
 
 
 
Sdružení EuropaNow!  přichází do Prahy 16. ledna, aby uctilo památku 
evropského hrdiny Jana Palacha.  
  
Eric Jozsef, prezident EuropaNow! | @EJozsef 
  
Dne 16. ledna 2019, padesát let po sebeupálení Jana Palacha, uctí proevropské 
sdružení EuropaNow! v Praze památku mladého studenta, který svým činem, jež 
šokoval celý svět, chtěl vytrhnout z letargie své spoluobčany v zemi okupované 
vojsky Varšavské smlouvy. 
 
Oběť Jana Palacha, podobně jako Jana Zajíce a Evžen Plocka v následujících 
týdnech, je součástí kolektivní paměti všech Evropanů. 
  
Nezapomeňme, že kořeny Evropské unie vycházejí z tragických zkušeností 
20. století, z boje proti totalitě a za svobodu. Jan Palach, bojovník za svobodu, je v 
tomto ohledu skutečným evropským hrdinou. 
  
V době, kdy evropský kontinent opět ohrožuje tmářství a nacionalismus, je nezbytné 
si připomínat Jana Palacha jako příkladnou postavou nejen pro český lid, ale i pro 
celou Evropu. Ztělesňuje základy našeho bratrského paktu. 
  
Kromě památky evropského hrdiny Jana Palacha chce sdružení EuropaNow! rovněž 
oslavit odvahu všech signatářů Charty 77. Zejména Václava Havla, který byl 
16. ledna 1989 zatčen StB za to, že chtěl položit na místě Palachovy oběti květiny. 
O několik měsíců později, když se stal prezidentem, burcoval všechny evropské 
občany slovy: „Bez snění o lepší Evropě nikdy lepší Evropu nevybudujeme.“ 
  
Jméno Jana Palacha bylo také bohužel často zneužíváno. Jako například v Itálii, kde 
se jej krajní pravice snažila spojit s koncertem „nazi-rockových“ skupin ve Veroně, 
což vyvolalo pobouření v Itálii i v České republice. Není to však poprvé, kdy dochází 
ke snaze o podobné zneužití. Krajní pravice považuje Palacha, který se postavil 
sovětské okupaci, za antikomunistickou ikonu, spíše než za bojovníka za demokracii 
a humanitu, jak na něj vzpomíná Studentská rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 
Palachova alma mater. 
 
 

https://twitter.com/EJozsef
http://www.europanow.eu/
https://www.change.org/p/representatives-of-the-city-of-verona-and-the-province-of-verona-petition-against-abusing-the-legacy-of-jan-palach-by-italian-extremists-2


Památce Jana Palacha a hodnotám, za které se obětoval, se přijede do Prahy 
poklonit prezident sdružení EuropaNow! Eric Jozsef. Od 10:00 bude přítomen na 
Václavské náměstí před domem č. 42 (pekárna Paul), pak znovu v 17:00, aby se 
setkal se všemi lidmi, kteří chtějí uctít Jana Palacha v duchu evropského bratrství, a 
s novináři či dalšími zájemci. Poté se přesuneme k památníku Jana Palacha. 
  
Při této příležitosti, podobně jako při mnoha dalších akcích v Itálii a jinde v Evropě 
poskytne EuropaNow! volně k dispozici evropské vlajky, abychom mohli vyjádřit svou 
vůli bránit společné hodnoty Unie a požadovat novou Evropu, silnější, spravedlivější, 
demokratičtější, sjednocenou a federální. Evropu, která již není jen Evropou národů 
a rozpočtových pravidel, ale Evropou rovných práv a občanů.  
 
 
  
 
  
Kontakt: 
Maurizio D’Amore + 39 335 6783965 
nebo  
Eric Jozsef: + 39 338 3191689 
  
info@europanow.eu 
www.europanow.eu 
 
 
 
 Proč oslavujeme #JanPalach, evropského hrdinu #Evropa 
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