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Připomínka obětí, které si vyžádal 
nejstrašlivější válečný konflikt, jaký 
doposud lidé rozpoutali, je třeba si 
určitě připomínat každoročně. Přesto 
je právě výročí možností přiblížit 
takové ohlédnutí co největšímu počtu 
těch, pro které je válka už jen kapitolou 
v dějepisu. Jednotlivé městské části 
samozřejmě zaměřily vzpomínkové 
akce na události, které se dotkly 
konkrétně jejich obyvatel.

V Lochkově položi l i květ iny 
k oběma památníkům 5. května, v den 
Květnového povstání českého lidu.

Radotín si odvahu a hlavně osobní 
oběť těch, které boj za svobodu stál 
život, připomněl nejprve ve čtvrtek 
7. května v 10.00 hodin pietou 
u pomníku padlým na náměstí 
Osvoboditelů. V tento den byly 
položeny věnce i ke všem ostatním 

Konec války u soutoku řek
i partyzáni. Němci vnikli znovu do 
obce. Na Benátkách před tanky posta-
vili asi 50 rukojmích, 2 z nich zastře-
lili. Němci začali rabovat a vyzvali ke 
složení zbraní, jinak že zastřelí každé-
ho, koho najdou v lesích.

Ve středu 9. května ráno ale již bylo 
všeobecně známo, že Německo ka-
pitulovalo. I jednotky SS v Radotíně 
dostaly příslušný rozkaz a chystaly 
se k odchodu na západ. Od Zbraslavi 
a z Chuchle se do Radotína stahovaly 

Použité snímky jsou z archivu Letopisecké komise v Radotíně,
Archivu bezpečnostních složek ČR, sbírky Ing. Františka Kadlečka,

a sbírky Vladimíra Joudy.

Oslavy 70. výročí ukončení II. světové války v Evropě
pomníkům v Radotíně. Další akce se 
ještě chystají: v úterý 19. května se od 
19.00 hodin v Kulturním středisku 
Radotín uskuteční komorní koncert 
k uctění 70. výročí ukončení 2. světové 
války „Díky za svobodu“ a otevře se 
výstava dobových fotografií, na středu 
20. května od 17.30 hodin připravila 
radotínská Letopisecká komise do 
Klubové scény Milana Peroutky 
př e d n á š k u  z n á mé ho  h i s t or i k a 
PhDr. Pavla Žáčka „Konec 2. světové 
války v Radotíně a okolí“. Na koncert, 
výstavu  i přednášku je vstup volný.

Ve Velké i Malé Chuchli se ve čtvrtek 
7. května k uctění památky obětí druhé 
světové války uskutečnily pietní akty na 
všech památných místech, jež se váží 
ke květnovým událostem roku 1945. 
U Základní školy Charlotty Masarykové 
se ho zúčastnili i žáci školy.

Vzpomínkové a kce Zbras lav i 
u příležitosti 70. výročí ukončení 
I I .  s v ě t o v é  v á l k y  v  E v r o p ě 
a Pražského povstání českého lidu 
otevřela 5. května výstava dobových 
dokumentů v Městském domě, o den 
později, ve středu 6. května, vyšel od 
pomníku Vladislava Vančury pocho
d ve stopách generála Mejstříka. Šlo 
o společnou vycházku se žáky ZŠ, 
věnovanou květnovým událostem 
roku 1945 ve Zbraslavi. Pietní akt 
u pomníku padlých lahovických 
občanů v Lahovičkách proběhl na 
výročí upomínané tragédie (viz 
článek Přežila lahovický masakr) ve 
čtvrtek 7. května, v pátek 8. května, 
na Den vítězství, pak u společného 
hrobu padlých v květnové revoluci 
u Husova sboru a na Zbraslavském 
náměstí. 

všechny německé zálohy v síle něko-
lika tisíc mužů. Zbytečnou výstroj 
spalovali, zbraně a střelivo ničili nebo 
odhazovali do řeky. V pozdní odpo-
ledne odešel z Radotína poslední 
německý voják. Příjezd Rudé armády 
(Zbraslav ji vítala až kolem půlnoci) 
pak znamenal definitivní úlevu. Vál-
ka skončila.

Momentka s rudoarmějci

Příjezd Rudé armády do Radotína (po dnešní ul. Výpadová)

Pozůstatky nacistické techniky v Radotíně

Atmosféra květnových dní na Zbraslavi

Pocta květnovým obětem před kostelem
sv. Petra a Pavla

Opět svobodni

Rudoarmějci před restaurací U Přívozu na Zbraslavi

Pohřeb obětí květnových událostí v Radotíně

Chuchelští padlí a zavraždění jsou pochováni v chuchelském háji

Povolávací rozkaz pro Zbraslav
zew 17. května 1945


