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Vážený pane primátore, 

vážený pane místostarosto,  

vážení hosté,  

jménem pana ministra zahraničních věcí, který se kvůli pracovním povinnostem v zahraničí 

bohužel nemůže letošního setkání zúčastnit, i jménem svým mi dovolte, abych se poklonil 

památce všech, kteří byli sovětskými vojáky odvlečeni po skončení druhé světové války do 

Sovětského svazu. Provinili se pouze tím, že toužili po svobodě, kterou našli v meziválečném 

Československu, a věděli, jaké nebezpečí a zlo představuje pro naši zemi sovětský režim.  

Rudá armáda se nepodílela pouze na osvobození části Evropy a Československa, ale způsobila 

i nespočet zločinů, mezi něž patří popravy a únosy nevinných lidí, jejichž památku si dnes 

připomínáme. Byli mezi nimi bezprostředně po válce i českoslovenští občané a hrdinové jako 

generál Sergej Vojcechovský nebo v dalších letech plukovník Bohumil Borecký či běloruská 

básnířka Larysa Henijuš. Hanebnou stránkou našich dějin navždy zůstane, že se tehdejší vláda 

a veřejnost těmto zločinů nejen nepostavila, ale zavřela nad nimi oči.  

Vždy budeme mít v úctě každého sovětského vojáka, který padl při osvobozování 

Československa od nacistické okupace, ať již byl běloruské, ukrajinské, ruské či jiné národnosti. 

Vždy si ale také budeme připomínat zločiny, jež Sovětský svaz a jeho armáda spáchal v naší 

zemi a dalších místech střední a východní Evropy. Totalitní Stalinův sovětský stát pomocí svých 

ozbrojených sil na územích osvobozených od svého někdejšího spojence, nacistického 

Německa, instaloval podobně totalitní režimy a rozpoutal represe proti všem, kteří byli jen 

potenciálními odpůrci jeho zvůle.  

Vraždy a deportace byly běžným instrumentem zavádění nových pořádků nejen 

v Československu, ale i v Polsku, v Pobaltí a v Ukrajině. Po zhroucení komunismu Rusko 

nepřijalo odpovědnost za tyto sovětské zločiny a všichni stateční Rusové, kteří na ně 

upozorňovali, byli v posledních letech ostrakizováni a dokonce i kriminalizováni. Tragickým 

výsledkem je, že již více než dva měsíce Putinův ruský stát páchá podobné zločiny včetně 

únosů a vražd na Ukrajině. Tyto zločiny, stejně jako zločiny sovětské, nesmí být zapomenuty a 

je naším úkolem, aby jejich pachatelé byli potrestáni a zlo, jež se opět šíří z Kremlu, nejen 

zastaveno, ale i poraženo.  

 

Děkuji vám za pozornost.  

 


