Hlučín, 10. 9. 2019
SVĚTLA NAD BUNKRY 2019
Tisková zpráva
V sobotu 21. září si už po čtvrté kluby vojenské historie, nadšenci a široká veřejnost po
celé České a Slovenské republice připomenou symbolickým osvětlením předválečného
opevnění 81.výročí od vyhlášení mobilizace branné moci z 23.zaří 1938.
Cílem akce Světla nad bunkry je spojit a zapojit účastníky akce k vytvoření pomyslného
světelného řetězce nad pevnostmi a připomenout si tak události před 81. léty. Osvětlením
němých památníků naší historie chceme dát najevo, že nám není naše historie lhostejná a
chceme si ji i s ostatními okolo nás připomenout. I když je většina události z podzimu roku
1938 vnímána negativně, my na ně chceme upozornit jako na věci, kdy se dokázali obyvatelé
Československa stmelit a postavit se bok po boku na ochranu svého mladého státu. Situace na
podzim 1938 se sice vyvinula jinak a mobilizovaná armáda se musela stáhnout z hranic, ale
odhodlání bránit svou vlast je věc, na kterou bychom neměli zapomínat, ale naopak bychom
měli být hrdí.
Myšlenka akce Světla nad bunkry vznikla roku 2016, kdy proti sobě na vedlejších bunkrech
stáli Tomáš Vrobel a Luboš Očko a po setmění na sebe zablikali baterkami. A tak vznikla
myšlenka osvětlit více bunkrů v linii a vytvořit tak pomyslný světelný řetězec. Svůj nápad
představili komunitě licí, kteří se věnují opevnění a už v květnu téhož roku při výročí
ukončení druhé světové války se podařilo zorganizovat akci a nasvětlit mnoho bunkrů. Ještě
ve stejný rok se akce konala znovu, a to v patřičnější výročí – k výročí vyhlášení mobilizace
branné moci v září 1938. Prvního regulárního ročníku se zúčastnilo přes 730 lidí, kteří
nasvětlili více než 170 objektů. V druhém ročníku bylo osvětlených 174 objektů a v třetím
ročníku osvětlili lidé až 192 objektů předválečného opevnění.
Akce funguje na principu dobrovolnosti a zapojit se může každý – ať už se bunkrům věnujete,
máte vztah k historii, anebo vás jen zaujala myšlenka. Stačí si vybrat bunkr, zaregistrovat se
na webu přes registrační mapu (abychom měli přehled o počtu a místech nasvětlených bunkrů
a abychom předešli tomu, že na jednom bunkru se sejde mnoho lidí a vedlejší bude
neosvětlen) a v sobotu 21. září 2019 bunkr osvětlit v čase 20:30 až 21:00.

Více na:
http://www.svetlanadbunkry.cz/
https://www.facebook.com/groups/svetlanadbunkry/?ref=ts&fref=ts

Za tým Světla nad bunkry,
Radka Plačková

