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POBOČKA PRAHA – hlavní město
Díky laskavosti našeho Vzdělávacího střediska pokračuje výuka angličtiny, nyní však každý pátek od 15 do16ti hodin. Pak
někdy následuje kulturní program s přátelským posezením. Program bývá oznámen samostatně. Těšíme se na Vaši účast.

Na plzeňské náměstí opět dorazily americké tanky, stejně jako před sedmdesáti lety.
Do Plzně mířili tisíce lidí a ve městě zahaleném do
praporů z pruhů a hvězd je čekala řada atrakcí. Už
pátek odpoledne byl slavnostně odhalen pomník
generála Pattona pod Velkým divadlem, v sobotu
dopoledne se pak konala beseda s veterány. Ze
Spojených států a Belgie jich letos dorazily dvě
desítky. Milovníci historie mohli navštívit autentické
kempy US army v Borském parku nebo si počkat do
neděle na tradiční průjezd konvoje dobových
vojenských vozidel. Letos tak městem proojela
kolona čítající tři stovky strojů. Moderní techniku pak
prezentovala armáda na střelnici plzeňských Lobzích.
v Lobzích.vzpomínkový akt u pomníku
Nabitý program pak opakoval pacifikaci posledních hnízd odporu na náměstí, kde US armáda likvidovala
odstřelovače z věže plzeňského kostela. Do akce se zapojilo i několik shermanů, řada dalších obrněnců
pamatujících druhou světovou válku a dále sto padesát nadšenců z českých, evropských i zámořských klubů
vojenské historie. Rekonstrukce osvobozovacích bojů vypadala autenticky, i když neseděla v čase. Ve
skutečnosti dorazila americká 16. obrněná divize do Plzně až 6. května ráno - a lišilo se i počasí. „Tenkrát při
příjezdu Američanů pršelo, je to vidět i na dobových fotografiích,“ řekl Právu Ivan Rollinger z muzea Patton
Memorial Pilsen. To, že Pattonovy jednotky ostřelovali němečtí fanatici z řady míst včetně ochozu kostela, je
fakt. „Ještě při rekonstrukci katedrály v devadesátých letech se našly ve věžních hodinách kulky a stopy po
střelách,“ připomněl Rollinger. Z teras hotelu Central je pozdravili veteráni, kteří válku a osvobození Plzně zažili
na vlastní kůži, a poklonu jim vysekla i vnučka generála Pattona Helen Pattonová: „Jsem nadšená. Jste
opravdoví profesionálové.“Pak se rozezněl swing, kterému patřil celý prodloužený víkend, především však
sobotní večer, kdy to v centru vypadalo jako tenkrát „v čtyřicátém pátém“. Ve městě a jeho okolí se konaly
desítky dalších doprovodných akcí. Plzeňské Slavnosti svobody se završily ve středu 6. května slavností se
vzpomínkovým aktem u pomníku Díky, Ameriko!
Neděle 6. května 1945: Když se Patton vrátil z kostela, byl
přivolán k telefonu. Na lince byl Bradley a předával mu Eisenhowerovy rozkazy. „Georgi, demarkační linie je pro V. a
XII. sbor závazná,“ řekl Bradley. „Dále nesmíte – opakuji,
nesmíte – provádět průzkum hlouběji než osm kilometrů
severovýchodně od Plzně. Ike (Eisenhower) v téhle pokročilé fázi nechce žádné mezinárodní komplikace.“ Patton byl
sice zklamán, nicméně souhlasil, že se bude Eisenhowerovými rozkazy řídit. Jednotky 2. pěší a 16. obrněné divize se
mezitím urychleně přesouvaly na Plzeň. Podplukovník
Matt Konop byl již 4. května vyslán, aby poblíž města rozmístil předsunutou hlídku. Druhá divize mu šla Sudetami v
patách a cestou se setkávala s otrhanými kolonami nacistů,
z nichž někteří jeli na povozech tažených koňmi.
Obyvatelstvo bylo vůči Američanům nepřátelské a země,
jak uvedl kapitán Charles MacDonald, byla podivná – „ani
jak uvedl kapitán Charles MacDonald, byla podivná – „ani německá,
ani ani
česká.“Když
Druhá
divize
německá,
česká.“Když
Druhá
divizepostupovala mezi
apatickými, někdy nevlídnými stoupenci nacistů a kolem nyní nebráněných pevností československé „malé Maginotovy
linie“, Američané cítili, že konec války již nemůže být daleko.
Jak se jednotky přibližovaly směrem k Plzni (která byla oficiálně osvobozena o den dříve 16. obrněnou divizí), zaznamenaly
změnu v postojích obyvatel. Namísto bílých kapitulačních vlajek se objevovaly roztroušené červenomodrobílé české vlajky.
Lidé váhavě mávali zpoza zavřených oken. A pak náhle vojákům vyšel vstříc jásající dav nadšených Čechů mávajících
vlajkami. „Projeli jsme Sudetami do skutečného Československa,“ napsal MacDonald, „a civilisté v hustých řadách lemovali
ulice. Bylo to znovu jako v Paříži, stejně rozjásané tváře, stejné nadšení z osvobození.“ Když Američané vjeli do Plzně, lidé
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volali „Nazdar, nazdar!“ Cesty i vozidla jednotek pokrývaly květiny a mladé dívky i starší muži a ženy k vojákům přibíhali s
polibkem. Pak se MacDonald i přes vřelé přijetí zachvěl, když projížděl kolem baterií 88mm protiletadlových kanónů, které
dříve bránily plzeňské Škodovy závody. Na velitelství Druhé divize, které se nacházelo ve městě, obdržel Matt Konop
skvělou, avšak stále ještě tajnou zprávu. Válka už brzy skončí. Konop jako Američan českého původu stále ovládal svůj rodný
jazyk. Jeho velící generál, Walter M. Robertson, navrhl, aby Konop na další večer pozval čelné představitele občanů, umělce
a další, kteří válku přežili, jako generálovy hosty do bývalého nacistického velitelství plzeňské oblasti – nyní velitelského
stanoviště Druhé divize. Mělo jít o významnou slavnostní akci.
Pro další jednotky Třetí armády byl 6. květen dnem rychlého postupu vpřed. První divize se na severu při postupu na
Karlovy Vary setkala s mírným odporem. Hlavní silnici z Chebu na Falknov (Sokolov) intenzivně ostřelovala nacistická 88mm
protitanková děla — každé z nich musela pěchota zničit, než se mohly americké tanky dát do pohybu. Divize osvobodila
Sangerberg, Kynšperk a další města, zatímco Devátá obrněná divize vjela do Rudolce. Na jihu se XII. sbor rozvinul po celém
prostoru od Klatov po Strakonice a východně po Písek na demarkační linii. Další jednotky vyrazily k linii tvořené Vltavou v
Českém Krumlově jihovýchodně od Volar. Po celý den pokračoval boj proti roztroušeným nacistickým jednotkám a oddíly
XII. sboru bránily mosty přes Vltavu před agresivními výpady nepřátelských hlídek, které se snažily odpálit dříve rozmístěné
dynamitové nálože.

Oslavy proběhly ve více našich městech: vlevo je obrázek z Plzně a vpravo z Rokycan.

Dovoluji si připomenout možnost placení členských příspěvků. Můžete osobně nebo přímo na náš účet, který má čís: 135 135 383/ 0300
Poštovní spořitelny, tj. kdekoliv na poště nebo z bankomatu. Současně připomínám i prosbu na zasílání vašich příspěvků do Občasníku.
Za pražskou pobočku Petr Jílek
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