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TÉMA MĚSÍCE
VáÏení ãtenáﬁi,
v tomto ãísle se mimoﬁádnû opût vûnujeme 60. v˘roãí ukonãení II. svûtové války. Pﬁiná‰íme informace o akcích, poﬁádan˘ch pﬁi této pﬁíleÏitosti, a také pﬁíspûvky na toto téma. Vzpomínek, vztahujících se ke kvûtnov˘m dnÛm roku 1945, se v redakci se‰lo víc
neÏ dost. Za v‰echny dûkujeme.
PÛvodnû ohlá‰enému tématu Pû‰í a cyklistická doprava se proto budeme vûnovat aÏ
v dal‰ím, ãervnovém ãísle. Je‰tû do 25. kvûtna nám tak mÛÏete psát ãi telefonovat své podnûty a názory...
• Chodíte po Praze radûji pû‰ky, kdyÏ to vzdálenost umoÏÀuje?
• VyuÏíváte radûji MHD ãi vlastní dopravu?
• Dovedete si pﬁedstavit denní dojíÏdûní do zamûstnání na kole?
• Je podle Vás Praha 2 na kole dobﬁe sjízdná?
• Uvítali byste hust‰í síÈ pû‰ích zón? A kde by takové „zóny klidu“ mûly b˘t?
• Vidíte reálnou moÏnost, jak podstatnû roz‰íﬁit síÈ cyklostezek?
Tû‰íme se na Va‰e pﬁíspûvky na adrese: ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20,
120 39 Praha 2, nebo na e-mailu: noviny@p2.mepnet.cz.

Harmonogram rekonstrukce bojÛ o rozhlas
âtvrtek 5. kvûtna 2005
P¤EDPREMIÉRA PRO VETERÁNY PRAÎSKÉHO POVSTÁNÍ
7:00 – 13:00
uzavﬁení Balbínovy ulice
7:00 – 11:00
instalování dobov˘ch rekvizit
10:00 – 13:00
uzavﬁení Vinohradské ulice
11:00 – 11:30
shromaÏìování divákÛ a pﬁíjezd pamûtníkÛ ze Staromûstského námûstí
11:30 – 12:00
rekonstrukce ãásti bojÛ o âesk˘ rozhlas, které se odehrály v Balbínovû
ulici
12:33 – 13:00
pietní akt pﬁed budovou âeského rozhlasu
Sobota 7. kvûtna 2005
PREMIÉRA ÚPLNÉ REKONSTRUKCE BOJÒ O âESK¯ ROZHLAS
10:00 – 14:00
instalování dobov˘ch rekvizit a naváÏení techniky a úãinkujících
13:00 – 17:00
uzavﬁení Vinohradské a Balbínovy ulice
14:00 – 15:00
shromaÏìování divákÛ
15:00 – 15:45
rekonstrukce bojÛ o âesk˘ rozhlas
16:00 – 16:15
vzpomínkov˘ akt u pamûtní desky na budovû âeského rozhlasu
16:15 – 17:00
odsun materiálu a techniky a uvolÀování Vinohradské tﬁídy
16:15 – 19:00
odstraÀování dobov˘ch rekvizit
Související akce: V úter˘ 3. kvûtna bude pﬁed budovou âeského rozhlasu na Vinohradské tﬁídû instalováno historické obrnûné vozidlo povstalcÛ „âS. ROZHLAS“. 6. kvûtna veãer bude
obrnûnec „âS. ROZHLAS“ pﬁemístûn pﬁed Národní muzeum na Václavské námûstí. Ve ãtvrtek
5. kvûtna se pﬁed budovou âeského rozhlasu na Vinohradské tﬁídû uskuteãní tradiãní pietní akt
k v˘roãí PraÏského povstání, kterého se zúãastní nejvy‰‰í státní pﬁedstavitelé; na budovu âRo
budou vyvû‰eny repliky vlajek âSR, USA, SSSR a V. Británie z kvûtna 1945.

60. výročí ukončení II. světové války
Tajné poslání Husova sboru na Vinohradech v květnových dnech 1945
„V kvûtnové revoluci 1945, kdy budova
âs. rozhlasu byla po‰kozena, vysílal praÏsk˘
rozhlas z budovy Husova sboru ve dnech
7. – 9. kvûtna zprávy o postupu spojeneck˘ch armád, volání o pomoc bojující Praze.“
V˘‰e uvedená slova z pamûtní desky, umístûné na budovû Husova sboru Církve ãeskoslovenské husitské v Dykovû ulici na Vinohradech,
dodnes pﬁipomínají události, které se zde odehrály pﬁed 60 lety na konci II. svûtové války.
Dochovaná slova v pamûtní knize vinohradské náboÏenské obce Církve ãeskomoravské
(pozn.: protektorátní název Církve ãeskoslovenské husitské), zapsaná tamním faráﬁem Arno‰tem ·im‰íkem, jsou v˘razem jeho neobyãejné stateãnosti i odvahy mnoh˘ch dal‰ích,
kteﬁí umoÏnili âeskoslovenskému rozhlasu
v dobû bombardování jeho budovy na Vinohradské tﬁídû vysílání nejprve z kÛru a ve chvíli
obavy z moÏného napadení i ze sklepa sboru.
První hlá‰ení z Husova sboru PraÏané sly‰eli 7. kvûtna 1945 v pÛl páté odpoledne. Za
necelé tﬁi hodiny se jiÏ odtud oz˘valo radostné
oznámení o kapitulaci Nûmecka a vítûzství spojencÛ. Vysílání pokraãovalo aÏ do úplného
ukonãení revoluce 9. kvûtna v 19:00.
Dokladem radosti z moÏnosti úãinnû pomoci Praze ve chvíli, kdy to potﬁebovala, jsou
slova z pamûtní knihy, sepsané faráﬁem ·im‰íkem: „Jsme naplnûni ãistou radostí, Ïe se
Husovu sboru dostalo moÏnosti této sluÏby.
Nevidíme v tom jen náhodu, Ïe pod vûÏí
s husitsk˘m kalichem, vysoko nad Prahou
vztyãeném, v blízkosti pomníãku Mistra Jana
Husa, jehoÏ pﬁíkaz ,BraÀ pravdy aÏ do smrti‘
ãesk˘ národ vûrnû plnil, byly koncipovány plamenné v˘zvy povzbuzení bojovníkÛm na barikádách, dûkování praÏsk˘m Ïenám, poctivé
informace o událostech a úãinné dovolávání
se spojencÛ ve chvíli nejkritiãtûj‰í.“
Mgr. Olga ·tûpánová, Mgr. Hana Tonzarová,
Církev ãeskoslovenská husitská

HusÛv sbor na Vinohradech 8. kvûtna 1945

Foto: archiv CâSH

Kvûtnové události r. 1945 po 60 letech znovu oÏijí v nedûli 8. kvûtna 2005 v Husovû sboru
CâSH na Vinohradech v kombinovaném programu od 9:00 do 11:30:
9:00 – 10:00
10:00 – 10:55

11:00 – 11:30

BohosluÏby: slouÏí praÏsk˘ biskup CâSH Mgr. Karel Bican, pﬁím˘ pﬁenos
âRo 2, stanice Praha.
Komponovan˘ program: kvûtnové události 1945 v Husovû sboru na Vinohradech, svûdectví z kroniky; autentická nahrávka âsl. rozhlasu z Husova
sboru na Vinohradech ze 7. kvûtna 1945: hlá‰ení o kapitulaci Nûmecka a vítûzství spojencÛ; historické ohlédnutí za CâSH za II. sv. války; PraÏsk˘ ÏesÈov˘ soubor.
Pietní akt: PraÏsk˘ ÏesÈov˘ soubor; úvodní modlitba, pﬁivítání: praÏsk˘ biskup
CâSH Mgr. Karel Bican; projevy: generální ﬁeditel âeského rozhlasu
Ing. Václav Kasík, námûstek primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolf BlaÏek, starosta mûstské ãásti Praha 2 Mgr. Michal Basch; kladení vûncÛ, kvûtin, PraÏsk˘ ÏesÈov˘ soubor. Pietní akt se uskuteãní dále za úãasti pﬁedstavitelÛ církví,
starostÛ mûstsk˘ch ãástí hl. m. Prahy, vojenského kaplana Armády âeské republiky a organizací sdruÏujících úãastníky II. svûtové války.

Poﬁádá: Církev ãeskoslovenská husitská za pﬁispûní âeského rozhlasu v rámci kampanû
Muzeum a 20. století. Podrobnosti: www.muzea20stoleti.cz.

Snad bylo něco i trochu jinak...

Oslavy 60. výročí ukončení II. světové války

Pořadatelé
Silver Screen, Magistrát hl. m. Prahy,
Agentura CI-5, Nadace pozemního
vojska AČR, Český rozhlas, Vojenský
historický ústav, Čs. obec legionářská, VHK Gardekorps, MČ Praha 1,
MČ Praha 2, MČ Praha 4, MČ Praha
6, MČ Praha 7
Akce v Praze
Sobota 30. 4. 2005
Letiště Praha - Letňany, areál Stará
Aerovka: zahájení výstavy „Letecká
válka 1939 – 45 nad českými zeměmi“ (do 31. 5. 2005)

Pátek 6. 5. 2005
16:00, Kobyliská střelnice: pietní akt
Kino Konvikt: Festival válečných filmů – PRO ČLENY KLUBU!
Dokumentární cyklus „Zač jme bojovali“:
15:00 – I. a II. díl
17:30 – III. a IV. díl
20:00 – V. a VI. díl
Kino Lucerna: Festival českých váleč-ných filmů
15:00 – Májové hvězdy
17:30 – Práče
20:00 – Nebeští jezdci
Kino OKO: promítání tematických filmů, dokumentů, dobových týdeníků
atd., v předsálí výstava fotografií

Pondělí 2. 5. 2005
Kino OKO: promítání tematických
filmů, dokumentů, dobových týdeníků atd., v předsálí výstava fotografií
Úterý 3. 5. 2005
Kino OKO: promítání tematických
filmů, dokumentů, dobových týdeníků atd., v předsálí výstava fotografií
Středa 4. 5. 2005
Kino OKO: promítání tematických
filmů, dokumentů, dobových týdeníků atd., v předsálí výstava fotografií
14:30, Klárov: položení základního
kamene památníku obětem 2. odboje
Čtvrtek 5. 5. 2005
11:30 – 12:00, Balbínova ulice: rekonstrukce části bojů o Český rozhlas
12:30, Vinohradská třída: pietní akt
před budovou Českého rozhlasu
16:00, Galerie Písecká brána: výstava
„60 let od Pražského povstání“
Kino OKO: promítání tematických filmů, dokumentů, dobových týdeníků
atd., v předsálí výstava fotografií

Sobota 7. 5. 2005
10:00, Olšany: kladení věnců
15:00, Vinohradská: rekonstrukce bojů o Český rozhlas ve Vinohradské
a Balbínově ulici
16:00, Vinohradská: vzpomínkový akt
u pamětní desky u vchodu do budovy
Českého rozhlasu
Kino Konvikt: Festival válečných
filmů – pro ČLENY KLUBU!
15:00 – Jdi a dívej se, Rusko
17:30 – Kanály, Polsko
20:00 – Příběh létající pevnosti, Muži
z Aleutů, USA – dok. filmy

Kino Lucerna: Festival českých válečných filmů
15:00 – Oáza
17:30 – Atentát
20:00 – Obchod na korze
Kino OKO: promítání tematických
filmů, dokumentů, dobových týdeníků
atd., v předsálí výstava fotografií
Neděle 8. 5. 2005
8:00, kostel sv. Antonína: zádušní mše
9:00, Památník Vítkov: slavnostní
shro-máždění
10:00, Letná: vojenská přehlídka
10:00 – 22:00, Dejvická: Demarkační,
Dejvická ulice (polní kuchyně, restaurace, tanec, program pro děti apod.)
13:00, Letenská pláň: kulturní program
14:00, Vítězné náměstí: uložení
prsti z pohřebišť čs. vojáků
15:00, Staroměstské náměstí: Jízda veteránů Prahou
Kino Konvikt: Festival válečných
filmů
17:30 – Overlord, Anglie
20:00 – Jeřábi táhnou, Rusko
Kino Lucerna: Festival českých
válečných filmů
15:00 – Vyšší princip
17:30 – Smrt si říká Engelchen
20:00 – Ostře sledované vlaky
15:00, Braník: Barikáda 2005 –
Ostrov č. 5 - Camping, Praha 4
Kino OKO: promítání tematických
filmů, dokumentů, dobových týdeníků atd., v předsálí výstava fotografií
20:00, Staroměstské náměstí
– slavnostní koncert k 60. výročí
22:00, ohňostroj

PODROBNÉ INFORMACE: www.praha-mesto.cz/oslavy, www.ceskenoviny.cz, www.rozhlas.cz/valka/akce.

V‰e, co se stalo v minulosti, má nûkolik
tváﬁí. Smutnou i veselou. Tragédii i veselohru. V˘kladu se s neobyãejnou radostí
chopí politici za odborné spolupráce
s historiky. Charakterními, i s tûmi bez této pomûrnû dÛleÏité vlastnosti.
Tak se dozvíte, Ïe PraÏské povstání a/ ﬁídila strana KSâ v ãele s posléze z dûjin vygumovan˘m funkcionáﬁem, b/ neﬁídil to nikdo,
c/ wehrmacht chtûla z mûsta udûlat kÛlniãku
na dﬁíví, d/ wehrmacht pouze touÏila utéci co
nejrychleji z Velichovek do Plznû, neboÈ se jí
líbil více generál Patton neÏ generál Rybalko.
Nic z toho nevûdûli dva kluci mezi osmnácti a devatenácti, kteﬁí se ‰li
podívat na Smíchov, neboÈ po
ulicích letûlo: „Ameriãani jsou
u Andûla!“
Ve Vy‰ehradské
ulici na dne‰ním
ministerstvu spravedlnosti vidûli obrovské
ãeskoslovenské vlajky, coÏ
je dojalo. Nikdy to v‰ak nepﬁiznali. AÏ kdyÏ zestárli.
Pﬁes Vltavu se uÏ nedostali. Zaãala mela.
Vrátili se na Vinohrady, kde jim otec jednoho
z nich vtiskl do rukou pu‰ky, které si pﬁivezl
z povstání v Boce kotorské, neb slouÏil
u CaK mariny. Náboje nebyly, a tak si je ho‰i
opatﬁili ve vinohradském pivovaru na Korunní.
Moc se do tûch mu‰ket nehodily, ale nûjak to
stﬁílelo. S tûmi pálili na sokolovnu v Riegrov˘ch sadech, byv‰e schováni za rohem hospody U Bohou‰e. Zﬁejmû dobﬁe, protoÏe
Nûmci to brzy vzdali. Na schodech k bazénu
pﬁekroãili prvního mrtvého nûmeckého vojáka. Byl stejnû star˘ jako oni a jeho krev se
rozlévala v de‰ti po dlaÏbû do ztracena. Napadlo je, Ïe kdyby nebylo hloupé války, mohli
spolu sedût ve zmínûné hospÛdce…
Hospoda U Bohou‰e je zﬁejmû strategicky
zajímavá, neboÈ ji v ‰edesátém osmém obsadila i spﬁátelená armáda. Jestli ji pouÏil i císaﬁ Napoleon, kdyÏ táhl ke Slavkovu, nelze uÏ zjistit.
Pátého bylo pod mrakem a nebe ovládaly
„turbíny“, jak se ﬁíkalo proudov˘m messerschmittÛm 262. Díky nim sebûhli schodi‰tû
u sokolovny obrovskou rychlostí, neboÈ jedna
ta potvora si to namíﬁila, jak i mysleli, pﬁímo
na nû. Potom pﬁi‰li na to, Ïe pilotovi spí‰e ‰lo
o Masarykovo nádraÏí. Pﬁedtím ov‰em vidûli
junkerse 88, jak útoãí na budovu rozhlasu.
Potom si opatﬁili nûmecké samopaly, coÏ
uÏ bylo lep‰í. PancrfaustÛm se vyhnuli, neboÈ
vidûli, co to udûlá ze stﬁelce, kdyÏ rouru odpálí a má za sebou zeì. Nûmeck˘m fronÈákÛm
se ani nyní vyrovnat nemohli, protoÏe ti vojenské ﬁemeslo ovládali dokonale, a na‰i zaãínající bojovníci znali pouze z filmÛ, jak se pu‰ka
nabíjí a jak se schmeiser nosí na prsou.
Potom chodili tam, kam je z velitelství
v Mikulandské poslali, aÏ skonãili dole na
Václavském. To uÏ bylo ke konci povstání.
Snad sedmého, snad osmého. Nebe bylo
azurové. Odtud byli posláni k Ol‰anÛm, kde

jiÏ úﬁadovali vlasovci. Táhli po Václavském
nahoru ke koni. Kolem nezvyklé ticho a nikde
ani Ïiváãka. Chodník byl pln˘ sklenûné tﬁí‰tû.
Pod Smeãkami, dnes se tam prodává ovoce,
byla o‰etﬁovna s náramnû hezkou zrzavou
sestﬁiãkou. Ta jim nedoporuãila dal‰í pochod,
neboÈ pr˘ ze zadního traktu peãkárny stﬁílí
gestapák. Právû do zmínûné ulice. To hrdinní
bojovníci, podle vlastního mínûní velice ostﬁílení, odmítli a táhli dál.
Na zaãátku Smeãek byla malá barikádiãka, která jim velice poslouÏila, protoÏe ta
krásná holka mûla pravdu. LeÏeli tam a báli
se, zejména také proto, Ïe z prÛchodu kina
jim nadával ãetaﬁ vládního vojska pitomcÛ
a chtûl jim nakopat.
Také jim poradil,
jak se z toho dostat,
a tak se obrovsk˘m pﬁískokem
vrátili ke krásné markytánce.
Na rohu ·tûpánské zaslechli letecké motory a nad nimi se
mihly stﬁíbrné siluety fockewulfÛ sto devadesátek. Letûly v perfektním boxu a z kaÏdého
vypadla bomba. Jedna se trefila do pozdûj‰ího Domu módy, dﬁíve Prokop a âáp s neonem v podobû ãápa, kter˘ klapal zobákem,
druhá do Domu potravin, zvaného pozdûji
drahoÏer, tﬁetí po‰kodila v Muzeu velrybu
a poslední spadla nûkam do Italské.
Tak pitomé hrdiny vlastnû zachránil gestapák, protoÏe v uvedeném prostoru by nemohli pﬁeÏít, a tím pádem ani napsat po ‰edesáti
letech do periodika Prahy 2.
Je‰tû jedna vzpomínka. Snad to bylo desátého, snad pozdûji. To jiÏ v Praze byli Rusové. Nûmci stále je‰tû zákeﬁnû stﬁíleli po lidech na ulicích a jeden z nich se také usídlil
ve vûÏi svaté Ludmily. Pro PraÏáky to byl obrovsk˘ boj. Nûco jako bitva o Stalingrad nebo
u Kurska. Po tramvajov˘ch kolejích se táhla
kolona ruského trénu s koníky a vozíky. Ty
ruské vojáky ten Germán nevzru‰oval vÛbec.
Mûli toho za sebou mnoho. Jednoho z nich
pﬁece jen doÏral. Dopálen˘ vojensk˘ dûda za
vozejãkem táhl takov˘ mal˘ kanónek.
Odpﬁáhl ho, otoãil a tím laufkem se podíval
na vûÏ. Korekci si je‰tû udûlal pomocí krabiãky sirek, a prásk. Ve vûÏi byla díra a bezboÏn˘ stﬁelec odpochodoval do Walhally. Vojáãek
po sobû uklidil a odjel do Vr‰ovic nebo pﬁímo
do Sovûtského svazu. To se uÏ nedá zjistit.
Potom je‰tû vidûli hoﬁet Nûmce povû‰ené
na kandelábrech na Václavském a v Rytíﬁské,
ale vidûli také spou‰È, kterou udûlali pr˘ ho‰i
z Hitlerjugend. Ti mrtví âe‰i tam pﬁed smrtí
museli mnoho zkusit. Chlapeãci s nápisy Gott
mit uns na opascích byli vynalézaví.
Popudliv˘ staﬁec ani neví, jestli si to vÛbec
mÛÏe pamatovat. Snad ano. Snad bylo nûco
i trochu jinak. Ostatnû není profesionálním
historikem.
Pohledem svûtové politiky to vypadalo
moÏná úplnû jinak.
-drH(78)-

