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Zprávy / Chronicle 

Mezinárodní konference Svoboda u příležitosti 70. výročí 
osvobození od nacismu/ The International Freedom 
Conference to mark the 70th anniversary of the liberation 
from Nazism 

 

Naděžda Morávková 
 

Dne 5. května 2015 se v aule budovy Západočeské univerzity v Jungmannově ulici č. 
1 v Plzni konala odborná konference k sedmdesátému výročí osvobození západních 
Čech od nacismu a německé okupace nazvaná Svoboda. Konferenci pořádala katedra 
historie FPE ZČU v Plzni a podpořily Magistrát města Plzně a Velvyslanectví 
Belgického království a byla součástí tradičních městských oslav osvobození.  

Konferenci zahájila a hosty uvítala PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. jako 
vedoucí pořádajícího pracoviště, tedy katedry historie FPE ZČU v Plzni, a též garant 
konference. Poté vystoupila s krátkou zdravicí velvyslankyně Belgického království 
paní Françoise de Gustin a dále děkanka Fakulty pedagogické ZČU doc. PaedDr. 
Jana Coufalová, CSc. 

Úvodní přednášky The Belgian resistance and the liberation of 
Pilsen/Belgický odboj a osvobození Plzně se zhostil speciální odborník kapitein-
commandant Dave WARNIER (Militair Repetitor Leerstoel Geschiedenis Royal 
Military Academy). Překlad zajišťoval prof. PhDr.  Jan Kumpera, CSc. Řečník však 
mluvil natolik zřetelně a korektně, že i méně zdatní anglikanisté byli schopni podstatě 
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porozumět. Celá přednáška byla navíc doprovázena obsáhlou prezentací, se 
zajímavými dokumentárními fotografie armádní provenience. Dalším řečníkem byl 
emeritní vedoucí katedry historie Fakulty pedagogické ZČU, prof. PhDr. Jan 
Kumpera, CSc., který se zabýval obrazem osvobození v dobovém tisku, a to jak 
českém, tak světovém. Příspěvek nesl výmluvný titul Dny osvobození v reflexi tisku.  

Jedním ze závažných příspěvků byla zpráva o výsledku výzkumu, který 
prováděl student 3. ročník oboru Historické vědy pro vzdělávání na Fakultě 
pedagogické ZČU v Plzni Lukáš Taitl, a název prezentace zněl  Pracovní tábory při 
Metal Werk I a Metal Werk II Holýšov. Cennou částí výzkumu byly hlavně pasáže 
vzniklé metodou oral history a vytěžením pamětnických vzpomínek. Podobnou 
tématikou se zabýval i další příspěvek - Koncentrační a zajatecké tábory Holýšov 
1944-1945, přednesený vedoucím muzea Dům dějin Holýšovska Mgr. Josefem 
Haisem, byl rovněž provázen bohatou prezentací zajímavých fotografií a materiálů 
z expozice zmíněného muzea. Vystoupení pak doplnil průvodce Domu dějin 
Holýšovska student Ondřej Švarc (Masarykovo gymnázium Plzeň) svou prezentací 
Holýšov - malé město s bohatou historií. Válečné dění v Holýšově a jeho vliv na 
současnost.  

Problematikou koncentračních a pracovních táborů v západních Čechách se 
podrobně ve svých příspěvcích zabývali student Jan März (3. ročník oboru Historické 
vědy pro vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni) - Češi v koncentračním 
táboře Flossenbürg a dále studentka 1. ročníku magisterského studia oboru Učitelství 
pro ZŠ Bc. Kateřina Šabatová  - Pracovní tábory na Plzeňsku. 

Unikátní výzkum biografického archivního materiálu představil ve svém 
vystoupení PhDr. Karel Řeháček (Státní oblastní archiv Plzeň), a to na téma Heinrich 
Lübke a Holýšov. Čtvrt století poté... Přiblížil zde málo známou nacistickou minulost 
druhého německého spolkového prezidenta Heinricha Lübkeho. Závěrečným 
příspěvkem konference bylo vystoupení PhDr. Miroslava Breitfeldera, Ph.D. (katedra 
historie FPE ZČU) Pochody smrti v západočeském regionu, opět doprovázené 
bohatým dokumentárním materiálem.  
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Speciální a velmi povedenou částí konference byl velkolepý příjezd delegace 
belgických válečných veteránů 17. střeleckého pluku ve složení - Michel Gilain, José 
Schindfessel, Louis Gihoul, Hubert Rauw, Paul Jacobs, doprovázených rodinnými 
příslušníky a kustodkou Magistrátu města Plzně. Dojemné vzpomínání překládala 
pamětnice a aktivní účastnice květnových dnů v Plzni, tehdy studentka gymnázia, paní 
profesorka Danuše Bělohlávková, jíž jsou mnozí veteráni osobními přáteli. 
Konference vyvrcholila hromadným fotografováním s veterány, pod praporem pluku a 
všeobecnou besedou s pamětníky. 
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Účastníci konference s belgickými veterány pány Michelem Gilainem, Josém 
Schindfesselem, Louisem Gihoulem, Hubertem Rauwem, Paulem Jacobsem. 

 

 

 


