
Projev ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka v Plzni 

 

Dámy a pánové, 

 

je pro mě velkou ctí stát před tímto památníkem společně s Mikem Pompeem a 

připomenout si znovu 75. výročí jednoho z nejradostnějších momentů naší společné 

historie – osvobození Plzně spolu s dalšími městy západních Čech americkou 

armádou pod věhlasným vedením generála Pattona.  

 

Jako občan nedalekých Rokycan, za nimiž již vedla demarkační linie, na které 

americká armáda k Pattonově velké nelibosti musela zastavit svůj neochvějný postup, 

vnímám tuto slavnostní chvíli o to silněji.   

 

Miku – vítej v Plzni. Česká republika, a toto město zejména, jsou velmi poctěny tvojí 

přítomností. 

 

Tvá návštěva, navíc uprostřed pandemie, je důkazem pevného pouta a 

spojenectví mezi našimi dvěma zeměmi a rovněž dokladem tvého osobního 

nasazení ve prospěch vztahů mezi Spojenými státy a Evropou.  

 

Vím, s jakou lítostí byli Plzeňáci v důsledku koronavirové epidemie nuceni odsunout 

oslavy výročí, a jsem přesvědčen, že příští rok se tu již sejdeme v tradičním 

desetitisícovém davu příznivců, abychom vznesli hold a řekli své „Díky, Ameriko!“ – 

za odvahu, odhodlání a oběti, které jsi v roce 1945 podstoupila, aby v Evropě mohl 

nastat mír a bezpečnost. 

 

Rád bych na tomto místě vzpomenul zejména americké vojáky, veterány 2. 

světové války, z nichž někteří stále každoročně přijíždějí oslavit s námi tuto 

důležitou událost. A zatímco davů a příznivců oslav osvobození rok co rok přibývá, 

řady těchto hrdinů bohužel řídnou. Je to přesně měsíc, kdy nás ve věku 103 let opustil 

jeden z těchto hrdinů a osvoboditelů města Plzně a jihozápadních Čech, příslušník 2. 

pěší divize, pan Homer Cox. Čest jeho památce.  

 

Pan Cox a jeho kolegové nepřišli, aby převzali kontrolu nad naší zemí, ale aby ji 

osvobodili a zajistili, že budoucí generace jednou budou žít ve svobodě a 

prosperitě. Je na nás, abychom uctívali a pro další generace uchovali památku na 

jejich hrdinství a zásluhy.  

 

Na tomto poutu, vytvořeném během poslední zastávky americké armády při 

osvobozování Evropy zde v Plzni později vznikly základy bezpečnostní 

architektury v Evropě a Severoatlantické aliance, dnešního hlavního garanta 

naší bezpečnosti.  

 

A jako jsme tenkrát před 75 lety spoléhali na Ameriku a její armádu, spoléháme na ni 

i nyní.   

 



Projev ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka v Plzni 

Jsem rád, že tu mohu stát vedle Američana, který je sám nositelem odkazu této 

generace, když jako příslušník americké armády – z druhé strany železné opony – 

pomáhal se svými oddíly k ukončení studené války. Našim společným úkolem je 

zasazovat se o zachování odkazu generace hrdinů roku 45.  

 

Díky, Miku, za tvoji dnešní přítomnost a díky, Ameriko, za odvahu, s níž jsi před 75. 

lety a od té doby ještě mnohokrát byla naší oporou. 

 

 

 

 


