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Blíží se 77. výročí ukončení 2. světové války. Zatímco 8. května 1945 již 
západní Evropa slavila konec války, ve Žďáře byl 9. květen jedním z nejhor-
ších dnů v historii města. Od Brna a Olomouce se valila německá vojska, 
spěchající za demarkační linii do „amerického zajetí“. Střílela po všem živém. 
Noc prožili Žďáráci v úkrytech.

Žďár osvobodila Rudá armáda. První její voják vstoupil do města 10. květ-
na 1945 brzy ráno. Shodou okolností byl ukrajinské národnosti. Jmenoval se 
Ivan Grigorijevič Lukašenko.

Při současné brutální ruské agresi na Ukrajině letos česká města zvažují, jak 
vůbec k jindy silně zakořeněným oslavám ukončení 2. světové války přistou-
pit. Některá oslavy dokonce zrušila.

Mnohým Čechům se také bolestně oživily vzpomínky na okupaci Česko-
slovenska v srpnu 1968 vojsky Varšavské smlouvy, z nichž prim měli právě 
Sověti.

 

Otázka na květen:
� Jak by podle vašeho politického klubu měl Žďár přistoupit k 77. 

výročí ukončení 2. světové války, s ohledem na události na Ukrajině a 
také k nepopíratelnému faktu, že naše město osvobodila Rudá armáda?

Agrese v neuvěřitelné podobnosti
Druhá světová válka. Světový válečný 

konflikt s milióny mrtvých a raněných. 
Válečné hrůzy si proto právě v dneš-
ní době musíme připomínat. Tato válka 
totiž začala napadením Polska Němec-
kem, a to bez oficiálního vyhlášení války. 
Ta podobnost se speciální operací Ruska 
proti Ukrajině je až neuvěřitelná. 

Válka, kterou diktátor válkou nenazý-
vá, počty obětí, které v Evropě od druhé 

světové války neznáme. To všechno musí být důvod, abychom si 77. výročí 
osvobození nejenom našeho města připomněli. Musíme udělat všechno pro 
to, abychom na tuto událost vzpomínali jako na poslední nejkrvavější udá-
lost v Evropě a na světě. Měla by to být pro nás inspirace k pomoci, toleranci 
a ke zvýšení našeho úsilí pro dosažení ukončení války.

Nezapomeňme historii a pomáhejme
Každý konflikt, který vede k ozbrojené 

agresi, potlačování práv a svobod suverén-
ních států, který nechává za sebou zmaře-
né lidské životy vojáků a civilistů, spoušť v 
podobě zničené infrastruktury, si zaslouží 
odsouzení. 

V případě 2. světové války šlo o fanatika 
Adolfa Hitlera. Bohužel v současné době 
známe agresora v osobě prezidenta Putina. 

Ten se snaží přesvědčit ruský národ, že pokračuje v osvoboditelské misi na 
Ukrajině, která je již 31 let nezávislým státem. Právě i ze zkušeností našeho 
státu z ruské okupace v roce 1968 je třeba si tuto historii připomenout a jas-
ně vymezit a odsoudit agresi na straně jedné a pomoci ukrajinskému lidu jak 
humanitární pomocí na jejich území, tak uprchlíkům na straně druhé. Děkuji 
všem, kteří takto pomáháme, a věřím, že v brzké době dojde k mírovým jed-
náním a konci války.

Nelze spojovat úseky dějin
Oslavy 77. výročí ukončení 2. světové 

války byly, jsou a měly by být výrazem 
úcty k těm, kteří se na tomto význam-
ném historickém datu podíleli. Je nesmy-
slné spojovat záležitost osvobození naše-
ho města se zcela odlišnými událostmi 
pozdějších dějin. Nevěříme, že obecná 
rusofobie ovlivní rozhodování vede-
ní města. Válka na Ukrajině je tragická 

a zbytečná, stejně tak byla i okupace vojsky VS v roce 1968. Ale nechceme 
snad dojít až k extrémům, kdy občan našeho města a exzastupitel Jakub Pus-
tina už nebude zpívat jednu z hlavních rolí v opeře Rusalka, ale Ukrajinalka! 

Socha „Ivana“ je pro Žďáráky stále symbolem úcty k těm, kteří nás skuteč-
ně osvobodili, a proto i oslavy ponechme v té formě, na jakou byli občané 
dosud zvyklí.

Po hrůzách války předci doufali v poučení
Myslím si, že z historie se můžeme pou-

čit, nikoliv ji měnit nebo posuzovat dneš-
ními událostmi, jakkoliv jsou bolestné a 
tragické. Historie už byla a posuzovat a 
odsuzovat ji dnes je, jako bychom trestali 
vnoučata za jejich praprarodiče. 

Žďár by měl s tradiční úctou a vděčnos-
tí vzpomenout těch, kteří nám přinesli 

svobodu a mír a položili za to svůj život. Jsem přesvědčen o tom, že ti, co zaži-
li hrůzy 2. světové války, by se snažili zabránit jakémukoliv novému konfliktu. 
Oni válku a její hrůzy prožili a doufali, že jejich děti, vnuci a pravnuci se poučí a 
nebudou je nikdy opakovat. 

Bohužel se mýlili, tak po 77 letech se v Evropě znova válčí a umírají nejenom 
vojáci, ale i nevinní civilisté. To už ale není jejich válka ani vina. To jenom někte-
ří z našich současníků se nepoučili a zapomněli na draze zaplacené zkušenosti 
svých předků. Nezapomínejme!

Zlo, co se již nemělo vrátit
Výročí ukončení 2. světové války je dnem, 

kdy spojenecké armády, a to vč. českoslo-
venských jednotek bojujících jak na západ-
ní, tak na východní frontě, zvítězily nad 
nacistickým Německem. Nelze zapome-
nout ani na hrdinství domácího odboje, 
který si vyžádal mnohé oběti, a to i z řad 
občanů našeho města. 

Výročí je dnem, kdy dobro zvítězilo nad 
krystalickým zlem. Nad zlem, které se již nikdy nemělo vrátit do civilizované 
Evropy. Zlo, které jakoby se nalepilo na pásy tanků osvobozující Rudé armá-
dy a které se na nich vrátilo již v roce 1956 při krvavém potlačení maďarské-
ho povstání, v roce 1968 při zašlapání pražského jara a v roce 2014 při anexi 
Krymu a obsazení části Donbaské a Luhanské oblasti, které bylo předzvěstí 
zrůdností odehrávajících se v těchto dnech na Ukrajině. 

Obdobně jako před 77 lety, tak i dnes jsou v Evropě odkrývány masové 
hroby, vražděni nevinní lidé, znásilňovány ženy a děti. A obdobně jako tehdy 
by pro vítězství zla stačilo jen to, aby dobří lidé nic nedělali, dívali se jinam a 
nepomáhali.  

Výročí hrůzostrašné války nelze ignorovat
I přes současnou válečnou situaci na 

Ukrajině je připomenutí konce 2. svě-
tové války namístě. Podtrhuji, že jde 
o připomenutí konce hrůzostrašné-
ho konfliktu a milionů lidských obětí. 
Nejde o oslavu či adoraci osvobozují-
cí armády. 

To, že ve větší části naší země to byla 
tehdy Rudá armáda, je historický fakt. 

Stejně jako v západních Čechách, např. v Plzni, kterou osvobodili Američa-
né, neoslavují americkou armádu, ale připomínají si konec války. 

V kontextu dnešní doby je naopak připomenutí si konce 2. světové války (a 
uvědomění si, jak nesmyslná a devastující pro lidské osudy a životy válka je) 
rozhodně vhodné. 77. výročí ukončení 2. světové války se má připomínat, ne 
ignorovat.

To, že současná ruská agrese na Ukrajině je neakceptovatelná a nepřijatel-
ná, že tato válka je nesmysl a že ruská armáda páchá válečné zločiny, je jinak 
bez diskuse.

Měli cíl: Urvat co největší kus Evropy
Pro mne je používání slova osvobo-

zení a Rudá armáda v jedné větě zce-
la nepřijatelné. Osvobozovat znamená 
dávat svobodu, a to Sovětský svaz roz-
hodně nedělal. 

Do války vstoupil jako spojenec hit-
lerovského Německa s cílem urvat si 
co největší kus Evropy. Během války 
musel změnit strategii a tvářit se jako 

osvoboditel Evropy od nacismu. Jak to s tou svobodou bylo myšleno, jsme si 
potvrdili mimo jiné v roce 1968, kdy dali jasně najevo, že svoboda naší země je 
jen iluze. 

Jediné, co můžeme 8. května oslavovat, je konec druhé světové války a ukon-
čení německého nacismu. Rozhodně ale nehodlám podporovat jakékoliv vele-
bení velmoci, která nás chtěla mít ve své moci a dlouhou dobu se jí to dařilo.

Oslava bude pietou hrdinům i obětem 
Ve světle současné války probíhající na 

Ukrajině se ukazuje její extrémní brutalita 
a nelidskost. Bída a utrpení nevinných li-
dí, které zasáhla, jsou identické s válkami 
minulými a pro naše 21. století jsou a musí 
být nepřijatelné. V celé nahotě se projevi-
la pravá tvář a zájmy současného ruského 
vedení. Nutnost našeho pevného ukotvení 
v západních demokratických strukturách 

se nemohla jasněji potvrdit. 
Oslava výročí konce 2. světové války by měla být důstojnou pietou a při-

pomínkou všech obětí této války, a ne vzpomínkou na sovětskou armádu. 
Zároveň musíme uctít i oběti současné války, poděkovat hrdinně bojujícím 
Ukrajincům a požadovat okamžité zastavení bojů.  -lko-

Výročí války s úctou k obětem a hrdinům
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