Tisková zpráva
Kontakt: Miroslav Kasáček, tel.725 93 68 22 e-mail: m.kasacek@atlas.cz

V Mikulově otevřou Stezku svobody.
Připomene dramatické osudy lidí, kteří utíkali za železnou oponu
Mikulov – V pátek 27. května bude v 10.00 v Mikulově na nádvoří zámku slavnostně
otevřena Stezka svobody. Bude připomínat osudy těch, kteří se pokoušeli překonat železnou
oponu, utíkali za dramatických okolností na Západ, nebo na hranicích zahynuli. Stezka se
třinácti tabulemi je vybudována v místech, kudy do roku 1989 vedl drátěný zátaras, tedy
nejviditelnější část někdejší železné opony.
Stezka je dlouhá 2,5 kilometru. Jejím smyslem je umožnit zamyšlení nad cenou svobody,
která pro obyvatele komunistického Československa byla sice zdánlivě na dosah, ale přesto
prakticky nedosažitelná.
Slavnostního otevření se zúčastní mimo jiné Václav Bařina z USA a Libor Veselský z Rakouska.
Oběma se podařilo železnou oponu překonat, i když za cenu ohrožení vlastního života.
Přijede také Marcin Bieniada z Polska, který v roce 1982 překonal drátěný zátaras u
Bratislavy a přeplaval Dunaj do Rakouska.
„Stezka začíná na mikulovském zámku. Na takzvané signálce od staré celnice směrem
k Sedleci jsou pak umístěny jednotlivé panely. Projekt je vzpomínkou na lidi, kteří neváhali
řešit svou situaci odvážnými činy. Někteří z nich zaplatili tuto odvahu vlastním životem,“ říká
jeden z iniciátorů, Miroslav Kasáček z občanského sdružení Paměť, který společně
s novinářem Luďkem Navarou pátrá v archivech a odkrývá příběhy spojené se železnou
oponou.
Nově vybudovaná stezka je určena pro pěší turisty i cyklisty. Podél vyasfaltované
cesty jsou umístěny panely s přesnými popisy událostí v českém a německém jazyce včetně
fotodokumentace. U staré celnice je navíc ještě panel, který je věnován památce polských
občanů, kteří zahynuli na československé stěně smrti za celou dobu její existence.

„Při přípravě jsme spolupracovali s obcí Poysdorf a tehdejším starostou, dnešním
zemským poslancem, Karlem WIlfingem,“ popisuje Kasáček a dodává, že v rámci projektu
vznikly mapy s umístěním panelů i se zakreslenými místy, kde se jednotlivé příběhy udály.
Vše završuje natočený dokument na DVD, který připravilo také občanské sdružení Paměť.

Celý projekt je financován z Operačního programu Rakousko – Česká republika, fondu
malých projektů jižní Morava, Dolní Rakousko. Tabuli připomínající polské oběti železné
opony financoval polský Institut národní paměti, pobočka Krakov.
Eva Fruhwirtová
Pro novináře:
Při slavnostním otevření Stezky svobody bude možné pořídit fotografie a udělat rozhovory
s realizátory i hosty. Za český Ústav pro studium totalitních režimů se zúčastní ředitel Daniel
Hermann a Jan Kalous. Za polskou stranu přijede ředitel krakovské pobočky Institutu národní
paměti Marek Lasota a Wojtek Modelski. Ze slovenského Ústavu národní paměti se zúčastní
Lubomír Morbacher.

Program
10.00

zahájení na druhém nádvoří mikulovského zámku (Miroslav Kasáček a hosté)

10.30

symbolické poklepání na Zvon svobody
představení projektu (Luděk Navara)
prohlídka výstav Překonej stěnu smrti a Setkání v pekle

11.00

odjezd autobusem na místo, kde jsou umístěny panely
průjezd celou trasu k pamětnímu kříži Rabensburg

12.30

uctění památky minutou ticha za zabité na železné oponě

13.00

ukončení

