
O tom, že vyřizování účtů po osvo-
bození republiky předcházela šes-
tiletá nacistická hrůzovláda, že

Němci vraždili naše lidi do posledních ho-
din války, vypovídala řada muzejních
projektů, kterým se však dostalo minimální
pozornosti našich elektronických médií.
Největší a nejtrvalejší projekt, který vznikl
v rámci oslav, je rozsáhlá výstava 1945 –
konec války v Čechách, která je k vidění od
7. května 2010 ve Vojenském historickém
ústavu v Praze. Pod vrchem Žižkovem
bude trvat minimálně do května 2011 nebo
možná ještě déle (zběžně jsme o ní infor-
movali ve Střelecké revui 6/2010).

VÝSTAVA PRO LIDI
Vojenský historický ústav Armády

České republiky má zkoumání českého
odboje takříkajíc v popisu práce a dru-
hé světové válce se zde věnují syste-
maticky. Připomeňme fantastickou vý-
stavu o atentátu na Heydricha z roku
2002 nebo nedávno revitalizovanou ex-
pozici druhého odboje. A to nemluvíme
o bohaté publikační činnosti tamních ba-
datelů. Jména jako Eduard Stehlík, Jiří
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Téma druhé světové války je u nás stále živé. Byla to zatím poslední válka, která
se dotkla našeho území, a především se v této válce rozdaly karty, se kterými
velmoci i provinciální politikové (všichni naši) hráli a hrají v posledních 65 letech.
V roce 2010 jsme si připomněli polokulaté výročí a jak již je v našich luzích
a hájích obvyklé, neobešlo se to bez řady lží a trapností. V předvečer 65. výročí
vypuknutí Květnového povstání českého lidu nás Česká televize (placená z našich
peněz) počastovala zmanipulovanou vyprávěnkou o vraždění Němců v Praze
a v době okurkové sezony vyhrabali agilní novináři na Jihlavsku hrob
povražděných německých občanů. O příčinách toho všeho však nebylo řečeno nic.

Jak to bylo
v květnu 1945

Mgr. Jan TETŘEV

Jak je ve VHÚ dobrým zvykem, začínají výstavy už v předsálí a snaha přiblížit popisovanou dobu
je maximální. Takže do výstavy se vchází přes zátaras, který měl zbrzdit postupující sovětskou
armádu. Ty klády nahoře se jen spustily dolů a cesta byla uzavřena. Do té doby mohly ustupu-
jící německé kolony klidně projíždět.

V úvodu výstavy, kde je nastíněna situace
v Čechách v předvečer osvobození, si auto-
ři mimo jiné všímají také náletů na naše měs-
ta, fungování protiletecké obrany a ochrany


