
75. výročí osvobození v době koronavirové 
 
 Letošní oslavy vítězství nad fašismem budou zcela jiné, než jak je známe z let 
předchozích. Pietní akty se budou konat s minimálním počtem účastníků v nezbytných 
rouškách. O to více je potřeba připomenout si slavné májové dny. 

Za současné složité situace, v době koronavirové, se všichni snažíme chránit sebe i své 
blízké. Někdo šije roušky, jiný pomáhá s nákupy, další pracuje za ztížených podmínek a 
největší dík patří samozřejmě pracovníkům v první linii. 

Češi opět prokazují, že se dokážou semknout, pomáhat jeden druhému v boji proti 
nákaze, stejně jak to dokázali naši prarodiče v boji proti fašismu.  

Pamětníci bohužel pomalu odcházejí, což se náramně hodí některým skupinám 
přepisovačů historie. Ve sdělovacích prostředcích denně vídáme dokumenty a čteme různé 
články, které očerňují naše hlavní osvoboditele – Sovětský svaz a Rudou armádu. Chtějí snad 
autoři zmíněných dezinformací docílit toho, aby společnost žila v domnění, že naše vlast pod 
bičem fašistického Německa netrpěla? Chtějí snad učit děti nepravdivou historii? Bude snad 
nakonec Rudá armáda místo osvoboditele označena za okupanta? Na co se ještě máme 
připravit? Na nové osnovy ve školách? NENECHME TO TAK! 

Vrcholem neúcty k osvoboditelům a ostudou České republiky je odstranění sochy 
maršála Ivana Štěpanoviče Koněva. Že se to stalo v době výjimečného stavu, považuji za 
zbabělou nestoudnost. Také výrok starosty Prahy 6, který nazval občany bránící sochu 
Koněva „prapodivnými lidmi z pravicové i levicové spodiny“, je urážkou nejhrubšího zrna, 
kterou si politik nemůže dovolit. K sedmdesátému pátému výročí osvobození ČSR je akce 
obludným výrazem ´´vděku“. 

Československo nebylo osvobozeno jen Rudou armádou. Z převážné části ale ano. Pro 
ilustraci – vybrané ztráty při osvobozování na území ČSR: Sovětský svaz – 139 918,  
1. československý armádní sbor – 3500, USA – 116, české obyvatelstvo – 8 – 10 000. Na 
osvobození se podílely i další národy například Rumuni a Poláci. 

Je nade vše jasné, že největší oběti a tíhu 2. Světové války v Evropě nesl Sovětský 
svaz!  

Navzdory neustálým útokům na historickou pravdu je potřeba neustále si připomínat 
hrůzy fašismu a připomínat oběti z řad všech osvoboditelů, odbojářů, vězňů a partyzánů. 
Velkou úlohu v odboji proti fašismu sehráli komunisté. 

Přes vše co se kolem nás děje uctěme památku obětí fašismu ve dnech 8. – 9. května 
položením věnců nebo kytiček u památníků i za omezeného počtu účastníků.  

 
NIKDY NEZAPOMENEME!!! 
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