Bratislava, 30. 7. 2018

SVETLÁ NAD BUNKRAMI 2018
Tlačová správa
V sobotu 22. septembra 2018 si pripomenieme okrúhle 80. výročie vyhlásenia všeobecnej mobilizácie
už tretím ročníkom akcie Svetlá nad bunkrami.
Pred 80 rokmi, v septembri 1938 sa Československo ocitlo v nepríjemnej situácií. Po anšluse Rakúska
získalo nacistické Nemecko možnosť obísť vybudované pohraničné opevnenie po obnaženej južnej hranici.
Československo sa ocitlo obkolesené z troch strán štátmi, ktoré si robili nároky na časť jeho územia. Neistá
situácia zapríčinená stále stupňovanými požiadavkami nacistického Nemecka sa vystupňovala 23. septembra,
keď o 22:30 vyhlásil armádny generál Ján Syrový všeobecnú mobilizáciu československej brannej moci.
V piatich mobilizačných dňoch prešla československá branná moc z mierového do vojnového stavu, do zbrane
nastúpilo vyše milión mužov.
Hoc bola už v októbri mobilizácia ukončená, a Československo napriek výhradám viacerých generálov
prijalo Mníchovskú dohodu, ktorou odstúpilo Nemecku pohraničie, obdobie všeobecnej mobilizácie si zaslúži,
aby sme si ho pripomínali. A to nie v negatívnom zmysle, ale ako obdobie, kedy sa v náročných chvíľach národ
zomkol a v nepriateľských podmienkach chcel odhodlane brániť svoju vlasť.
Už po tretíkrát si v Českej aj Slovenskej republike nadšenci histórie, kluby vojenskej histórie a múzeá
predvojnového opevnenia pripomenú výročie vyhlásenia septembrovej mobilizácie osvetlením objektov
predvojnového opevnenia, aby si tým uctili pamiatku svojich predkov a ich odhodlanie brániť svoju vlasť.
Mnohé z bunkrov sú dnes opustené, zarastené, zahádzané odpadom, zabudnuté. Hoc k svojmu pôvodnému
účelu neboli využité, sú pamätníkom odhodlania našich predkov brániť svoju vlasť. Našim cieľom je ich odkaz
aspoň v jeden deň v roku ľuďom pripomenúť, a aj do zabudnutých bunkrov vrátiť život.
Po úspešnom nultom, a dvoch regulárnych ročníkoch sa bude akcia konať už tretí rok. Prvého regulárneho
ročníka sa zúčastnilo cez 730 ľudí, ktorí osvetlili viac ako 170 objektov, v druhom ročníku to bolo 174 objektov
predvojnového opevnenia. Stretla sa s veľkým ohlasom u ľudí, ktorý sa bunkrom venujú, a aj medzi laickou
verejnosťou. Na niektorých bunkroch si ľudia opekali, inde sa stretli celé rodiny, mnohé múzeá organizovali
program pre verejnosť. Na niektorých miestach sa zapojili aj dobrovoľní hasiči.
Akcia funguje na princípe dobrovoľnosti, zapojiť sa môže ktokoľvek. Či už sa bunkrom venujete, alebo nie,
či už Vás len zaujala myšlienka, alebo máte Múzeum československého opevnenia či Klub vojenskej histórie.
Stačí si vybrať bunker, zaregistrovať sa na webe a v sobotu 22. septembra 2018 medzi 20:30 až 21:00 bunker
osvetliť.

Viac na:
http://www.svetlanadbunkry.cz/
https://www.facebook.com/groups/svetlanadbunkry/
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