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Vzpomínáme na rok 1945, kdy
8. května podepsali nacisté
naprostou kapitulaci. Pro náš lid to
znamenalo krásné vydechnutí
po dlouhé době strachu a utrpení.
V úctě jsme vzpomínali na
všechny, kteří se svobody nedožili.
S dojetím jsme vítali návrat našich
vojáků ze zahraničí a vězně z kon
centračních táborů. Věřili jsme ve
šťastnou budoucnost naší vlasti.
Bohužel jsme malým státem, s ma
lým počtem slušných a pracovitých
občanů. Právě tímto malým počtem
obyvatel a územní rozlohou jsme
doplatili na zpupnost svých
sousedů. Po pádu fašismu za dva
roky přišel rudý teror. Je smutné,
že právě Ti, kteří bojovali za svo
bodu národa, tak krůtě byli
odměněni. Setkali jsme se s nimi
v táborech a věznicích komunistů.
Na Rovnosti byli s námi letci za naší
vlast v RAFU plk. Kostohryz, mjr.
Josef Bryx, škpt. Karel Schoř, kpt.
František Altman, Šišpera, Šikl,
Kocmánek, dále z bojů o Tobruk

Uvnitř

Brigádní generál Kare) Kutlvašr, velitel povstaleckých vojsk v Praze 1945

50. výročí konce druhé světové války
Karel Polcer. Ve Valdicích byli
vězněni plk. Jaroslav Friedl a Géza
Holoda.
Vzpomínáme i mnoho jiných
dalších vojáků v jiných věznicích
komunistů. Dnešní mládež o tom ví
velmi málo a nebude to dlouho trvat
a zapomene se na vše. To záleží jen
na nás, aby památka byla věčná!
My nezapomeneme!
Tak jako se nesmělo mluvit o
osvobození západní části ČSR
armádou USA. Tak byl zatajován a
zlehčován význam účasti naší
armády na západních bojištích.
Karel Král
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50. výročí ukončení druhé světové války

Štkpt. Jaromír Nechanský,
předseda České národní rady.
Povstání v Praze 1945

povoleno Ředitelstvím pošt č.j. 1223.

znamenalo konec druhé světové
války. Budeme si připomínat hlavní
hrdiny tohoto povstání. Ty, o kte
rých komunisté desetiletí mlčeli.
Povstaleckou armádu v době
povstání vedl brigádní generál
Karel Kutlvašr. Byl to hrdina
československých legií z doby 1.
světové války. Přílišného vděku se
od komunistů nedočkal. Byl v roce
1948 odsouzen na doživotí.

Věrni zůstali • vydává Sdružení bývalých politických vězňů 1948-89, redakce a administrace Praha 8, Křižíkova 97. Řídí redakční rada Jiří
Pokorný, Karel Král, Oldřich Košnář. Sazba a tisk PRINTEA, Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská 754. Podávání novinových zásilek

Ruská vojska. Scénář osvobození
byl předurčen dohodou mocností
o sférách zájmu. Tím i osud milionů
lidí na příští desetiletí. Samozřejmě,
že komunisté v následující době
použili i plnění dohody o postupu
spojeneckých vojsk ke špinění
americké armády, která stála
u Rokycan na demarkační čáře. Dle
komunistů nechali Američané
úmyslně Prahu bez pomoci. Rudá
armáda musela přijet až od Berlína,
aby zachránila to, co Američané
pokazili.
Myslím, že dnes ve výročí konce
druhé světové války je zapotřebí si
připomenout poslední hodiny této
zlé doby. Připomeňme si k tomuto
výročí některé detaily Pražského
povstání, které pro naši zemi před

linii se zastavili Američané několik
dní před příchodem Ruských vojsk
do Prahy. Přes osobní žádost
generála Pattona nebylo vedením
Americké armády dovoleno překra
čovat tuto dosaženou demarkační
čáru. Dohoda s Rusy byla plněna.
Pro Stalina nebylo podstatné, že *
se tím zcela zbytečně zdrzí
osvobození Prahy o několik dní. Ze
by se vstupem Američanů o několik
dní dříve předešlo zbytečným
obětem na životech. Stalin věděl,
kdo vstoupí do centra země, to jest
do Prahy, předurčí na dobu příští
režim, jenž zde zavládne. Stejně
jako v jiných zemích, kde vstoupila

X

V tisku se již objevují různé
polemiky veřejných činitelů, jak
oslavit toto vzájemné výročí. Jsou i
ti, kteří by jej rádi použili k zkres
lování dějinných událostí, tak jak
nás krmili desetiletí!
Jednostrannou zásluhou Sovět
ského svazu na porážce nacismu!
O bojích na západních frontách
hovořili komunisté velmi neradi.
Snažili se co nejvíce znevážit
zásluhy západních spojenců. Z této
skutečnosti je nutno vycházet
v každém hodnocení dějin.
Je naší povinností vzdát čest
památce každého vojáka, který
položil život v bojích proti nacismu!
Ať to byl voják západní, nebo
východní. Zdůrazňuji, čest památce
všech bez rozdílu!
Je nutné však předkládat ve
řejnosti dějinné souvislosti tak, jak
se skutečně udály. Bez populistického upravování, tak jak jej
desetiletí upravovali komunisté!
Jsme malý stát, avšak se strate
gickou polohou umístění. Proto
jsme vždy byly středem zájmu
mocností. Ať již to byla Francie,
Anglie, Německo nebo Rusko.
Jakou úlohu sehrála naše země po
druhé světové válce v dohodě
vítězných mocností ukázala příští
desetiletí. Ve sférách zájmů Ruska
bylo nastolit v dobytých evropských
zemích komunistické režimy. Sta
lin si prosadil teritoria zájmů Ruska
a tak zvané demarkační čáry postu
pů spojeneckých vojsk. Tuto dohodu
podepsali všechny vítězné mocnosti.
V Československu byla stanovena
demarkační linie zastavení postupu
amerických vojsk u Rokycan. Bylo
to pár kilometrů od Prahy. Na této -

Generál Liška přehlíží syoJí Lest, obrněnou brigádu.

"Res publica"
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Obyčejní vojáci, kteří ve druhé
světové válce bojovali proti
nacismu, prolévali nerozdílně svou
krev za svobodu každého, kdo trpěl
okupací. Postupem času však
komunisté znehodnocovali vše, co
bylo nedotknutelné. Upravovali
dějiny dle svých ideologických
zájmů. Z hrdinů dělali zločince a ze

zločinců hrdiny. Dějiny jsou však
neúprosné. Je na každém z Vás, kdo
toto čtete, aby jste si zhodnotili, co
je pravda a co Vám bylo předklá
dáno jako ideologická lež.
Závěrem opakuji!

Dobové Typografie na této stránce tak trocha předznamenávají
voci příští. Valerian Zorin dnes již téměř jistý organizátor
vraždy Jana Masaryka nesměl samozřejmě chybět na žádném foto.
Svoboda projevu, slova o tisku Je zoručena současnou českou ústavou. Mezinárodním poktem o občanských o politických právech. Jehož
|e signatářem (vyhláška min. zcjhr. věcí 4. 120/1976 Sb.) Ustinu základních lidských práv a svobod -zákonem FSz r. 1991. Cenzura je nepřípustná.
Rozumějí se tím jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova o obrazu o je|ich šíření hrom adným i inform ačním i prostředky Každý m á
právo zastávat svůj názor bez překážky a právo n a svobodu projevu ústně n e b o tiskem, případně jinými prostředky podle Mastní volby.

V době povstání v Praze byla zde
ustavena Česká národní rada.
Předsedou této národní rady byl
zvolen štábní kapitán Jaromír
Nechanský - parašutista. Jemu a
České národní radě byla podřízena
za dobu povstání celá povstalecká
armáda Prahy. Byl mu podřízen i
velitel této povstalecké armády
brig, generál Karel Kutlvašr. Tento
předseda České národní rady štkpt.
Jaromír Nechanský se taktéž
ocenění od komunistů nedočkal. Byl
jimi v roce 1950 popraven.
Je nutno se vrátit několik dní
zpět před příchod Ruských vojsk do
Prahy. Již okolo 7. května 1945 byly
na několika místech Prahy viděny
průzkumné džipy americké armá
dy. Bez velkých problémů vjeli se
svými džipy do centra Prahy. Mapo
vali zde situaci. I toto bylo překra
čováním spojenecké dohody. Před
kládáme Vám fotografii známého
fotoreportéra, který ji pořídil dne 7.
května 1945 v centru Prahy. Byl to
známý fotoreportér Emil Fater.
Byla pořízena dva dny před
příchodem ruských vojsk do Prahy.
Americký vojenský novinář v Praze
Bartolomějské ulici 7. května 1945
zpovídá pražského občana, sedíce
v americkém vojenském džipu,
s nímž přijel do Prahy.

Čest památce každému, kdo

se podílel na likvidaci nacismu!

Americký vojenský novinář zpovídá občana Prahy 7.květnal945.
Praha - Bartolomějská ul.
___

