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Vojáci (pfiíslu‰níci 2. pû‰í divize)
nám dávali ãokoládu, Ïv˘kaãky
a cukrovinky, dospûl˘m pak ciga-

rety. My jsme jim nabídli bábovku i nûco
ostfiej‰ího. A vafiila se káva, samozfiejmû
americká. Kromû rukou byl hovor veden
trochu nûmecky a hlavnû srbsky, proto-
Ïe jeden z tûch vojákÛ mûl pfiedky v Ju-
goslávii a moje matka se srbsky nauãila
bûhem více neÏ roãního pobytu v Kra-
gujevaci, kde mÛj otec pracoval v tamní
zbrojovce je‰tû pfiedtím, neÏ Nûmci na-
padli Jugoslávii v dubnu 1941...
Potom jsme jim ukázali zelen˘ dolar

s podobiznou prezidenta Washingtona.
Oni ho zaãali líbat a nûktefií mûli v oãích
slzy. A v‰ichni chtûli, abychom jim ho vû-
novali. To ale moje maminka nechtûla.
Byl to dárek od str˘ce z Ameriky, kter˘
mi ho pfied lety poslal k mému naroze-
ní. Dolar byl celou válku opatrován
jako oko v hlavû a byl jako právû vyti‰-
tûn˘. Voják, kter˘ mûl na opasku nûko-
lik kofiistních pistolí, sáhl do kapsy u ko-
‰ile, vyndal maliãkou pistolku a nabídl
mnû, jedenáctiletému klukovi, v˘mûnu.

A bylo hotovo – voják mûl dolar a já pis-
tolku. ·Èastn˘ tak, Ïe i maminka pamá-
teãn˘ dolar oÏelela a po chvíli s v˘mû-
nou souhlasila. Myslela si, Ïe jde o dût-
skou hraãku, snad kapslíkovku.
Jednalo se o pistolku s dvûma hlavnû-

mi nad sebou ve spoleãném bloku. Hlav-
nû mûly hladké vrtání 6 mm bez dráÏek,
z ãehoÏ usuzuji, Ïe se jednalo o startova-
cí pistoli. Pod hlavnûmi byla plochá are-
taãní páãka, jejímÏ pootoãením se uvolnil
hlavÀov˘ blok a mohl se sklopit kolem
ãepu, na kterém byly je‰tû dvû spou‰tû
(pro horní a spodní hlaveÀ) a dva vyta-
hovaãe nábojnic. Na horní plo‰e vyãnívaly
dva r˘hované hmatníky, kter˘mi se ne-
chaly natáhnout – jednotlivû – lev˘ ãi pra-
v˘ úderník. Otoãnou páãkou na konci
pak ‰lo natáhnout oba úderníky najednou.
Zápalníky byly samostatné a byly umís-
tûny v opûrné pfiepáÏce. Stfienky byly
dfievûné a na obou stranách byl kovov˘
kruhov˘ emblém se stylizovan˘mi pís-

KdyÏ 6. kvûtna 1945 Ameriãané osvobodili na‰i obec Vejprnice (cca 7 kilometrÛ
západnû od Plznû), pfii‰li do domku m˘ch prarodiãÛ s poÏadavkem na umístûní
kulometu do okna v poschodí, odkud byl v˘hled na cestu vedoucí k nedalekému
vojenskému prostoru. Zde byly rozmístûny nûmecké protiletadlové kanony
ráÏe 88 mm v poãtu 12 kusÛ, nûkolik svûtlometÛ, radiolokátor Würzburg
a pfiíslu‰enství. Nûmecká posádka se vzdala americké armádû bez boje, ale byla
obava, zda se nûjací Nûmci neschovali, aby u‰li zajetí, a v noci se nepokusili násilím
získat civilní obleãení. Proto byla do na‰eho domu umístûna skupinka americk˘ch
vojákÛ, která mûla za úkol v noci z 6. na 7. kvûtna stfieÏit pfiístupovou cestu do obce.

Náãrt pistole po 65 letech

EM-GE III z muzejní sbírky

ã t e n á fi i p í ‰ í Ing. Jaroslav KO·A¤, foto ze sbírek V˘chodoãeského
muzea v Pardubicích Mgr. Jan TET¤EV

EM-GE III pro ãeského kluka


