meckou posádkou (cesta Dejvice, Hrad,
Chodkovy sady, Klárov, Mánesův most a
Čechův most, Právnická fakulta, kde bylo
velitelství SS, byla v rukou nepřítele).
Úkolem toho dne bylo tedy nepřipustit,
aby se tento záměr podařilo uskutečnit.
Můžeme jen konstatovat, že nepřítel byl
zachycen v okrajových částech a v průběhu dne se do jeho rukou dostala jen
Zbraslav.
Ráno Zbraslav
Po prudkých přestřelkách musely naše
jednotky ustoupit a Zbraslav kapitulovala
před přesilou nastupující tankové SS divize. Němci zde zatýkají české obyvatelstvo
a osvobozují v zámku internovanou posádku. Ze Štefánikových kasáren byla pod
vedením ppor. Herycha odeslána skupina
15 mužů s 1 těžkým a 2 lehkými kulomety, puškami a pancéřovými pěstmi do
prostoru Zbraslavi s úkolem zastavit nebo
zpomalit postup nepřátelských tanků.
Dopoledne Lahovice, Radotín
Průzkumný útok lahovických bojovníků
na zbraslavský zámek, obsazený tankovou
SS skupinou vedenou plk. von Kleinem,
byl mohutnou nepřátelskou palbou odražen. Radotínský RNV vyhlašuje mobilizaci vojenských osob a tak zvyšuje stav
bojových jednotek na více než 300 mužů.
Je však nedostatek zbraní a střeliva.
Odpoledne Radotín, Lahovice
První oddíly vlasovců se dostávají do
Prahy. Část postupuje od Zličína na
Ruzyň a k Motolu, část od Zadní Třebaně,
Radotína, Slivence, Hlubočep ke smíchovskému nádraží, do Štefánikových
kasáren a odtud do vnitřní Prahy. Jiní
nastupují proti pronikajícím jednotkám
od Zbraslavi. Lahovická jednotka, posílená družstvem býv. vládních vojáků,
vedených kpt. Němcem, podniká útok na
zbraslavskou posádku. V prudkých bojích

však podařilo jejich postup zastavit a
místy je zatlačit. Ale po odchodu části
vlasovských jednotek se dopoledne podařilo předsunutým německým jednotkám
dosáhnout Radotína a k večeru a v noci
postoupit pod Barrandovskou skálu. Při
svém postupu hnali před sebou civilní obyvatelstvo a nutili je odstraňovat barikády.
Dopoledne Lahovice
V ranních hodinách podnikají SS za pomoci tanků a minometů útok na Lahovice
a most přes Berounku. Po těžkých bojích,
kdy padne i velitel německé útočící jednotky, zdolávají dopoledne odpor obránců
a postupují k Radotínu a Velké Chuchli.
V Lahovicích se mstí na civilním obyvatelstvu (viz Velká oběť malé obce).
11.30 Velká Chuchle
Obrněný vlak zaujímá bojové stanoviště
ve Velké Chuchli a zahajuje palbu na
pronikající německé tanky (viz Pomoc
obrněného vlaku).
13.00 Radotín
Oddíly SS útočí na Radotín ve směru od
lahovického mostu a od Lipan. Radotín
je ostřelován tanky a dělostřelectvem od
Komořan. Po více než hodinovém boji
vyjednávají Němci o kapitulaci města.
Revoluční jednotky odmítají, za boje
ustupují a Němci k večeru obsazují dolní
okraj města.
Večer Velká Chuchle
Po celodenním boji pronikají německé
jednotky v noci do Velké Chuchle, kde
bezohledně vraždí civilní obyvatelstvo.
Úterý 8. května 1945
Během dne se jedná o kapitulaci všech
německých jednotek a v 16.00 hodin podepisuje německý generál Toussaint kapitulační listinu. SS oddíly však neuznávají tuto dohodu a bojují dále. V nočních
hodinách se počínají německé jednotky
stahovat na západ.
Ráno Velká Chuchle, Radotín
Pancéřový vlak zajišťuje ústup našich jednotek z Velké Chuchle před pronikajícími
nepřátelskými tanky. Vlak je ostřelován

Dne 7. května po 11. hodině vyjel ze
Smíchova pancéřový vlak č. 1 pod
vedením npor. Polana na pomoc Velké
Chuchli a Radotínu proti německým
tankům postupujícím od Lahovic. Za
tehdejší Waltrovou zahradou zahájil vlak
palbu na tanky a jeden vyřazuje z boje.

Zbývající tanky palbu opětují, vlak je
v několika minutách asi 18krát zasažen a
zcela vyřazen z boje (zasaženy byly obě
lokomotivy). Byli i 3 mrtví a jeden těžce
raněný. Zbylé osádce se podařilo ze zničeného vlaku stáhnout se do bezpečí na
smíchovské nádraží.

je nucena ustoupit před přesilou k lahovické barikádě. Má několik mrtvých a
raněných.
18.15 Radotín
Pěší rota vlasovců spolu s radotínskými
postupuje od přívozu směrem na Zbraslav
a z tanků i minometů pálí na Zbraslav a
Komořany. Je však odražena a ve 22.00
hodin se vrací zpět s 2 mrtvými a 2 těžce
raněnými.
Pondělí 7. května 1945
Německé síly, které předešlého dne dosáhly Zbraslavi, vyrazily do útoku na Prahu.
Dochází k prudkým bojům o Lahovice,
Velkou a Malou Chuchli. Během dne se

děly, kulomety a minomety z pravého břehu. Posádce vlaku se však podařilo zničit
několik kulometných hnízd a zastavit pronikání nepřátelských tanků. Radotínské
vojenské jednotky pod velením škpt.
Macháčka spolu s dobrovolníky z Třebotova, Černošic a s četou vlasovců zahajují
z několika směrů útok na německé pozice
v Radotíně. Po urputných pouličních
bojích se k polednímu podařilo zatlačit
SS jednotky až na úzký prostor podél
Berounky. Tímto pro Němce nečekaným
náporem se podařilo ulehčit našim obráncům ve Velké Chuchli, protože se Němci
obávali útoku z boku.

Dokončení z titulní strany

V případě, že se chcete zúčastnit
slosování o věcné ceny, zašlete
nebo doneste vyluštěné znění
tajenky vepsané do ústřižku pod
křížovkou. Ústřižek odstřihnete
a doručte na adresu redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha Radotín. Na obálku napište
heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní
adresu nebo telefonní číslo. Do
slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svojí výhru mohou převzít
na adrese redakce. Ústřižky
s vyluštěným textem budou
zařazeny do slosování, pokud
dojdou do redakce nejpozději
do 5.5.2005.
1. Václava Kubíčková
Za chalupami 118
Lochkov
2. Anna Procházková
U lip 82
Lipence
3.Dagmar Řepová
Na hvězdárně 24
Velká Chuchle

Odpoledne Radotín
Bylo vyjednáváno s velitelem jednotky
SS v Radotíně o kapitulaci Němců vzhledem k tomu, že velící německý generál
Toussaint podepsal kapitulaci všech ně-

jednotky a vyhrožuje, že jinak těžkými
zbraněmi rozbije celou obec a obyvatelstvo postřílí. Protože během jednání
vlasovci i partyzáni odešli a naši odmítají
kapitulovat, ustupují v 15.15 z města. SS

Nesmíme zapomínat na velké oběti malé
obce Lahovice u Prahy, jejíž občané
v hrdinném odporu proti mnohonásobné
přesile ztratili 43 lidí. Z toho 21 bylo
zavražděno a 22 jich
padlo. Dne 7. května
1945 ráno podnikli
fašisté prudký útok,
podporovaný tanky
a obrněnými vozy.
I když měl nepřítel
mnohonásobnou
převahu v technice a
v lidech, Lahovičtí
se bránili statečně.
Most přes Berounku
měl důležitý strategický význam, neboť
tudy vedla přístupová
cesta na Prahu. Proto
německé velení chtělo most získat nepoškozený a Lahovičtí
se pokusili vyhodit
ho do povětří. Za prudkého nepřátelského ostřelování těžkými kulomety se
podařilo vložit do mostu nálož a zapálit
šňůru. Šňůra však byla mokrá a nálož
slabá, takže most nepoškodila. Fašisté
zesílili tlak. Pálili na obranu povstalců
ze všech těžkých zbraní a rozstříleli

barikády. Byl dán povel k ústupu. Jedna
část obránců ustoupila ku Praze, druhá
směrem k Radotínu. Esesáci se pak dostali do obce a mstili se na bezbranných
obyvatelích.,
kteří
se bojů nezúčastnili.
Vnikali do domů, do
sklepů a vyvlékali
lidi na silnici, kde
je postříleli, ubodali
či utloukli pažbami.
Tak bylo zavražděno 21 bezbranných
občanů
–
ženy,
děti, starci. S tím se
esesáci nespokojili.
Soustředili ty, kteří
zůstali naživu, a hnali je k mostu odklízet
barikády. Řvali, stříleli a zastrašovali…
Útok na Zbraslav,
Lahovice a obrana
mostu přes Berounku
znamenaly zdržení postupu fašistů na
Prahu až do 7. května 1945. Dnes připomíná tyto tragické dny prostý kamenný
obelisk s nápisem: „Památce občanů,
kteří položili své životy v Lahovicích za
vlast v Květnové revoluci 1945“.

meckých jednotek nacházejících se na
území Čech a Moravy. Německý velitel
SS odmítá uznat platnost této úmluvy,
naopak vyzývá ke kapitulaci radotínské

ženou před tanky civilní obyvatelstvo
a znovu obsazují část města a silnici do
Černošic. Přitom jsou zcela bezdůvodně
zastřeleni 3 muži a to Josef Ponc, Václav

Hazuka a Alois Kvěšek. V obsazených
částech města SS rabují a terorizují obyvatelstvo. Toho dne padlo nebo bylo zabito
celkem 19 občanů a 3 vlasovci.
23.00 Lochkov
Silnici ze Slivence na Lochkov hájí místní
ozbrojené skupiny proti SS, jež mají obsazena návrší nad Chuchlí a Barrandov.
Středa 9. května 1945
Přestože bezpodmínečná kapitulace
všech německých vojenských sil vstoupila
v platnost 9. května 1945 v 00.01 hodin a
první části Rudé armády maršála Koněva
vstupují do Prahy v 06.00, trvají na smíchovském obvodě po celý den urputné
boje. Teprve likvidací kulometných hnízd
na Žvahově a přilehlých vršcích i útokem
tankové čety z Dívčích hradů dochází
k vyklizení i ostatních pozic a k ústupu
nepřítele ke Zbraslavi, na Lipany, Černošice,
z prostoru Barrandova na Slivenec a Ořech.
05.00 Velká Chuchle
Posádka policejní stanice Chuchle zaujímá nové postavení u železniční stanice
Hlubočepy a chrání vchod do Prokopského
údolí, kam se ukryli obyvatelé z okolí
Chuchle, Hlubočep i z pravého břehu Vltavy.
Večer Velká Chuchle, Radotín
Naše jednotky pronásledují ustupujícího
nepřítele a dosahují Velké Chuchle. Zde
zjišťují, že Němci za sebou drancují, vraždí a pálí. Ustupující SS jednotky zapálily
vozy se střelivem a vzniklý požár se přenesl i na stáje závodiště, jehož část lehla
popelem. Začíná ústup SS jednotek směrem na západ. Po 19. hodině procházejí
městem jednotky od Zbraslavi a Chuchle.
Naše první jednotky spolu se Sovětskou
armádou pronásledují ustupujícího nepřítele a obsazují Zbraslav a Radotín.
Převzato z publikací Květnové povstání
v Praze 5 (ČSPB, 1985) a Radotín v
odboji a revoluci (MNV Radotín, 1946),
redakčně zkráceno

„To bych rád věděl, co děláš s penězi na domácnost, Haničko, že pořád nemůžeš vyjít,“
kárá pan Buřič svoji ženu. „Tak já ti to teda povím Peťane. Postav se na (viz tajenka).“

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

Úspěšní luštitelé získají pivní
ceny od společnosti Pivovary
Staropramen. Pivovary
Staropramen jsou druhým
největším výrobcem piva v České
republice a svým zákazníkům
nabízejí nejširší portfolio
pivních značek. To tvoří značky
Staropramen - Ležák, Granát,
Světlý, Černý, Braník, Ostravar
a pivní speciály Velvet a Kelt.
Nabídku doplňují belgická piva
Stella Artois, Hoegaarden, Leffe
a Belle-Vue Kriek. Společnost
provozuje také vlastní síť
značkových hospod Staropramen.
Nejznámější je hospoda Potrefená
husa, kterou můžete navštívit již v
osmi městech.
Více informací najdete na <<http:
//www.pivovary-staropramen.cz>
> www.pivovary-staropramen.cz.
jméno.....................................................................tel.spojení....................................................................
adresa.......................................................................................................................................................
znění tajenky.............................................................................................................................................

