
Unavené tváře vojáků vlasovovy armády Příjezd Rudé armády 
9. května 1945 do Radotína

Atmosféra květnových dní na Zbraslavi

Rudoarmějci před restaurací 
U Přívozu na Zbraslavi

  Za zapůjčení snímků ze soukromého archivu děkujeme Ing. Františku Kadlečkovi, letopisecké komisi v Radotíně 
a Doc. Františku Vláčilovi, kterému se současně omlouváme za výpadek části poslední věty jeho článku Svědectví přímého 
účastníka bojů na 7. straně  minulého čísla NP 16. Závěr článku zní:                                                                                                                  „Tam jsem se uchýlil i já, ovšem nepodílel jsem se na snědení 
krávy, kterou nařídil porazit radotínský předseda revolučního národního výboru, aby zajistil jídlo pro radotínské uprchlíky. Tu 
krávu nám kosořští ještě dlouho po válce vyčítali.“

Vojenská technika u radotínského nádraží

Radotínští vítají před Korunou vlasovce

Pohřeb padlých  10. května 1945 v Radotíně

Opět svobodni

Pocta květnovým obětem před koste-
lem sv. Petra a Pavla

dobná situace je i na Zbraslavi, kde 
většina poklopů zmizela na hlavních 
komunikacích. „Přesto jsme se před-
zásobili pro případ dalších nájezdů 
zlodějů,“ dodává Štěpán Vacek z od-
boru místního hospodářství s tím, 
že nakoupené mříže jsou litinové se 
zámkem proti neoprávněné mani-
pulaci. 
   Lochkov krádeže řešil operativně, 
z vlastních zásob. Jedinou městskou 
částí, která byla ušetřena, jsou Lipen-
ce, kde pravidelně kontrolují místní 
komunikace a nemají žádný poznatek 
o nájezdech zlodějů.
   Závěrem nezbývá než znovu vyzvat 
všechny slušné občany, aby neotáleli, 
pokud si všimnou jakékoli podezřelé 
či neobvyklé činnosti, která se děje 
v jejich okolí, a okamžitě volali na 
známá pohotovostní telefonní čísla 
(156, 158) nebo na telefony 257 921 
146 a 777 156 656 (Městská policie 
hl. m. Prahy – oblast Praha 16).   

15.00 do 17.00 hodin) přístupný 
internet. Keramické studio budou 
v dopoledních hodinách využívat 
děti místní mateřinky, v odpoledních 

hodinách (v úterý od 14.00 do 21.00 
hod. a ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 
hod.) zde budou probíhat kurzy 
keramiky pro širokou veřejnost, nejen 
pro obyvatele Lochkova. Měsíčně se 
počítá i s jedním sobotním provozem 
s různým zaměřením: keramika 
pro maminky s dětmi, malování na 
hedvábí, malování hrnečků, apod. 
Zahájení provozu pro veřejnost bylo 

4. května 2005.
 „Dovolte mi poděkovat všem 
těm, kteří se o vznik této malé 
instituce přičinili. Jsou to především 
pražský radní Igor Němec, který 
nám rozhodující měrou pomohl 
při fi nancování tohoto zařízení, 

dále pracovnice Městské 
knihovny v Praze, které 
byly nápomocny nejen 
r a d o u ,  a l e  i  m n o h a 
hodinami fyzické pomoci 
při uspořádávání knihovny, 
zhotoviteli stavby fi rmě 
Radiostav, za její pečlivou 
práci a paní Evě Filipové, 
bez níž by se otevření 
protáhlo nejméně o měsíc, 
a všem těm ostatním, 
kteří přispěli ke vzniku 
tohoto svatostánku, který 
bude, jak věřím, přínosem 

pro společenský život náš, i našich 
sousedů, které k nám srdečně zveme“, 
říká starosta Lochkova, Ing. Jiří Rendl. 
  Co více dodat? Snad jen 
telefonní spojení do keramického 
ateliéru: 724 305 268 a adresu, ul. 
Cementářská čp. 8. (Autobusem  
č. 246 ze Smíchovského nádraží, 
popř. z Nádraží Radotín do stanice 
Lochkov.)

   Celou řadou společenských akcí bylo po 
celé Evropě oslaveno 60. výročí ukončení 
2. světové války na starém kontinentu a 
uctěna památka milionů obětí nejstraš-
nějšího válečného běsnění v historii lid-
stva. K šedesátiletému výročí kapitulace 
a porážky fašistického Německa bylo 
připraveno i mnoho aktů na území celé 
České republiky. Některé připravované 
slavnostní programy byly velkolepé a 
okázalé. K nim patřily především oslavy 
jubilea v Plzni a v Praze, s autentickým 
pokusem o historické připomenutí bojů o 
budovu rozhlasu sídlícího na Vinohradech 
anebo letenská přehlídka z neděle 8. květ-
na s dobovou technikou. 
   Svoje především pietní akce uskutečnily 
i městské části na území správního obvodu 
Prahy 16. Bylo to hlavně kladení kytic a 
věnců na hroby a pomníky obětí 2. světo-
vé války, především těch, kteří neváhali 
položit svoje životy v posledních dnech 
a hodinách války – v květovém povstání 
roku 1945, v okamžiku, kdy spojenecké 
armády spěchaly na pomoc zemi v srdci 
Evropy. O stručné zmapování posledních 
válečných květnových hodin v jihozápadní 
oblasti pražského předměstí, v oblasti při 
soutoku Vltavy s Berounkou, jsme se po-
kusili v minulém vydání Novin Prahy 16. 
I tento region má svoje hrdiny a nevinné 

oběti z řad civilního obyvatelstva. 
  Nejvíce obětí si vyžádalo německé 
běsnění v Lahovicích. Jejich památka 
byla uctěna 7. května, v den, který se do 
historie zapsal povražděním 21 lahovic-
kých občanů. Podobné vzpomínkové akce 
probíhaly i v Lochkově (5.5.), Radotíně 
(7.5.), na Zbraslavi u Husova sboru (9.5.) 
a ve Velké Chuchli (5.5.). V posledně 
jmenované městské části se také usku-
tečnila přednáška majora Josefa Serafína, 
držitele Řádu čestné legie Francouzské 
republiky, jehož poutavé vyprávění jsme si 
mohli přečíst také v tomto listě (viz Noviny 
Prahy 16 č. 10/2004).
   Avšak informace by nebyla úplná, kdy-
bychom nedodali nepříliš optimistickou 
zprávu, že účast na vzpomínkových ak-
cích byla ve většině případů velmi nízká. 
Důvodem je možná to, že lidé se o 60 let 
staré události již příliš nezajímají, že žijí 
své životy a mají úplně jiné starosti. Na 
druhou stranu ale češství vytryskne vždy 
při velkých fotbalových či hokejových 
svátcích, kdy se celý národ stmelí a rá-
zem vynášíme do nebes své nové hrdiny. 
Nezapomínejme ale na ty, kteří se nebáli 
povstat proti útlaku okupantů a kteří v boji 
za naši svobodu dali všanc své životy. To 
jsou naši skuteční hrdinové!           


