STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 54
Přejmenování zastávky Rybníček a přesazení pamětního označníku z Tatranské ulice
Stručný obsah: V roce 2015 rada města schválila doplnit zastávku MHD Rybníček v Tatranské
ulici o podtitul René Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77. Šlo tehdy o nešťastnou
kompromisní variantu k předtím neschválenému záměru přejmenovat zastávku MHD Rybníček
na třídě 1. máje. V současném stavu (skrytá zastávka, nevyužívaná v běžném provozu) však tato
zastávka MHD neplní své základní cíle, tedy důstojně uctít statečnost necelých 30 signatářů
Charty 77 z Liberce a souběžně viditelnou a přístupnou formou předávat dalším generacím
významný odkaz z kapitoly čs. dějin. Návrh tedy počítá s původně plánovaným umístěním
pamětního označníku na zastávku Rybníček na třídě 1. máje a její přejmenování na Rybníček –
Zastávka Reného Matouška a dalších libereckých signatářů Charty 77, a to nejpozději od 1. ledna
2021.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Důvod předložení:
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch

Projednáno s:

Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie
Mgr. Sabáčková Markéta, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
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K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. změnu názvu zastávky MHD Rybníček na třídě 1. máje s platností nejdéle od 1. 1. 2021, a
to takto:
současný název: Rybníček
nový název: Rybníček – Zastávka René Matouška a dalších libereckých signatářů Charty 77
2. přesazení pamětního označníku ze zastávky MHD Rybníček v Tatranské ulici na zastávku
MHD Rybníček na třídě 1. máje

ukládá
1. zajistit ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku písemnou informaci společnosti
DPMLJ a. s. o přijatém usnesení rady města
P: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 30.07.2020

2. zajistit ve spolupráci s odborem správy veřejného majetku a společností DPMLJ a. s.
realizaci zastávky Rybníček – Zastávka René Matouška a dalších libereckých signatářů
Charty 77
P: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva
Zastávka MHD Rybníček v Tatranské ulici byla pamětním označníkem osazena 17. listopadu 2015,
odhalení se tehdy zúčastnil i kardinál Dominik Duka, který s Reném Matouškem pobýval v 80. letech ve
vězení na plzeňských Borech. Od počátku ale bylo patrné, že umístění označníku je jen nepodařeným
dobovým kompromisem, nedůstojným skutečné památky jak Reného Matouška, tak dalších libereckých
chartistů. Blížící se výroční rok 2021 (70. výročí narození Reného Matouška) nabízí další příležitost, jak
současný stav definitivně narovnat. V takovém případě bude zastávka konečně sloužit i svému
vzdělávacímu účelu.
Z důvodové zprávy z roku 2015
Cílem projektu k uctění libereckých signatářů Charty 77 bylo v duchu zážitkového vyučování především
školní mládeži originálně, neotřele a přístupnou formou přednést jednu z důležitých kapitol moderních
československých dějin. Chartu 77 podepsalo z 15 miliónů čs. občanů necelých 1900, z toho z Liberce
pocházelo jen asi 30 signatářů. Celých 26 let po přechodu k demokracii se nebylo schopno statutární
město s tímto historickým faktem vyrovnat a nějakým způsobem se k němu férově postavit. Podpis
dokumentu se přitom rovnal naprostému osobnímu odsouzení, vystavení se doživotnímu stíhání státní
bezpečností i čs. justicí (v té době nikdo nemohl tušit, že režim v roce 1989 padne), věznění a častokrát i
nemilosti nejbližších, své vlastní rodiny.
V případě osoby Reného Matouška (1951 – 1992) jde o pouhou metaforu, nahrazení celku, tj. všech
libereckých signatářů, jednou vybranou částicí – jedním signatářem. Zastávka má být jako pocta určena
všem, kteří Chartu 77 podepsali a pocházeli z Liberce. Nicméně z praktických důvodů je daleko
vhodnější dedikovat jim poctu prostřednictvím jedné konkrétní osoby. V rámci projektu se nicméně
počítá se zmapováním životních osudů všech libereckých signatářů, abychom dostali opravdu plastický
obraz kousku historie města. Je velmi symbolické, že sám Matoušek byl před rokem 1989
zaměstnancem dopravního podniku a řidičem tramvaje. Chartu 77 podepsal ve vězení Plzeň – Bory, kde
si odpykával 22 měsíců za trestné činy pobuřování a poškozování zájmů republiky v zahraničí.
Matouškův podpis byl zveřejněn 7. 2. 1984. „Je velmi pravděpodobné, že Chartu 77 podepsal ve vězení
a jeho podpis mluvčím doručil někdo z vězněných signatářů, propuštěných dříve…Určitě nebyl jediným
signatářem v Liberci, bylo jich okolo dvaceti, ze známějších např. Jiří Fajmon, Leoš Mayer a už také
zemřelý ing. František Čejka. René však byl jedním z nejaktivnějších a velmi bych se přimlouval za to,
aby byl městem oceněn.“ (Jiří Gruntorád, ředitel knihovny Libri Prohibiti, která mj. spravuje dokumenty
Charty 77). Ještě v osudný den 17. 11. 1989 stál Matoušek před Okresním soudem v Liberci a čelil
žalobě za šíření Několika vět. Zemřel v roce 1992 za nevyjasněných okolností, úřední verdikt ale zněl
sebevražda.
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Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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