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Tisková zpráva 
Vedení města uctilo památku obětí komunismu 

 
 

Pietním shromážděním u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici si vedení města Liberce 

spolu s dalšími lidmi připomnělo v pondělí 29. června všechny zavražděné, nespravedlivě vězněné a 

perzekuované z období čtyřicetileté totality. Vzpomínkovou akci připravila za podpory města 

liberecká pobočka Konfederace politických vězňů ČR. 

Kytici k zrcadlovému památníku položil za město Liberec na výraz uctění obětí komunistického režimu 

náměstek primátora Jan Korytář s náměstkem Ivanem Langrem a náměstkyní Karolínou Hrbkovou. 

„V komunistickém režimu jsem prožil první část svého života a postupné odhalování skutečnosti ze mě 

tenkrát učinilo jednoznačného antikomunistu. Po revoluci jsem ale začal zjišťovat, že ne všechno je 

černobílé. Vzpomínám na svého pradědečka, který si prošel koncentračním táborem a po válce chtěl s 

komunisty budovat lepší společnost, bohužel v 50. letech na své ideály doplatil a byl jinými komunisty 

odstraněn. Na druhou stranu dědeček ze strany mé ženy jako bohatý sedlák dobrovolně vstoupil do 

družstva a byl s tím spokojený, čímž nezpochybňuji, že v mnoha případech tomu bylo právě naopak. 

Vzpomínejme tedy na minulost, ale zároveň přitom přemýšlejme i o současnosti a o tom, co můžeme 

udělat pro to, aby se nevrátila doba, kdy se pod rouškou jakékoliv ideologie skrývají násilí, útlak, 

bezpráví a nespravedlnost. A nezapomínejme, že nikdy zlo nepáchá samotná ideologie, ale vždy jsou k 

tomu potřeba konkrétní lidé,“ řekl náměstek primátora Jan Korytář. 

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 dvě skladby v podání učitele Daneše Drábka a jeho žákyně Petry Antlové z liberecké 

Základní umělecké školy. Státní hymnou završila pietní shromáždění žákyně ZUŠ Petra Kerdová. 

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. 
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