Střípky z klánovické historie

Konec války v roce 1945
Mozaika vzpomínek pamětníků, jak je zaznamenal Klánovický zpravodaj

_____________
Klánovický zpravodaj v květnu 1997
Do Klánovic přišlo zase jednou jaro, čas rozkvetlých rododendronů, slavnostních průvodů do Újezda
a zpátky a vylágrovaných darlingů. Na darlingy byl pan Vlasák, otec Jaroslava a Františka. Prohlížel
nemocný darling přes skvrny od oleje, které míval na brýlích, a komentoval dobu.
„Tak máme zase jaro, pane inžinýr!“. Každému, komu netykal, říkal pane inžinýr. „Je to třicátý pátý jaro
od konce války, v který v Klánovicích pad ten ruskej kluk.“
Psal se rok osmdesát. Než darling naskočil, vyslechl jsem od pana Vlasáka dnes všeobecně známý příběh
o ruském vojákovi, veselém klukovi, který somroval po Klánovicích víno a kořalu a stal se přitom poslední
obětí druhé světové války. „On ten kluk tu strašnou směs slejval do kanystru a rozumí se, že při tom taky
ochutnával. A jak byl nacamranej, vmotal se u pošty pod jejich tank a ten ho přejel. Chudák kluk!“
Píše se rok devadesát sedm. Už není pan Vlasák a brzo nebudou ani darlingy, protože se připlazí vodovod,
ale vzpomínka zůstane. Vzpomínka na kluka, který prý prošel s frontou od Volhy až k nám, aby tu naplnil
svůj osud. Každý rok si říkám chudák kluk. Chudáci všichni ti kluci od Guadalcanalu, od Tobruku, od
Stalingradu i od mostu v Remagenu. Chudáci kluci!
Takto vzpomínal pan Viktor Dusil v květnovém čísle Zpravodaje v roce 1997.

Z Klánovické kroniky
Již asi půl roku před revolucí počal četnický praporčík p. Sedláček, ustanovený u zdejší četnické stanice,
konati přípravy k utvoření revolučního národního výboru naší obce. Musil si získati důvěru a nalézti
spolehlivé, mlčenlivé a aktivní lidi. Jednání musilo se vésti tajně a promyšleně, neboť prozrazení
znamenalo nejhorší persekuci jednotlivců i rodin. Měsíc před vypuknutím revoluce navázal p. Sedláček
styky s okolními četnickými stanicemi, aby zajistil případnou pomoc pro zdejší obec, poněvadž zde v té
době ještě meškalo tři sta německých civilních občanů a sídlila zde vojenská posádka německá.
Asi čtrnáct dní před počátkem revoluce se utvořil v obci tajně národní výbor, jehož členy byli pp. František
Pražák – předseda, Bohumil Budina, Josef Cibuš, Vojta Herčík, František Hoše, Alois Krtek, Karel Matějka,
Stanislav Nevařil, Jaroslav Novotný, p. Papoušek, Gustav Procházka a Josef Šimůnek.
Ve snaze opatřiti zbraně pro Klánovice navázal p. Josef Zeman, majitel čp.1, po dohodě s panem
Sedláčkem styk s německým poddůstojníkem Lovákem, který bydlel v domě p. Zemana. Lovák informoval
o zbraních, uložených ve škole čp. 200. V noci ze 4. na 5. května vyházel p. Zeman ze suterénu školy
zbraně oknem ven a přenesl je do sklepa svého domu. Celkem tam bylo uloženo 55 karabin, 2 pistole
a 24 ruční granáty.
5. května 1945
Dne 5. května ve 12 hodin 35 minut vyzvala pražská rozhlasová vysílací stanice českou policii, české
četnictvo a české občanstvo, aby se zbraněmi přispěchali na pomoc k budově rozhlasu ve Fochově třídě,
kde se bojovalo. Jakmile bylo známo, že v Praze vypukla revoluce, klánovičtí občané počali se scházeti
u školy, ač nebyli voláni. Zbraně schopné střelby přenesené z čp.200 do čp.1 byly vydány občanům naší
obce a okolí. Tito muži byli vysláni jako hlídky k nádraží a do lesů kolem naší obce, aby se čelilo
případným útokům z této strany. Hned nato vydala zbraň posádka na Golf Clubu za podmínek ujednaných
dříve s panem Sedláčkem, že jim bude povolen odjezd v jednom nákladním autu směrem k Šestajovicům.
Všichni aktivní vojáci němečtí i civilní obyvatelstvo německé národnosti byli soustředěni ve škole čp. 200
a tam hlídání. Mnozí úředníci a dělníci, zaměstnaní celoročně v Praze a tam vlakem dojíždějící, zůstali tam,

aby pomáhali při obraně Prahy, nebo se vypravili pěšky do naší obce, jako otec a syn Veverkové, kteří
bydleli v domě čp.149. Oba byli cestou Němci zastřeleni, ačkoliv neměli u sebe vůbec zbraní.
Zeměpisná poloha naší obce, rozkládající se ve vzdálenosti dvou kilometrů od obou dvou hlavních státních
silnic, po nichž si útvary Wehrmachtu vynutily průchod, umožňovala každým okamžikem vpád
motorizovaných nebo pancéřových jednotek od Prahy nebo od východu přes slabě obsazené nebo
neozbrojené silniční záseky. Tyto záseky provedlo mužské obyvatelstvo Klánovic samo takřka přes noc.
Znemožnilo tak příchod Němců po lesních cestách od východu a západu. Také drahou nemohli se Němci
sem dostati, neboť na obou kolejích ležely převrácené nákladní vagony.
V Klánovicích byla již odzbrojená padesátičlenná německá vojenská posádka z Golf Clubu, jejíž zbraně
přejalo zdejší četnictvo. Posádka zde hlídala 526 osobních a nákladních aut, jejichž majitelé utekli
z pruského Slezska. Pak zde byl zbytek říšské pracovní služby, hornoněmečtí běženci se svými vozy
a potahy v parku a v lese proti škole čp.200, konečně zbytek okupantských rodin německých, celkem asi
300 osob, které byly ráznými, ale vždy uvážlivými zákroky p. Josefa Koška postupně soustřeďováni do
čp.200 a 143.
Odpovědnost za průběh událostí od ranních hodin dne 5. května přešla na Národní výbor. Starosta obce
pan Ladislav Vystyd stál dnem i nocí představitelům Národního výboru po boku. V budově čp.1 v přízemí
byla zřízena úřadovna čsl. policie. Jejím vedoucím se stal Josef Košek, jeho zástupcem Břetislav Vendler.
Pak byla převzata v témže roce německá ošetřovna a uvedena v činnost pod vedením ošetřovatelky pí.
Šochové a p. MUC Stolaře. Druhá samaritánská stanice byla zřízena v hasičské zbrojnici.
U Štamberka směrem k zdejšímu nádraží byla vytrhána severní železniční kolej, aby vlaky s německou
posilou nemohly ku Praze. K večeru téhož dne přivedl p. Antonín Tůma do obce 32 partyzány.
6. května 1945
V neděli 6. května časně ráno byly zesíleny překážky na dráze, poněvadž se od Českého Brodu a Úval
blížilo německé vojsko. Za Novými Dvory byl rozprášen menší oddíl německého vojska, který zanechal na
místě čtyři pušky, tři pancéřové pěsti a několik granátů. Při hájení silnice u Nové Sibřiny byl těžce raněn
Jiří Král ze Šestajovic. Večer rozhlas hlásil, že na pomoc Praze dorazily oddíly generála Vlasova.
7. května 1945
V pondělí byly z Běchovic poslány tři nákladní vagony k vykolejení a zesílení barikády. P. Čechura z Placin,
který šel po strážní službě domů, byl přepaden německými vojáky a poněvadž u něj byla nalezena zbraň,
byl na místě zastřelen. V budově čp. 23 bylo umístěno vojenské velitelství obce. Velitelem se stal kapitán
čsl. armády v záloze p. Karel Morava, zdejší řídící učitel, jeho zástupcem kapitán čsl. armády v záloze p.
Gustav Kabrna. Vojenské velitelství disponovalo asi stem mužů, bývalých vojínů a poddůstojníků čsl.
armády. O zásobování našich vojínů se staral p. Josef Zaoral. Zprávy o pohybech německých vojsk
přinášely klánovické dívky a hlavně paní Heroldová až ze Zelenče a českobrodské silnice.
8. května 1945
V úterý 8. května ráno přinesly hlídky zprávu, že na silnici směrem ke Kolodějům je asi 1000 německých
vojáků. Tito Němci věděli, že je u nás tábor internovaných Němců, a chtěli je odvézti. Zdejší vojenské
velení si bylo vědomo, že by zásahem proti takové přesile mohlo přivoditi pohromu, proto se rozhodlo
vyjednávat. Německy důstojník žádal vstup do obce, aby se mohl přesvědčit o stavu internovaných
Němců. Po rozhovoru se dvěma internovanými odjeli němečtí parlamentáři k Újezdu.
Krátce nato přijela od Újezda k barikádám auta s německým vojskem. Důstojník poručil civilnímu
obyvatelstvu odstranit barikády a parlamentářům pohrozil zastřelením, jakmile bude na ně z české strany
stříleno. Pak se Němci rozjeli směrem ke škole čp. 200. Když se k ní blížili, internovaní Němci už scházeli
po schodech, nesouce kufry a zavazadla různého objemu. Byli předem dobře informováni, že pro ně
přijedou. Část vojska se zbraněmi v rukou se rozběhla po obci a donutila občanstvo uchýlit se do krytů.
Jedna německá hlídka pronikla k obecním úřadu, jenž této chvíle byl uzavřen. Jakýsi nerozvážný výrostek,
německý voják, hodil pancéřovou pěst do okna obecního úřadu a způsobil velikou škodu demolováním
kanceláře, zdiva a okna. Hlídka donutila ve sklepě ukryté hasiče a civilní obyvatelstvo k opuštění krytu.
Jiná hlídka, patrně informovaná, postupovala lesem a přepadla četnickou stanici. Přítomní četníci byli
odzbrojeni a předvedeni před německého důstojníka. Mezitím byli pp. L. Vystyd a F. Pražák vzati jako
rukojmí. Zakrátko k nim přibyl i velitel četnické stanice, praporčík Sedláček.
Konečně osmého května se Němci rozhodli odejít. Po rušném, dramatickém dnu sklenul se nad
Klánovicemi nádherný jarní večer, první svobodný večer.

9. května 1945
Ve středu 9. května bylo z naší obce vypraveno do Prahy osobní auto řízené p. Jilichem ml., v němž pí
Šochová vezla do nemocnice na Bulovku léky. Jak jí bylo na místě řečeno, bylo to první auto z venkova,
které v kritické chvíli dovezlo do Prahy léky.
Odpoledne po 15.hodině přišli do naší obce ruští partyzáni. Zajali v lese tři příslušníky SS. Zastřelili je
blízko hotelu Wagner. Do večera téhož dne bylo zastřeleno celkem jedenáct Němců, vojáku esesáků,
z toho dva v ošetřovně. Toho dne šel přes zdejší obec veliký transport odzbrojených německých vojáků.
Když přijeli do naší obce ruští vojáci s tanky, obyvatelstvo je nadšeně přivítalo. U čp.1 byla připravena
slavobrána k uvítání. Brzy se dospělí i mládež s Rusy přátelsky bavili.
10. května 1945
Ve čtvrtek 10. května dopoledne byly hasičským autem do Prahy dovezeny zbylé potraviny pro ty, kteří
bombardováním přišli o všechen svůj majetek. Polní rentgen, který byl nalezen ve škole čp. 200, odevzdali
hasiči nemocnici na Bulovce.
Ten den byl pohřben v prosté rakvi, zasypán kvítím, při hlavní silnici v zeleném pásu mladých lip, ruský
hejtman. Zastřelil jej v lese příslušník SS, který si kdesi ukradl civilní šaty. K jedenácti zastřeleným
esesákům přibyli další tři. Všichni byli skupinou, jmenovanou národním výborem, zakopáni v lese na
neoznačeném místě.
11. května 1945
V pátek 11. května byl usmrcen tankem, z něhož při jízdě spadl únavou, ruský vojín. Pochován byl vedle
hrobu ruského hejtmana v zelené aleji lip na východ od asfaltové silnice. Oba hroby byly ohrazeny
zatímním vkusným dřevěným plůtkem a prostým dřevěným jehlanem s rudou hvězdou na vrcholu.
Ostatky ruského hejtmana byly po čtrnácti dnech z hrobu vyzdviženy a převezeny ruskými vojíny na ruské
oddělení Olšanských hřbitovů v Praze. Asi po dvou letech, za nichž byl hrob ruského vojína stále ozdoben
květy a věnci a při národních slavnostech se stal předmětem oslav, byly ostatky vojínovy z tohoto
dočasného místa odpočinku vyzdviženy dle nařízení a definitivně uloženy do hrobu, který je na I.
rozšířeném hřbitově v Jirnech. Jeho hrob je označen pomníkem a nápisy a daty českoruskými.
Jaroslav Laušman, kronikář

Co se stalo s pomníčkem padlým sovětským vojákům, který stával až asi do roku 1990 v lipové aleji při
Slavětínské ulici? Jak se uvádí v citátu z kroniky, byli na tom místě nějaký čas pochováni dva sovětští
vojáci, zahynuvší roku 1945 v Klánovicích. Příběh jednoho z nich jste si mohli přečíst „z obou stran“,
i příběh druhého má svou „neoficiální“ verzi – sovětského vojáka prý zastřelil jeho velitel, protože znásilnil
nějakou místní dívku. Kdo ví… Jisté je, že nebýt války, tihle dva ruští vojáci by byli mohli prožít mnohem
delší a třeba docela šťastný život tisíce kilometrů od místa, kde našli svou smrt.
Pomníček byl ze svého stanoviště odstraněn při budování kanalizačního řadu, při stěhování byl poškozen
a na své místo se již nevrátil. Oběti obou světových válek v Klánovicích nadále připomíná pomník
u kostela.
V Klánovicích máme ale ještě jeden válečný hrob. Kronikář Laušman píše, že v květnových dnech tu bylo
zastřeleno celkem čtrnáct Němců. Všechny je označil za esesáky – ze vzpomínek pamětníků víme, že to
po válce šlo velmi jednoduše. Před určitým časem byl Klánovický ÚMČ kontaktován zástupci Spolku pro
péči o německé hroby v cizině, který vyhledává neoznačené hroby a pohřbené vojáky se pokouší
identifikovat. Projevili tehdy zájem, až jim to čas dovolí, prozkoumat i klánovický hrob.

__________________________________

Klánovický zpravodaj v lednu/únoru 2000
„Pocházím z Lounska. V Lounech jsem chodil za druhé světové války na gymnázium. Bylo to tehdy téměř
na hranicích protektorátu – Německá říše začínala dva kilometry za městem. V průběhu války se
stupňovala snaha o naše poněmčení. Výuka němčiny byla samozřejmostí, ale posléze vyšlo i nařízení, že

německy se musí učit alespoň jedna hodina týdně i v předmětech, jako byl třeba dějepis nebo přírodopis,“
píše prvním čísle roku 2000 dlouholetý klánovický učitel, pan Karel Kinšt. A vzpomíná na své zážitky
z konce války: „Ve školním roce 44/45 jsem chodil do kvinty, nebylo mi tehdy ještě šestnáct. V posledním
roce války to s výukou za moc nestálo, Němci nás postupně vykázali ze všech školních prostor a my jsme
si nakonec chodili do školy jen pro úkoly.“

Národní stráž proti německé domobraně
„Když se očekával příchod fronty, museli jsme kopat zákopy. Hned pátého května, když vypuklo povstání,
jsem narukoval k Národní stráži. Naším prvním úkolem bylo odzbrojit jednotky v kasárnách, umístěných
v bývalé dívčí škole. To proběhlo celkem hladce, protože tam byli zejména vojáci německé domobrany,
staří nebo po zranění. Chtěli od nás jen civilní šaty a volnou cestu domů. Šaty jsme jim sice nedali, ale
jakmile nám odevzdali své zbraně, nikdo se o ně dál nestaral,“ vzpomíná pan Kinšt a pokračuje:„Horší ale
bylo, když jsem pak šel s páskou Národní stráže a s trikolorou kolem německých kasáren řádné armády.
Tamní hlídka mě zajala a vyslýchala.“

Zastřelit nebo propustit?

„Mladý poručík rozhodl: „erschiessen!“ (zastřelit),“ pokračuje v dramatickém vyprávění pan Kinšt. „Zavřeli
mě do nějaké místnosti ještě s jedním člověkem. Když pro nás po čase přišli, říkal jsem si, že asi nastává
má poslední hodinka. Začali nás ale znovu vyslýchat – tentokrát nějaký starší plukovník, který nakonec
řekl: „entlassen!“ (propustit).“ A jak to nebezpečné dobrodružství dopadlo? „Přivedli nás k bráně, ještě
nás nakopli na cestu, my přeběhli silnici a skočili do příkopu. Teprve tam jsem si pořádně prohlédl svého
společníka a s úžasem jsem zjistil, že je to můj soused,“ uzavírá své vyprávění pan Karel Kinšt.

__________________________________

Klánovický zpravodaj v květnu 2000
„Koncem války jsme bydleli v Praze na Balabence, můj otec – původně ruský legionář- tam měl
provaznickou firmu. Můj strýc již v roce 1939 pomáhal zakládat odbojovou organizaci v Praze, v roce 1940
utekl před zatčením přes Polsko a Rumunsko do Ruska. Tam byl poslán do zajetí na Sibiř, ale pak se dostal
do české jednotky, kde sloužil v hodnosti kapitána. V roce 1942 padl v bitvě u Sokolova. Mého otce zavřeli
v témže roce na udání za hospodářský delikt do koncentráku, naštěstí se za dva roky vrátil,“ vzpomíná
pan J. Tachecí v květnovém Zpravodaji v roce 2000. A pokračuje vzpomínkou na Pražské povstání:
„V roce 1945 mi bylo sedmnáct. V únoru jsem byl nuceně nasazen někam k Olomouci, kde jsme měli
stavět zákopy. Po velkém spojeneckém náletu na Květnou neděli jsem ale utekl a vlakem jsem se dostal
domů. Na jaře podnikli spojenci nálet na kbelské letiště. Pozorovali jsme letce ze střechy domu. Jeden
z nich, vzpomínám si, že to byl černoch, se spustil až docela dolu a zamával nám křídly. Později byl jeden
jejich pilot zasažen a musel nouzově přistát na poli u Chaber. Než se tam dostali Němci, přistál vedle něj
jeho kamarád, naložil ho do svého stroje a oba odletěli.“

5. květen - zátarasy od Libně přes Masarykovo nádraží až do Vysočan
„Vzpomínám si, jak se pátého května začaly v Libni stavět barikády, na Harfě povstalci shodili několik
vagónů z viaduktu, aby se nedalo projet pod tratí. Od Žižkova přes Balabenku do Vysočan pojížděl
pancéřový vlak. Naši vyhodili do povětří koleje u Masarykova nádraží, takže vlak nemohl do centra. Další
povstalci, mezi nimiž byl i jeden český policista, jehož jsem znal, vybavuji si, že se jmenoval Rmoutil,
zablokovali trať směrem do Vysočan a chtěli vlak zlikvidovat. Z vlaku však vyskákali ozbrojení příslušníci
SS a povstalce postříleli. Celé jsem to pozoroval z továrního komína. Když vlak odjel, všiml jsem si, že
policista zásah jen předstíral, když se svezl z valu. Nepozorovaně jsem ho tedy vyvedl mezi kůlnami
a zahrádkami do bezpečí.“

7. květen – barikády, samochodky, granáty

Sedmého května přijeli Němci se samochodným dělem, z okolních domů vytáhli naše lidi a přinutili je jít
před samochodkou a rozebírat barikády. Můj soused tehdy po té samochodce vystřelil z pistole. S hrůzou
jsem pozoroval, jak se dělo otáčí naším směrem. Podařilo se mi ukrýt za betonový sloupek od plotu. Když
nedaleko explodoval granát, ucítil jsem bolest v pravé ruce, kterou zasáhlo několik střepin,“ připomíná si
pan Tachecí a svou vzpomínku uzavírá: „Tak pro mě povstání skončilo – svobody jsem se dočkal na
marodce a jako vzpomínka na konec války mi zbylo několik jizev.“

Příběh z války…
Psal se rok 1938. Rok plný velkých očekávání a nezlomné naděje, ale následně i rok zmaru a smutného
loučení s posledním ostrůvkem demokracie, tam daleko ve střední Evropě. Lidstvo snad ještě tehdy stále
věřilo, že mír je zachráněn. Díky obětování Československa, díky panu Chamberlainovi a také díky
Mnichovu. Velká nenasytná orlice rozsápala malého statečného lva. Takhle to možná mělo všechno
skončit…
Neskončilo, ale naopak začalo. Tehdy v Mnichově pro nás začala druhá světová válka. I když podle těch
„velkých dějin“ až teprve o rok později napadením Polska. Nechci se však v této vzpomínce věnovat
„velkým dějinám“, ale naopak osudu lidí, kteří tehdy žili svůj každodenní život se všemi radostmi
a starostmi.
Vraťme se však ještě o pár let před rok 1938. Můj pamětník, který mi střípky z války vyprávěl, žil v této
době v českém pohraničí…

Před válkou v Sudetech

Byla to doba, kdy se ze dne na den stávali z přátel nepřátelé. Mnozí z nich začali věřit nadřazené árijské
rase, svému německému vůdci, svému Německu. V pohraničí naší země, tehdy se mu říkalo Sudety, žili
mnoho staletí vedle sebe Češi i Němci. Žili tady prací a většinou byli stejně chudí. Najednou však bylo
všechno úplně jinak. Byl vůdce, byla třetí říše a ta měla přežít tisíce let. Díky zhoubné ideologii, bezpráví
a znevažování lidské důstojnosti…
Adolf Hitler! Sieg hail! Ein Reich, ein Volk, ein Führer! Paní z domu mého pamětníka, když se vracela
z jednoho mítinku sudetoněmecké strany, kde také hlásal své myšlenky její předseda Konrád Henlein,
měla prý v sobě tolik nenávisti, že by sama dokázala zabít každého Čecha…

Mnichov – konec svobody, začátek války
Skončilo to Mnichovem a Češi žijící v pohraničních vesničkách a městech si museli hledat nový domov na
území okleštěné republiky. Takový byl tedy rok 1938 v městečku kdesi v severních Čechách.
Rok 1939 i se smutným 15. březnem zažívali mnozí z těch, kdo ztratili před půl rokem domov, už ve
vnitrozemí. Mého pamětníka zastihl v nedalekých Šestajovicích. Hned druhý den přijel na Pražský Hrad
Adolf Hitler a v zemi začala platit nová pravidla. Na sloupech a v ulicích se objevovaly první hrůzostrašné
vyhlášky se jmény popravených občanů protektorátu. V zájmu říše, v zájmu nadřazené rasy…

Tragický osud rodiny Friedmanovy ze Šestajovic
V Šestajovicích vždy žilo a hospodařilo mnoho statkářů. Jedním z nich byl i jakýsi pan Friedman. Byl to
dobrý hospodář, jeho statek byl jedním z největších. Byl to ale také žid. A tak i na něj a jeho rodinu se
začaly vztahovat Hitlerovy nové zákony! Zbyla jen vzpomínka na konfiskaci statku německými vojáky
a pod dohledem obecního policisty museli on, jeho žena a jejich dvě malé holčičky nastoupit k transportu.
Smutný výraz v očích malých děvčátek můj pamětník nezapomněl dodnes. S kufříkem, pěšky do Zelenče
a pak vlakem přímo do Terezína. Skončily v Osvětimi. Do Šestajovic se už nikdo z rodiny Friedmanů
nevrátil. Protektorát Böhmen und Mähren však pokračoval dál…

Parašutisté u Nehvizd

Rok 1941 se pomalu chýlil ke svému konci, když se jedné mrazivé prosincové noci na pole nedaleko
Nehvizd snesly dva padáky s parašutisty. Jan Kubiš a Jozef Gabčík! Přistáli zde s jasným úkolem, vezli
sebou bombu pro Reinharda Heydricha! Měli tenkrát přistát nedaleko velkého města, nedaleko Plzně.
Cestou však došlo k navigační chybě a přistáli zde. Jozef Gabčík si při seskoku poranil nohu. Bez rychlé
pomoci místních statečných lidí by byli možná rychle odhaleni. Smrt hrozila každému, kdo o nich věděl.
Také si později svou daň vybrala z rukou nacistů s rodinou Starých ze Šestajovic a pana Baumana
z Horoušan. Ti však o dalších spolupracovnících nikdy nic neprozradili. Kdyby to udělali, místo Lidic
a Ležáků by byly Šestajovice a Horoušany…

Válečné bombardování a zástupy uprchlíků

Dny války plynuly dál. Heydrich byl mrtev a Německo čekaly první porážky. Na východě i na západě. Na
obloze nad Šestajovicemi se pomalu objevovaly první spojenecká letadla. Nejdříve ve velkých výškách při
dálkových letech, potom stále níž a níž. Létalo se na Drážďany. Při prvním velkém bombardování Drážďan
bylo prý až z Prahy vidět červené hořící nebe. Jednou, když americké bombardéry B-17 a B-24 měly letět
další nálet na toto německé město, došlo k navigační chybě a svaz letadel bombardoval Prahu. Tehdy bylo
v Praze kolem tisíce mrtvých. Na polích kolem Šestajovic pak lidé nacházeli z letadel odhozené přídavné
palivové nádrže. Snad byl i zprvu vyhlášen poplach a vesnicí se nesla zvěst, že jsou na polích nevybuchlé
letecké bomby…

Pak začaly přes náves proudit dlouhé zástupy uprchlíků. Šlo o německé civilisty, s blížící se frontou přišli
o své domovy v severním Slezsku. Směřovali do Bavorska, šli celé noci, ve dne se báli letadel. Mlčeli
a pochodovali. Ztratili domov, zažívali to, co mnozí Češi před válkou, kdy opouštěli pohraničí.

Květen 1945
Fronta se stále přibližovala a tisíciletá říše i se svou ideologií spěla k zániku. Byl květen 1945. V Praze
začalo povstání, rozhlas volal o pomoc. Zoufalé volání vyslyšel generál Vlasov se svoji armádou. Byli to
lidé, kteří utekli před válkou z Ruska před bolševiky. Po válce a příjezdu Rudé armády všichni skončili
v sovětských gulazích a pro dějiny byli minulým režimem zapomenuti…

Konec války i v Šestajovicích
A tak skončila druhá světová válka i v Šestajovicích. V ulicích hlídkovaly Revoluční gardy. Mnozí z jejich
příslušníků však v době války nebyli těmi pravými hrdiny. Ale tak už to v dějinách chodí. Všude se
revolučně hledali Němci a konfidenti gestapa. Když v Šestajovicích jeden z těch, co během války dohlíželi
na transporty židů a kontrolovali, jestli lidé správně zdobí okna vítězným „V“, zatýkal údajného
„konfidenta“ a bil ho pažbou své pušky, vyšel z ní výstřel. Vlastní zbraň ho zastřelila. Dodnes je jeho
jméno vytesáno na pomníku padlých hrdinů.
Před šedesáti lety, 8. května 1945, skončila druhá světová válka. Stála životy miliónů lidí a byla to
nejkrvavější válka v lidských dějinách. Skončila vlastně tam, kde před několika lety začala.
V Československu…
Martin Dušek

Nejen na našem území se bojovalo…
Po porážce Jugoslávie v roce 1941 zavládl zejména v oblastech Srbska obsazených Němci krutý teror – za
každého zabitého německého vojáka mělo být popraveno sto Srbů, za zraněného padesát. Italové se
chovali slušněji – internovali sice naše vojáky v zajateckých táborech, ale tam se přežít dalo. Mnoho
našich vojáků – byl mezi nimi i můj otec - odešlo do partyzánských oddílů pod vedením maršála Tita.
Spojenci partyzány podporovali – shazovali potraviny, pohonné hmoty, zbraně i cigarety na padácích
z letadel, později i výsadky z lodí. Když jsem, jako kluk, pásl ovce, občas jsem partyzánům „přihrál“
nějaké to jehně.

„Není smrti bez osudového dne“
V srpnu 1944 – to mi bylo třináct let – jsem vstoupil do Národně osvobozenecké armády Jugoslávie.
Dostal jsem zbraň – holandskou jezdeckou karabinu – a koně a stal jsem se kurýrem praporu. Kolony
Němců v té době ustupovaly z Řecka, spojenci je ničili ze vzduchu a my na ně útočili ze země. My mladí
tehdy neměli pojem o strachu, navíc se u nás říkalo „není smrti bez osudového dne“. A skutečně –
vzpomínám si na jednoho vojáka, který se vždycky „předváděl“, za bitvy kouřil před zákopy, a nikdy se
mu nic nestalo. Pak ho jednou zabila zbloudilá střela za frontou při jídle.

„Bratrství a jednota“

Severovýchodní část Srbska osvobodila Rudá armáda, pak se ale stočila na Budapešť a jihozápadní část
země osvobodili partyzáni. Byl jsem demobilizován 7. dubna 1945. Boje však skončily na hranicích
s Rakouskem až 15. května a místní srážky se zbytky albánských jednotek SS, muslimských,
chorvatských a srbských kolaborantů pokračovaly ještě několik let.
Za války naším heslem bylo „Bratrství a jednota“. Věřili jsme, že je to poslední válka, která v téhle zemi
bude…
O zážitky z války v Jugoslávii se s námi podělil náš spoluobčan PhDr. Veselin Starčevič.

Vzpomínky paní Marie Soprové, členky čs. armády v Sovětském svazu
Naše klánovická spoluobčanka, paní Marie Soprová, je nositelkou medaile Florence Nachtigalové (orig.
Florence Nightingale) . Toto ocenění obdržela v roce 1987 od Mezinárodního červeného kříže za svou práci
dobrovolné zdravotnice v čs. vojenské jednotce v Sovětském svazu za 2. světové války. Požádali jsme ji,
aby se s našimi čtenáři podělila o svůj příběh. Nejprve sice nechtěla, protože vzpomínky na válku jsou pro
ni pořád příliš živé a také proto, že je to velmi skromná dáma, na naši prosbu ale začala vyprávět.

Předkové paní Soprové odešli ve druhé polovině 19. století na pozvání ruského cara do oblasti Volyně
(dnes část Ukrajiny), aby zde obdělávali zemědělskou půdu. Žili ve městě Zdolbunově, kde byla početná
česká menšina, některé okolní vesnice byly ryze české. Paní Soprová se tu narodila v roce 1925, území
tehdy připadlo Brest-Litevským mírem po 1. světové válce k Polsku. Chodila do české školy, doma mluvila
česky, z doby první republiky si vzpomíná na styky se starou vlastí, která o své krajany projevovala živý
zájem. V roce 1939 po uzavření paktu Molotov – Ribbentrop obsadila tuto část Polska sovětská armáda.
Lidé z toho prý příliš nadšení nebyli, ale příchozím vojákům nekladli odpor. Když Němci v r. 1941 zaútočili
na Sovětský svaz, kraj rychle obsadili. K místnímu obyvatelstvu se chovali krutě, vybíjeli zejména Židy,
ale i ostatní, kteří se jim připletli „pod ruku“. Paní Soprová si dodnes pamatuje na salvy popravčích čet.
Jednoho jejího strýce také takhle odvedli. Paní Soprová vzpomíná: „Strýc prosil maminku, ať mu přinese
vodu, ona chtěla, ale tatínek rozhodl: Nikam nepůjdeš, myslíš, že by ses vrátila?“

Československá jednotka na Ukrajině

Na jaře 1944 město osvobodila Rudá armáda. S ní přišli i důstojníci z československé jednotky, kteří dělali
nábor mezi místními Čechy, aby pomohli své staré vlasti. Otec i bratr pí Soprové k jednotce hned
nastoupili. V květnu zažilo město těžký německý nálet (prý se do něj snadno trefili, neboť předtím přišel
příkaz vše vybílit na oslavu prvního máje). Dům pí Soprové utrpěl zásah a byl zničen, přišla v něm
o všechny své věci. V červnu pak nastoupila do 3. brigády československé jednotky. Přidělili jí uniformu,
posléze i poddůstojnickou hodnost.

Zdravotníci na Dukle

Prošla krátkým zdravotnickým školením, dostala pušku a byla poslána do týlové zdravotnické služby. Na
podzim se účastnila bojů o Dukelský průsmyk. Sama vzpomíná: „Starali jsme se o vojáky, kteří byli lehce
ranění a mohli se vrátit na frontu. Těžší případy posílali do nemocnic. Byli jsme sice týlová jednotka, ale
ve zmatku, který tam panoval, tenhle pojem ztrácel smysl. Jednou nás měl nějaký rozvědčík odvést k jiné
jednotce a omylem nás dovedl k Němcům. Na vlastní pěst jsme rychle utíkali zpátky. Když jsem doběhla
k našim, jeden vyděšený voják mi řekl, že každou chvíli čekal, až vyletím do povětří – utíkala jsem prý
přes minové pole. Jindy jsem mezi vojáky potkala spolužačku, sedly jsme si do kanceláře, že si chvilku
popovídáme, cosi se mi ale nezdálo, tak jsme vyšly ven a kousek poodešly, za chvíli přiletěl granát a ty, co
zůstali v místnosti, zabil.“

Češi v nejtěžších bojích
„Za normální situace nás vozili v autech a na přespání jsme měly stany, někdy se našlo i místo v domě,
ale stávalo se i to, že jsme šly pěšky sněhem a spaly v provizorním záhrabu“, vzpomíná pí. Soprová.
Setkala se i s velitelem čs. jednotky, pozdějším prezidentem Ludvíkem Svobodou. „Měl k vojákům pěkný
vztah, dovedl s nimi mile promluvit.“ Sovětské vedení naše vojáky nasazovalo do nejtěžších bojů, prý také
proto, že nebyl zájem na tom, aby se do vlasti vrátilo hodně mužů a žen, kteří v Sovětském svazu poznali
stalinské lágry – tam byli totiž nejdříve posláni mnozí, co utekli z obsazeného Československa. Teprve po
přepadení SSSR Německem jim bylo umožněno zapojit se do bojů.

Ze Vsetína do Žatce, z Újezda do Klánovic

Konec války zastihl paní Soprovou v moravském Vsetíně. Pamatuje si na srdečné přijetí místními lidmi.
„Tehdy jsem se potkala s tatínkem, chtěli jsme jít bydlet do jedné rodiny spolu, pak jsme ale viděli, jak
jedna paní pláče, že na ni žádný voják nevyšel, tak tatínek šel k ní.“ Po válce se nejprve usadila na
Žatecku, ale tamní podnebí jí nesvědčilo, a tak na radu lékařů přesídlila do Újezda a posléze do Klánovic.
Za muže si vzala vojáka ze Svobodovy armády, také volyňského Čecha, po čase si v Klánovicích koupili
domek, vychovali tu dvě děti. Se svými spolubojovníky se dodnes pravidelně schází.
Když si s milou starou paní povídáme, nechce se mi ani věřit, co má za sebou, co prožila. Jako příslušník
generace, kterou žádná válka nezasáhla, se jen těžko umím vžít do pocitů těch, kteří nevěděli, jestli je
v příštím okamžiku nezabije kulka nebo střepina granátu. Po jejím vyprávění mi připadají malicherné naše
každodenní spory a při vědomí toho, jak nedůstojně se dnes často chováme, cítím velikou úctu k ženě,
která byla jako mladá dívka ochotna nasadit život pro svou vlast, již tehdy znala jen z vyprávění.
Paní Soprová, děkujeme Vám!
Tomáš Ruda
Foto níže:
Předseda ČÚV ČSČK prof. Víšek předává paní Soprové ocenění

Klánovický zpravodaj v květnu 2007

Klánovický zpravodaj v květnu 2010
„Po bitvě u Stalingradu a po invasi spojeneckých armád do Francie ustupovaly armády německá a italská.
Pro tento ústup měli v rozhlase a tisku sdělení „zaujali nové pozice“. V březnu 1945 již spojenci suverénně
lítali nad naším územím, takže když byl vyhlášen poplach, viděli jsme svazy bombardovacích letadel, jak
přelétávaly Klánovice,“ píše pan Antonín Hendrych, jeden z nejstarších obyvatel Klánovic, v roce 2010
v květnovém Klánovickém zpravodaji. A ve svém vyprávění pokračuje: „Já věren našemu českému rčení
i v krizových situacích „Co se může nám Čechům stát?“, vylezl jsem si na střechu domu a sedl si na
komínovou lavičku, abych mohl co nejblíž vnímat sílu osvoboditelů. Jenže tentokrát to bylo namířeno na
továrnu ČKD, která se octla v troskách a ještě dlouho po skutečném osvobození trvalo, než mohla naše
nejpřednější továrna vyrábět.“

Tajná jednání v Klánovicích
„V dubnu 1945 se v obci již tajně jednalo, jak bude vypadat obecní úřad po zmizení okupantů. Byl jsem
pozván na schůzku k panu Procházkovi, kde jsem se setkal s K. Papouškem, Vrátným ze Šestajovic
a dalšími. Příští pozvání bylo již přímo na obecní úřad. Když jsem vešel do místnosti, byla zde již většina
pozvaných,“ vzpomíná pan Hendrych. „První, co jsem udělal, bylo, že jsem fotografii všemocného vůdce
položil nosem na stůl,“ dodává.
„Měl jsem mít v novém vedení obce na starosti bytovou otázku. Na tomto postu jsem si však neodpracoval
ani hodinu. Jednak schůze byla rychle rozpuštěna po telefonátu, že Schörnerova armáda operující
v Čechách ustupuje na Prahu a také směrem na Klánovice. Rychle domů a Němci ještě naposledy
rozmístili své hlídky na důležitých bodech obce. Na další schůzku vedení obce jsem už pozván nebyl.“

Konec hákových křížů a příjezd prezidenta Beneše
„V pátek 4. května jsem se při příchodu na Masarykovo nádraží setkal se spisovatelem J. R. Vávrou,
autorem mnoha cestopisných knih. Tam jsme viděli, jak hákové kříže, vlajky a německé nápisy padaly
z fasád na chodníky,“ vybavuje si pan Hendrych další dny na jaře 1945. A svou vzpomínku zakončuje:
„Dne 16. května 1945 přišly na nádraží v Klánovicích uvítat presidenta ČSR Eduarda Beneše stovky
obyvatel při jeho návratu z exilu do Prahy. Pořídil jsem si snímek čekajících na dřívějším pěkném
dřevěném nádražíčku v tuto slavnou dobu.“

Ve stejném čísla vzpomínal na konec války zejména v klánovické škole její dlouholetý ředitel, dnes již
nežijící pan Karel Matějka:
Před válkou měly Klánovice pouze obecnou školu. Prvního září 1939 byly otevřeny tři třídy školy
měšťanské, zatím na zkoušku jako expozitura čelákovické školy. Po třech letech vznikla v Klánovicích
samostatná měšťanská škola.

Škola německá a česká
Protože do domů po klánovických židech se nastěhovaly německé rodiny, byla ve školní budově zřízena
i škola německá. Na konci války sem navíc ještě byli přesunuti žáci gymnázia od Essenu, kteří prchali před
spojeneckým bombardováním.
Česká škola byla nakonec z hlavní budovy úplně vykázána, obecná škola se usídlila v čp.15 v dnešní
Plačické ulici, s žáky měšťanky jsme chodili vždy odpoledne do Šestajovic, kde jsme se střídali s tamní
obecnou školou.

Květen 1945 v klánovické škole

V květnových dnech se postupně v klánovické škole shromáždili i ostatní Němci z obce. Když jsme 5.
května strhávali německé nápisy, kdosi po nás začal ze školy střílet. Nakonec Němci ze školy odešli, takže
v Klánovicích ke střetu mezi nimi a sovětskými vojáky nedošlo. Rusové přijeli s tanky, které pak stály
v parčíku u školy. Přes Klánovice vodili v prvních dnech míru kolony německých zajatců.
Do deseti dnů po osvobození jsme ve škole vše uklidili a začali znovu učit.

Do třetice jsme v květnovém Zpravodaji v roce 2010 otiskli ukázku ze vzpomínek pana Ladislava
Vystyda, v době války klánovického starosty:
Několik dnů před 5. květnem probíhaly v obci přípravy na převzetí moci a vytvoření Národního výboru. Do
jeho čela byl postaven pan František Pražák. Pátého května převzal Národní výbor správu obce.

Třaskavá situace, třaskavé naladění obyvatel

Bylo třeba působiti uklidňujícím způsobem na obyvatelstvo, jež, rozechvěno neustálým duněním
dělostřelby od Prahy, voláním o pomoc, rozezleno zprávami o věrolomnostech a zvěrstvech, páchaných
proti bezbrannému lidu na pražských předměstích, mimo to i mnohými poplašnými pověstmi, počínalo
volati po odvetě na místních Němcích. Tomu bylo třeba zabrániti; zeměpisná poloha naší obce, ležící ve
vzdálenosti 2 km od obou hlavních silnic, na nichž si útvary Wehrmachtu vynutily průchod, umožňovala
každým okamžikem vpád motorizovaných nebo pancéřových jednotek z té či oné strany přes slabě
obsazené a neozbrojené silniční záseky. Dalo se očekávati, že Wehrmacht neponechá zdejší Němce jejich
osudu – bylo zde na 50 ozbrojených mužů pěchoty ze strážní služby na Golfu, zbytek říšské pracovní
služby, hornoslezští běženci se svými vozy a konečně řada usedlých okupantských rodin, celkem asi 300
osob.

Setkání na Místním úřadě

V podvečer 8. května hledal jakýsi německý feldwebl na Místním úřadě zbraně a „v jedné ruce granát,
v druhé pušku, pojednou sám sobě kladl zamyšleně otázku, co že z něj bude, kam se poděje, čím se bude
živit, když jeho rodiště a živnost byly smazány z povrchu země a o ženě a dětech neví již patnáct měsíců.
A zavadiv pohledem o naši hasičskou zbrojnici, prohodil jako v samomluvě zasmušile, kdyby tak mne tady
mohli potřebovat jako garážmistra! Vrácen s tímto povzdechem zase přítomnosti, obrátí se znenadání ke
mně a s významným mrknutím oka: ‚Můžete ale mluvit o štěstí, že sem teď místo nás nepřišel oddíl SS!‘“

První svobodný večer
Konečně „nastartovaly motory a německé vozy se daly do pohybu, až zmizely v zatáčce ulic Boženy
Němcové a Pískové cesty. Skoro v touž chvíli zmlklo i dunění děl od Prahy, kde vítězná Rudá armáda
zlomila poslední odpor Schörnerových smeček. A po rušném, dramatickém dnu sklenul se nad Klánovicemi
nádherný jarní večer, první svobodný večer…“

__________________________________

Cenné vzpomínky pamětníků, z nichž někteří již nejsou mezi námi, zaznamenal a ze svého
archivu poskytl Tomáš Ruda, bývalý klánovický zastupitel a dlouholetý redaktor Klánovického
zpravodaje. Velice Tomášovi děkuji za články ze Zpravodajů v letech 1997, 2000 a 2010.
Tyto záznamy jsem zpracovala a doplnila je o „výstřižky“ ze Zpravodajů v dalších letech.
Archiv Klánovického zpravodaje na webu MČ Praha- Klánovice začíná rokem 2007. Z tohoto
roku jsem do mozaiky zařadila připomenutí atentátu na říšského protektora v r. 1942. Ačkoli
se zdaleka nevztahuje ke konci války, jsem ráda, že toto datum Zpravodaj zmínil a to v
důležitých místních souvislostech.
Z dalších květnových Zpravodajů jsem nalezla rozsáhlou připomínku konce války v roce 2015,
kterou jsem též zařadila.
Výlet do úzkého výseku naší historie jsem doplnila o 75. výročí konce 2. světové války v
květnovém a červnovém Zpravodaji v roce 2020.
Konec války v Klánovických zpravodajích se všemi otazníky, osobními příběhy, s výpovědí o
konci strašné válečné totality a předzvěstí totality nové, považuji za důležitou součást naší
minulosti. Jsou příspěvkem Klánovického zpravodaje do rubriky Historie Klánovic na obecních
webových stránkách.
Pokud další autoři naši sbírku doplní, budu jen ráda.

Klánovický zpravodaj v květnu 2015

Klánovický zpravodaj v květnu 2020

Klánovický zpravodaj v červnu 2020

Zita Kazdová,
šéfredaktorka Klánovického zpravodaje
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