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Tisková zpráva 

Odkaz obětí a odpůrců komunismu musíme udržovat 
živý 

 
Památku nespravedlivě popravené političky Milady Horákové a dalších obětí komunistického režimu 
si připomnělo v úterý 27. června 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 a Ivan Langr. Přesně 67 let poté, kdy představitelé Komunistické strany Československa 
navzdory apelům významných zahraničních politiků a osobností popravili odpůrkyni režimu Miladu 
Horákovou. Den její popravy se později stal Dnem památky obětí komunistického režimu, při jehož 
příležitosti rok co rok vedení města Liberce vzdává hold všem obětem a aktivním odpůrcům 
komunistického režimu. 

„Pro jednotlivce je přirozeností, že podvědomě vytěsňují zlé vzpomínky a zapomínají na vše špatné, co 

je v životě potkalo. Jako národ si to ale dovolit nemůžeme a naopak musíme své minulosti otevřeně 

čelit. Stačí si uvědomit, že s následky našich dějin se potýkáme dodnes a že zlehčováním či dokonce 

potlačováním temných kapitol naší minulosti bychom časem přestali být schopní rozeznávat nové 

hrozby. Právě poučení z chyb našich předchůdců je tím, co nás dělá silnějšími a méně zranitelnými,“ řekl 

primátor Liberce Tibor Batthyány na vzpomínkovém shromáždění. 

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. 

 „Pevně doufám, že se tu v dalších letech budeme scházet ve stále hojnějším počtu a že tu budeme vídat 

více mladých lidí, kteří realitu komunistického režimu nepoznali a kteří by si odkaz obětí a odpůrců 

komunistického režimu měli vštípit nejvíc,“ dodává primátor města 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. Pietní shromáždění završila 
státní hymna. 



 


