlovému památníku položil za město Liberec primátor Tibor Batthyány a náměstci
Karolína Hrbková, Tomáš Kysela a Ivan Langr.
„Dnešní Den památky obětí komunistického režimu proto není jen dnem, kdy vzpomínáme na Miladu
Horákovou a další oběti vykonstruovaných politických procesů, ale dnem, kdy si připomínáme
statečnost všech, kteří se dokázali komunistické zlovůli postavit. Tito lidé věděli, že mohou být za své
názory a za svou iniciativu stíhaní, perzekuovaní nebo dokonce popravení, ale pravda a svoboda pro
ně byla důležitější. Osudy těchto statečných lidí by pro nás a pro všechny další generace měly být
stálým impulzem, abychom propříště nedali šanci žádné ideologii, která pod svou rouškou skrývá
útlak a bezpráví. Musíme být stále na pozoru, protože v dnešní době se může diktát dostat do života
nás všech mnohem sofistikovanějšími nástroji a sofistikovanější rétorikou,“ řekl primátor Tibor
Batthyány.
Kromě vedení města a zástupců politických vězňů si památku obětí připomněli také někteří
zastupitelé města, zástupci Libereckého kraje, Krajského vojenského velitelství Liberec, Krajského
ředitelství Policie ČR, Sdružení válečných veteránů, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany
Liberec, Židovské obce Liberec, České obce legionářské a dalších institucí a spolků.
Na závěr zazněly skladby v podání učitelky Věry Párysové a žákyně Petry Kerdové z liberecké Základní
umělecké školy. Pietní shromáždění završila státní hymna.
Den památky obětí komunistického režimu připadá v kalendáři na 27. června a je smutným výročím
popravy JUDr. Milady Horákové. Ta byla společně s dalšími třemi lidmi odsouzena ve
vykonstruovaném politickém procesu, který zinscenoval komunistický režim tehdejšího
Československa. Dne 27. června 1950 byli všichni popraveni za údajnou velezradu a spiknutí. Poprava
byla vykonána oběšením na dvoře pankrácké věznice. Tento proces nebyl ojedinělý. Následovaly
další, při kterých byly na roky vězení odsouzeny stovky lidí. Den 27. červen se tak stal symbolem
uctění památky nevinných obětí komunistické zvůle.

