
             

Sobota 5. května 1945
Na Zbraslavi došlo během dne 
k několika bojovým srážkám, byla 
odzbrojena motorizovaná jednotka 
a Hitlerjugend a vyjednávalo se o 
kapitulaci s SS jednotkou, která měla 
obsazen zbraslavský zámek. 
13.00 Velká, Malá Chuchle
Na Zbraslavské silnici byl u Velké 
Chuchle zajištěn německý nákladní 
automobil vezoucí na 6000 časova-
cích strojků pro pražskou německou 
posádku. V Malé Chuchli byla od-
zbrojena jednotka německého polní-
ho četnictva o síle 27 mužů, zbraněmi 
byli vyzbrojeni dobrovolníci.
Odpoledne Zbraslav, Lahovice, Radotín
U Husova sboru odzbrojují zbraslav-
ští občané německou motorizovanou 
jednotku a získávají 10 aut, 80 pušek 
a samopalů se střelivem a mnoho 
barelů benzínu. Skupina lahovických 
občanů spolu s bojovníky z Radotína 
odzbrojuje družstvo německých vojá-
ků, hlídající most přes Berounku, a 
ukořisťuje 16 pušek, lehký kulomet, 
ruční granáty a střelivo. Radotínští 
občané odzbrojují místní 50člennou 
německou posádku a získávají 17 pu-
šek, 1 lehký kulomet, 2 obrněné vozy 
a značný počet nábojů. Revoluční jed-
notka obsazuje četnickou stanici, kde 
je zřízeno VS, poštu, nádraží a jiné 
veřejné budovy. Na naléhavé volání 

o pomoc je z Radotína do Zbraslavi  
pod vedením por. v zál. Jandy vyslána 
četa dobrovolníků s obrněným vozem. 

Další četa odeslána do Třebotova, kde 
je s její pomocí v 17.15 hodin němec-
ká posádku zlikvidována.

20.25 Radotín
První hlídkový vůz Vlasovovy armá-
dy se ohlásil na voj. velitelství v Ra-
dotíně. Za ním přijela četa o 80 mu-
žích se 2 tanky a 4 obrněnými vozy.
Večer Zbraslav
V pozdních večerních hodinách kapi-
tulovala SS posádka ve zbraslavském 
zámku. Akce se zúčastnily i jednotky 
ze Smíchova a Radotína. Byly získá-
ny zbraně a posádka byla internová-
na. Zbraněmi byli vyzbrojeni bojov-
níci v Radotíně, Lahovicích a ještě 

tři plná nákladní 
auta byla odvezena 
do Štefánikových 
kasáren.
Neděle 6. května 
1945
Od Štěchovic po-
stupovaly oddíly 
tankové SS divize 
vedené pluk. von 
Kleinem v počtu 
asi 50 tanků a 4000 
mužů s plnou vý-
zbrojí. Část těchto 
jednotek se chtěla 

probít podél Vltavy na Smíchov 
a Malou Stranu a zde se spojit s ně-

 Byl začátek května roku 1945. 
I když se německá armáda snažila 
všemi prostředky utajit své bojové 
neúspěchy, mezi lidmi se tajně šířily 
zprávy, že se blíží konec války. Něm-
ci se však se svými nezdary nechtěli 
smířit a jejich válečné aktivity pocí-
tili i občané Velké Chuchle a okolí. 
Nálety hloubkových letců, poplachy 
a pronikavý zvuk sirén, útěky lidí 

do krytů, na jedné straně strach a na 
druhé naděje na brzký konec tohoto 
utrpení. To byl jen částečný obraz 
květnových dnů roku 1945. Odpor 
proti Němcům narůstal, sabotáže 
byly častější a Němci čím dál tím 
více zuřili. Koncentrační tábory 
byly přeplněné. V sobotu 5. květ-
na volal Československý rozhlas o 
pomoc. Výzva rozhlasu, to byl signál 

k otevřenému boji. Místní rozhlas 
oznámil, že od Berouna jde na pomoc 
Praze 30 000 tisíc bojovníků. Armá-
da postupovala dnešní Radotínskou 
ulicí kolem restaurace Start. Zde na 
ni čekali chuchelští občané s občerst-
vením. I když toho již ve zbídačených 
domácnostech nebylo mnoho, lidé 
se rádi rozdělili s těmi, kteří jim 
přicházeli na pomoc. Byli to později 
zavrhovaní vlasovci. Když 6. května 
osvobodila americká armáda Plzeň, 

Pokračování na 7. straně

   Uplynulo již dlouhých 60 let od 
oné soboty 5. května 1945, kdy po 
šesti letech nacistické okupace opět 
dopoledne zavlála nad Radotínem 
československá vlajka vyvěšená na 
vysokém komíně cementárny, tedy 
ve středu Radotína, v místech, kde 
je dnes nákupní středisko. Byl jsem 
ke konci války totálně nasazen do 

továrny v Uhříněvsi, kde jsem přes 
týden bydlel a domů jsem jezdil vždy 
v sobotu odpoledne. 
   Začátkem května toho roku však už 
viselo ve vzduchu, že konec války je 
na spadnutí. Proto jsem přijel domů 
už v pátek večer a v sobotu u oběda 
se ozvalo volání pražského rozhlasu 

    Politika, velikonoční očista a jarní úklid 
jsou témata pro slovo starosty poněkud 
nesourodá. Na první pohled nemají nic 

s p o l e č n é h o . 
Předvelikonoční 
očista duchov-
n í  v  p o d o b ě 
půstu a jarní 
úklid ve většině 
ho sp o d á ř s t v í , 
na zahradách a 
v  d o m á c n o s -
t e c h  b ý v a l y 

pravidlem. Není pochyb, že právě jaro je 
příležitostí zbavit se všeho škodlivého, 
co dlouhá zima přinesla, vyhodit to, co 
je nepotřebné. Po kalendářním příchodu 
jara následují velikonoční svátky, jejichž 
vyvrcholení je oslava nového života. 
    Pro některé občany, a zejména politiky, 
byly letošní Velikonoce také očekáváním. 
Uspořádání sjezdu vládnoucí politické 
strany v době velikonočních svátků ne-
postrádalo symboliku. A bylo věru jistě 
mnoho zatuchlého, co zasluhovalo vy-
mést! Byla příležitost  zbavit se starého, i 
když ne věkem, nalézt slušnost a pozved-
nout ji mezi ctnosti, obnovit zašlý lesk. 
I pro reprezentanta této politické strany 
byla Bílá sobota velikonoční nemalou 
příležitostí k očistě své i strany. Očista 
se nekonala, podstatné zůstalo při starém, 
staronový vůdce může dál udávat  úroveň 
politické kultury. 
  Nelze ani na vteřinu pochybovat o 
slovech lídra této strany, že „se nebojí“. 
Jistě to myslí upřímně. Nebál se spojovat 
autoritu svého úřadu s pochybnostmi o 
zdrojích osobního majetku. Nebál se pod-
nikání nejbližšího člena rodiny. Nebál se 
kontaktů s podnikáním v méně obvyklém 
„zboží“. Bát se nemusí ani nyní, však ho 
„jeho“ lidé dobře podrželi.. A proč ne, 
jde jen o moc, o vliv. A o peníze. Ty, jak 
se říká, nesmrdí. A tak právě uplynulé 
Velikonoce budou o nezameteném prahu 
jedné, nikoliv nevýznamné, politické 
strany, o další promarněné šanci obno-
vit důvěru v politiku. Úklid se nekonal, 
očista zůstala cizím pojmem. Velikonoce 
skončily, zapomeňme!
  Občanům pak bylo dáno najevo, jak 
mnoho znamenají pro některé politiky 
slova pořádek, slušnost, čestné chování a 
cit pro odchod. 
   A tak letošní Velikonoce byly pro jed-
ny dnem volna navíc, pro jiné oslavou 
vzkříšení, některým přinesly zklamání 
a dalším vítězství. Příjemný zbytek jara 
přeje čtenářům Novin Prahy 16  

s p o l e č n é h o . 
Předvelikonoční 
očista duchov-
n í  v  p o d o b ě 
půstu a jarní 
úklid ve většině 
ho sp o d á ř s t v í , 
na zahradách a 
v  d o m á c n o s -
t e c h  b ý v a l y 

pravidlem. Není pochyb, že právě jaro je 

  Letošní rok, a především měsíc 
květen, je pro celou Evropu ob-
dobím významného jubilea. Již 
šedesát let uplynulo od posledních 
bojových operací spojeneckých ar-
mád na evropském bojišti v rámci 
2. světové války, vedoucích k de-
fi nitivní porážce hitlerovského 
Německa. Právě oblasti středních 
Čech a Prahy se staly posledními 
místy odporu fašistických oku-
pantů, proti kterým povstali naši 
otcové, dědové, předci. Boj o Čes-
ký rozhlas na Vinohradské třídě a 
úpěnlivé výzvy o pomoc linoucí se 
z ampliónů odstartovaly Pražské 
povstání. 
  Snad každá pražská čtvrť má 
svoji historii spojenou s událostmi 
z před šedesáti lety, svoje místní 
hrdiny a oběti. Hrdiny, kteří se 
i přes vidinu blížícího se konce 
války s nezadržitelně postupující-
mi jednotkami americké a Rudé 
armády nebáli nasadit a položit 
svoje životy za lepší zítřky. 
  I oblasti na jihozápadním před-
městí Prahy, místa dnešních 
městských částí správního obvodu 
Prahy 16, se staly významnými 
lokalitami, kde došlo z hlediska 
Pražského povstání k velice vý-
znamným událostem. O mnohých 
se můžete dozvědět z článků, 
autentického vyprávění a přetisku 
dobových fotografi í v aktuálním 
dubnovém vydání Novin Prahy 16, 
které máte právě v rukou. Při této 
příležitosti  si s úctou vzpomeňme 
na všechny oběti šest roků trvají-
cího nejstrašlivějšího válečného 
běsnění v historii  lidstva, které 
přineslo zmaření milionů a milio-
nů nevinných lidských životů. Ať 
je naše vzpomínka a úcta všudy-
přítomná  při blížícím se výročí 
Pražského povstání a především 
při velkolepých oslavách 60. vý-
ročí ukončení 2. světové války 
v Evropě. Čest jejich památce.

Letos si připomeneme 60 let od konce nejstrašnější války lidských 
dějin. Začátek května bude také ve znamení vzpomínky na Pražské po-
vstání, kdy se občané postavili se zbraní v ruce ke všemu odhodlaným 
německým ozbrojeným jednotkám. Těmto mimořádně významným 
událostem se věnujeme se zaměřením na dnešní správní obvod Prahy 16 
jak na titulní straně, tak i v Objektivu času a na stranách 4 a 7.       
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