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V květnu před třiceti lety byl nesmírným hrdinstvím Sovětské armády  

a nepředstavitelnou obětavostí sovětského lidu poražen německý fašismus  

a za pomoci spojenců SSSR a obyvatelstva okupovaných zemí nastolen světo- 

vý mír. Naše vlast vykročila vstříc šťastnějšímu zítřku. Slavný 9. květen 

znamenal také pro Mariánské Lázně – dříve mondénní lázeňské středisko –  

zvrat a perspektivy nového života v Československu, osvobozeném Sovětskou 

armádou; byly tak vytvořeny podmínky, aby mohly v budoucnu lázně patřit 

opravdu pracujícím. Již první květnové volby v r. 1945 v osvobozené vlasti 

jasně prokázaly vedoucí sílu KSČ, v nově zvoleném řádném národním výboru 

podle zásad Košického vládního programu byla rozhodující silou KSČ. Únoro- 

vé vítězství dělnické třídy pod vedením KSČ v roce1948 urychlilo vývoj  

ve městě. Důsledným prosazováním politiky Komunistické strany se začal 

socialismus svobodně rozvíjet, podporován všemi poctivými lidmi. Přímým 

důsledkem vítězství dělnické třídy byl vydaný zákon „O znárodnění přírod- 

ních léčivých zdrojů a lázní“ a „O začlenění a správě konfiskovaného lá- 

zeňského majetku“, jímž stát nabyl výhradní právo disponovat přírodními 

léčivými zdroji a vlastnické právo k lázeňskému a sousednímu majetku. Tak 

byly vytvořeny podmínky pro to, aby lázně skutečně patřily pracujícímu člo- 

věku. 

Letošní rok 30. výročí národně-osvobozeneckého boje a osvobození naší 

vlasti Sovětskou armádou nás vede k zamyšlení, k bilancování výsledků so- 

cialistického budování. Je nutno se podívat zpět, zamyslet se a rekapitulo- 

vat: celá tvář našeho města se mění – a my si to často ani neuvědomujeme.  

Změny jsme osobně prožívali, nové stavby vyrůstaly a nám se často zdá,jakoby 

tu již byly od nepaměti – patří již k našemu každodennímu životu. 

V průběhu 30 vítězných let vznikla a rozvíjela se řada podniků říze- 

ných Městským národním výborem, které pečují o potřeby občanů, zajišťují re- 

konstrukce: Sdružené služby, Podnik bytového hospodářství, Technické služ-  
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by, Dopravní podnik, Městské hospodářství a Městský stavební podnik. 

Hlavní úsilí MěNV Mariánské Lázně bylo zaměřeno na cílevědomý rozvoj 

lázeňského města výstavbou rozhodujících zařízení: úpravna pitné vody s při- 

vaděčem, čistírna odpadních vod, teplárna, moderní spalovna odpadků, obnova 

inženýrských sítí, komunikací, rozvod elektrického osvětlení, plynofikace, 

zavedení trolejbusové dopravy. Tím byly pochopitelně dány podmínky pro by- 

tovou výstavbu a další občanskou vybavenost – svědčí o tom 2.114 postaven- 

ých bytů. Vyrostlo nové, moderní sídliště v Úšovicích, kde je dokončována 

komplexní občanská vybavenost, byly postaveny nové prodejny, rekonstruovány 

a modernizovány obchody podle projektu Výzkumného ústavu obchodu. 

Rozvoj socialistické společnosti dokumentuje výstavbu nových školských 

a výchovných zařízení: postaveny nové jesle, školský komplex v Úšovicích 

(jesle,mateřská školka,základní devítiletá škola,družina mládeže,tělocvična, 

hřiště), areál předškolské výchovy v Úšovicích (jesle a mateřská školka); 

rekonstruována a modernizována zvláštní škola v Hamrníkách. 

O záchraně budov svědčí celá řada významnějších rekonstrukcí: 81 ob- 

jektů Podniku bytového hospodářství, škol, kulturních i zdravotnických zaří- 

zení a veřejných budov, 35 lázeňských a rekreačních objektů, 23 objektů slu- 

žeb i obchodů a řada dalších objektů. Na úseku dopravy modernizováno nádraží 

ČSD s kulturním prostředím pro cestující, postavena nová zastávka ČSD „Mar. 

Lázně-město“, nový objekt Dopravního podniku, autoservis Automobilových zá- 

vodů (AZNP); rozšířena městská hromadná doprava a obnoveno sezónní letecké  

spojení Mariánských Lázní s Prahou. 

Je pochopitelné,že všechno nelze zajistit z celospolečenských prostřed- 

ků, mnoho se dá udělat dobrovolnou prací občanů v akci „Z“. Výsledky dlouho- 

dobé soutěže „Za Mariánské Lázně krásnější“ svědčí o obětavosti našich obča- 

nů,mládeže a sportovců; nejen zlepšení životního a pracovního prostředí,ale i 

nové stavby, rekonstrukce sportovišť. Jen za posledních pět let představuje 

hodnota vytvořeného díla Kč 160,200.428,-, na níž se podílelo 1,393.789 bri- 

gádnických hodin. V posledním roce je budováno největší dílo v akci „Z“ –

kluziště s uměle chlazenou ledovou plochou v hodnotě téměř 10 milionů Kčs. 

Jistě oprávněně si zasloužily Mariánské Lázně titul „Město 25. výročí osvo- 

bození naší vlasti Sovětskou armádou“. Soutěžní hnutí, které je projevem ini- 

ciativy při plnění dlouhodobého socialistického závazku k 30. výročí osvo- 

bození naší vlasti Sovětskou armádou, přináší značné hodnoty nejen na úseku 

zvelebení, ale i v masově politické práci. Podle závěrů XIV. sjezdu KSČ se 

bohatě rozvíjí masově-politická práce: ve městě pracují čtyři agitační stře- 

diska, která jsou politickým zázemím a organizačním pomocníkem pro plnění 

řady důležitých úkolů, především v oblasti agitace a zabezpečování význam- 

ných politických celoměstských akcí. Do popředí vystupují morální podněty,  

zejména správný vztah k práci. Celoměstský socialistický závazek „Za Ma- 

riánské Lázně krásnější“ se tak stává projevem praktického uplatnění poli- 

tiky Komunistické strany Československa. 

Mariánské Lázně jako lázeňské místo kladou hlavní důraz na životní  

prostředí, které vytváří podmínky pro příznivé lázeňské klima. Ochrana a  

tvorba životního prostředí je proto zvlášť důležitá. Mariánské Lázně –  

to je symbol navráceného zdraví, to jsou lázně, rekreace a cestovní ruch. 

Harmonické prostředí lázeňského místa, v němž jsou esteticky sladěny všechny 

základní požadavky, umožňuje komplexní lázeňskou léčbu. Předpokladem je, aby 

lázeňské místo bylo opravdovým místem příjemného pobytu. 

Významným přínosem k ochraně nejen Mariánských Lázní, ale celé západo- 

české lázeňské krajiny je vyhlášení chráněné krajinné oblasti „Slavkovský 
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les“,která je první chráněnou oblastí, vytvářející podmínky k ochraně lázní. 

Chrání totiž místa tvorby léčivých pramenů převážně části západočeské lá- 

zeňské oblasti i blízkých lázní NDR. Na přípravě tohoto významného dokumen- 

tu se podstatnou měrou podílel Městský národní výbor v Mariánských Lázních 

podle svého Volebního programu NF. Ochrana západočeské lázeňské krajiny má 

přispět k záchraně tohoto překrásného koutu naší republiky pro příští gene- 

race. Mariánské Lázně svou kapacitou představují 7.500 lůžek v léčebnách,  

zotavovnách,objektech volného i vázaného cestovního ruchu. Během roku je zde 

ubytováno přes 2000 osob a příležitostně navštěvují Mariánské Lázně dva až 

tři miliony hostů ročně. Hlavním posláním lázní je upevňovat a navracet 

ztracené zdraví pracujícímu člověku. Jde o významnou investici do nejcenněj- 

ší složky výrobních sil – do lidského činitele. S tímto důležitým činitelem 

zdravotnickým tak souvisí i neméně důležitý význam ekonomický. Politický  

a národohospodářský význam našich lázní spočívá v zajišťování reprodukce 

pracovní síly, čímž lázeňství přispívá svým podílem k tvorbě národního dů- 

chodu. Je prokázáno, že lázeňská péče snižuje u pacientů pracovní neschop- 

nost na třetinu. Tím plní také Mariánské Lázně své ušlechtilé poslání. Vy- 

tvářet další podmínky pro rozvoj lázní je současně i jednou z cest k pod- 

poře rozvoje ekonomiky naší socialistické společnosti v souladu se závěry 

XIV. sjezdu Komunistické strany Československa. 
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Zdravotnické noviny o Hamelice 

Ve Zdravotnických novinách č. 4/1975 ze 30. ledna 1975  

jsme četli o sobě: 

„… Členové vlastivědného kroužku Klubu zdravotníku  

při ROH ČSSL Mariánské Lázně se mohou pochlubit pěknými výs- 

ledky své práce. Jejich zájem je soustředěn na shromažďování 

památek a informací, týkajících se historie tohoto lázeňského 

města. Své poznatky publikují v závodním časopise HAMELIKA, 

který vychází již třetí rok. V posledních číslech minulého 

ročníku se mohou čtenáři dozvědět například o stavebním roz- 

voji Mariánských Lázní,o jejich tzv.„gründerském období“,z nichž  

jsou nejzajímavější léta, kdy lázně navštěvoval J. W. Goethe. Je 

škoda, že ač je o časopis značný zájem, není zatím ve volném 

prodeji a není ani registrován v knihovnách.“ 
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(Jaká byla úloha americké armády v západních Čechách.) 

Dokončení. 

Žijeme třicátý rok v míru. Ale náš mír byl vykoupen miliony lidských 

životů. Po celé Evropě jsou rozsety jako memento pomníky, památníky, hrůzná 

muzea koncentračních táborů i prosté hroby na vesnických hřbitůvcích, které 

zarůstají travou. Také v západočeském kraji je mnoho takových míst a v naší 

zemi odpočívají – vedle jiných národností – stovky a snad i tisíce sovětských 

občanů, vězňů či zajatců,kteří tu procházeli v pochodech smrti nebo pracova- 

li ve vězeňských táborech. Jsou všude kolem nás – na Pístově, v Sítinách, 

v Mnichově, za obcí Pramene (z ženského pochodu), v Tachově. 

Ačkoliv uplynulo 30 let, válka k nám hovoří stále živě. Tím spíše  

musíme odsoudit politické pozadí akcí západních politiků na konci druhé svě- 

tové války. Poslední dva měsíce války posunuly politické zájmy Západu na prvé 

místo. Nejotevřeněji to psal W. Churchill ve svých pamětech: „V březnu 1945 

shrnuje: 1. sovětské Rusko se stalo hlavním nebezpečím pro svobodný svět;  

2. okamžitě musí být vytvořena nová fronta proti jeho dalšímu postupu; 3.  

tato fronta musí být vytvořena co nejdále na východ; 4. Berlín je hlavním a 

skutečným cílem anglo-amerických armád; 5. osvobození Československa a vstup  

amerických vojsk do Prahy dostává mimořádný význam…“ O této otázce psal Chur- 

chill Trumanovi a Eisenhowerovi: „Je téměř jisté, že osvobození Prahy a pokud 

možno největší části území západního Československa našimi vojsky může úplně 

změnit poválečnou situaci v Československu a plně může ovlivnit situaci v sou- 

sedních zemích.“ Na Eisenhowera naléhal: „Spoléhám se, že váš plán nebude 

překážkou v tom, abyste přemístil svá vojska až ku Praze, jestli proto budete 

mít nezbytná volná vojska a jestli se nesetkáme s rudými dříve. Domnívám se,  

že se nechcete nechat spoutat, jestli budete mít vojska z území ještě volné.“ 

Bez ohledu na Churchillův tlak zastavil Eisenhower vojska na linii Karlovy  

Vary – Plzeň – České Budějovice. Proč tak učinil, vysvětlíme dále. 

Sovětské velení plánovalo osvobození Moravy a Čech již v březnu. Ně- 

které chyby v organizaci vojsk a nedostatku sil 4. ukrajinského frontu přived- 

ly k nezdaru tuto operaci. Zároveň fašistické velení soustředilo bojeschopná  

vojska na směru Moravská brána, ze Slezska na jih a na západ. Proto vznikla  

nová idea – v průběhu Berlínské operace připravit část sil 1. ukrajinského  

frontu pro úder na Drážďany a Prahu. 

Churchillovi nešlo o osud našeho národa. V té době již psal o tom, že  

je nutné sebrat zbraně německé armády a připravovat tuto armádu k dalšímu boji 

proti SSSR. Nesmírné pobouření vyvolal proto dopis gen. Eisenhowera Stalinovi 

v březnu 1945. Churchill se po smrti prezidenta Roosevelta snažil o to stát se  

rozhodující osobností pro určení strategie spojeneckých vojsk. Kontakt mezi  

spojenci byl dosud veden pouze přes diplomatické kanály, jež byly v rukou vlád  

spojeneckých mocností. Eisenhowerův dopis z 28. března 1945 Stalinovi byl prv- 

ním přímým kontaktem mezi dvěma vrchními veliteli spojeneckých armád. Dopis, 

přesněji telegram, pobouřil anglické vládní kruhy a zesílil rozpory mezi zá- 

padními spojenci. Generál Eisenhower psal: 
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„… V současné době provádím operaci s cílem obklíčit a zničit síly ne- 

přítele bránící Poruří a izolovat tuto oblast od Německa. Toto bude dosaženo 

obchvatem Poruří ze severu a úderem od Frankfurtu nad Mohanem přes Kassel, po- 

kud nedojde k semknutí obkličujícího kruhu. Potom budou nepřátelská vojska 

metodicky zničena. – 2. Předpokládám, že tato fáze boje bude ukončena do kon- 

ce dubna nebo dokonce i dříve a mým následujícím úkolem bude po setkání s Va-

šimi vojáky rozdělit zbylé neobklíčené síly nepřítele. – 3. Pro má vojska  

je nejvýhodnější uskutečnit setkání s Vašimi vojsky na linii Erfurt – Lipsko – 

Drážďany… Regensburg – Linec. Tím chceme zbavit nepřítele možnosti soustře- 

dit síly pro obranu oblastí jižního Německa vyhlášené za „národní pevnost“. – 

4. Pokládám za mimořádně důležité, abych mohl přijmout konečné rozhodnutí, 

sladit co nejvíce své plány s Vašimi, jak ve vztahu zaměření hlavního úsilí, 

tak i ve vztahu k časovým údajům. Snad byste mi proto mohl sdělit své úmysly  

a také, v jaké míře jsou moje návrhy v souladu s Vaší předpokládanou činností. 

– 5. Vzhledem k tomu, že náš společný cíl spočívá v pokud možno nejrychlejším 

zakončení porážky německých armád, jsem toho názoru, že je velmi nutné,abychom 

sladili naši činnost a využili všechny možnosti pro zlepšení operativního 

spojení mezi našimi útočícími silami. Jsem připraven pro tento úkol k Vám 

poslat své důstojníky.“ 

Přímý kontakt Eisenhowera se Stalinem ohrožoval politické plány vlád zá- 

padních spojenců, kde začínaly převažovat názory, že se lze domluvit s Němci. 

V samotném fašistickém Německu mezi vládnoucími skupinami fašistů, je snaha o 

navázání kontaktů a o dohodu společného boje proti SSSR. To byla politická 

linie Himmlera,Kesselringa,Dönitze a koncem dubna již většiny politiků a veli- 

telů Německa. Churchill,informovaný o jednáních s Němci,prosazoval rychlý po- 

stup spojeneckých vojsk. 

Zcela jinak hodnotil situaci Eissenhower jako vrchní velitel. Při oceňová- 

ní možností západních spojeneckých vojsk byl pesimista,jak pod vlivem ardenské 

operace Němců, tak pod vlivem pomalého postupu vojsk na Rýnu. Když pak 11.–12. 

dubna přebrodili Američtí vojáci Labe u Magdeburgu, byli zahnáni protiútokem 

12.německé armády gen.Wencka zpět. Jak Eisenhower,tak Bradley přeceňovali síly 

fašistických armád. 

Linie styku,kterou navrhl Eisenhower,probíhala mimo naše území a odpovídala 

zhruba rozdělení okupačních zón v Německu mezi spojenci. Stalin odpověděl na 

jeho dopis 1.dubna. Vyjádřil souhlas s navrženou linií a psal: „Berlín ztratil 

již svůj bývalý strategický význam. Proto sovětské vrchní velení určuje pro 

útok na Berlín jen část svých sil.“ Dále psal, že nejprve sovětská vojska za- 

končí operace v Rakousku. – 13. dubna 1945 byla osvobozena Vídeň. Berlínská 

operace byla zahájena 15.dubna 1945. V té době se plánovala již pražská opera- 

ce na 10.–15.května 1945. – Stalinův dopis byl chápán na Západě jako svědectví 

o přípravě sovětských vojsk k útoku směrem na Drážďany a Lipsko a byly proto 

vydány rozkazy k přípravě útoku spojeneckých sil na Berlín. Zároveň bylo Eisen- 

howerovi dáno právo obracet se přímo na sovětské velení v záležitostech sou- 

činnosti a kontaktu obou spojeneckých velení. 

V polovině dubna západní vojska dosáhla linie navržené Eisenhowerem a za- 

stavila se přes nátlak politiků. Eisenhower toto zdůvodňoval americkému velení 

zásobovacími potížemi vojsk: „… Budou-li naše síly v centru útočit dále na 

východ, jejich odtrženost od týlu nám nedá možnost efektivně udeřit na nepří- 

tele,který pokračuje v odporu na křídlech.“ Eisenhower předpokládal,že se voj- 

ska setkají s rudoarmějci na horním toku Dunaje,což bylo reálné,protože Vídeň 

byla již v rukou sovětských vojsk, kdežto Američané byli vzdálení 700-800 km. 
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22.dubna 1945 psal Eisenhower do Moskvy druhý dopis, v němž upřesňuje de- 

markační linii: „… je zřejmé, že nejpravděpodobnějším místem setkání našich 

vojsk bude oblast Drážďany–Wittenberg, jak jsme se již dohodli. Pro demarkační 

linii na centrálním úseku fronty jsem zvolil linii řek Labe – Mulda… Jestli 

však má sovětské velení v úmyslu zastavit se na Labi a přeje si, abychom se 

probili k této řece v oblasti Drážďan, jsme připraveni přijmout tuto opravu 

pro pravé křídlo vojsk centrální skupiny.“ Dva dny poté, 24. dubna 1945 dostal 

souhlasný dopis sovětského velení a hned příštího dne se setkali vojáci  

obou armád na Labi u Torgau. Kromě toho zaslalo sovětské velení misím spojen- 

ců zprávu, ve které je seznamovala s připravovanými plány operací: „… Žádá- 

me,aby gen. Eisenhower byl informován,že plán sovětského vrchního velení před- 

pokládá obsazení Berlína, očištění od nepřítele celého východního břehu Labe 

severně a jižně od Berlína a také údolí řeky Vltavy, kde se podle našich  

zpráv soustřeďují značné síly Němců.“ Zde se v podstatě mluví i o osvobození 

Čech a Prahy. – V tomto období se tempo jednání stále zrychluje. Otázka de- 

markační linie se stává otázkou hodin. Armády, které bojovaly od sebe vzdáleny 

tisíce kilometrů,se přiblížily na nevelkou vzdálenost a vznikla obava,aby set- 

kání proběhlo bez incidentů. Informace o osvobození Čech byla překvapením pro 

západní politiky, tito však již neměli možnost tyto plány změnit. Místo toho 

následuje jen bombardování Plzně 25. dubna 1945. 

Rychlý postup Pattonovy armády na jih odstranil obavy amerických velitelů 

s „jižní pevnosti“. 30. dubna 1945 posílá Eisenhower zprávu sovětskému velení: 

„1. … Moje plány vysvětlené v telegramu z 21. dubna zůstávají v platnosti, 

pokud si rychle se měnící situace nevynutí některé změny. – 2. V době, kdy 

moje vojska v centru udržují postavení na Muldě a Labi, začínám nyní útok na 

pravém břehu Labe,v jeho spodním toku s cílem dojít na linii Wiemar (Schwerin– 

Dönitz) a pevně se na ní uchytit. Přesné určení linie bude provedeno na místě 

jednání, až se naše síly setkají. – 3. Mé síly v centru zaujmou linii podél 

řeky Muldy od jejího ústí až do Labe a do československé hranice z roku 1937. 

Později, bude-li to vyžadovat situace, mohou útočit ve směru Karlovy Vary – 

Plzeň–České Budějovice. Spolu s vývojem mých operačních plánů bude vám poskyt- 

nuta informace. Beru na vědomí,že na tomto úseku sovětská vojska pravděpodobně 

zahájí činnost po očištění pravého břehu Labe a Vltavy. Vzhledem k tomu,že na- 

vzájem známe své plány,velitelé budou moci na místě bez velkých těžkostí urov- 

nat jednáním dílčí otázky, spojené se setkáním našich vojsk na tomto úseku.“ 

Tímto dopisem vzal Eisenhower na vědomí sovětský plán osvobození Prahy. Tak 

vznikla dohoda o linii, na které se skutečně obě vojska setkala 9.–11. května 

1945. Přesto však 4. května 1945 posílá Eisenhower nový dopis sovětskému ve- 

lení: „… 2. Připravujeme se k novému útoku ve směru České Budějovice – Plzeň 

–Karlovy Vary a tato města chceme obsadit. 3. Potom jsme rozhodnuti,bude-li to 

vyžadovat situace,prodloužit náš útok v Československu do linie tvořené Vltavou 

a Labem a v součinnosti s ruskými vojsky,vedoucími útok na pravém břehu,očistit 

od nepřítele levý břeh těchto řek.“ Odpověď zněla: „… v důsledku jednání  

a předchozích dopisů sovětské vrchní velení již uskutečnilo odpovídající  

přeskupení svých sil a připravilo vše pro provedení jmenovaných operací. … 

S cílem zabránit možnému pomíchání vojsk sovětské vrchní velení žádá generála  

Eisenhowera nepřesunovat spojenecká vojska do Československa na východ od již  

naznačené linie, to jest linie České Budějovice–Plzeň–Karlovy Vary. Vycházejíc 

vstříc přáním gen. Eisenhowera sovětské vrchní velení již zastavilo útok svých 

vojsk u Labe, v jeho spodním toku na linii Wiemar–Schwerin–Dönitz. Očekáváme, 

že gen. Eisenhower splní naše přání, týkající se zastavení útoku svých sil 

v Československu.“ 
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Jednotky americké armády u Torgavy se později vrátily na řeku Muldo a 

Rudá armáda vytvořila na Labi míšeňské předmostí, kde se od počátku května 

1945 soustřeďovala vojska k útoku na Prahu. Eisenhowerův dopis ze 4.5. odpo- 

vídal dlouhodobému Churchillovu tlaku na další postup západních armád. Ale 

největší zájem o to, aby byl sovětský útok do Čech překažen, měla německá 

armáda. Horečná jednání německého velení se západními spojenci potvrzují, že 

poslední týdny války nešlo o zničení nepřátelských armád, ale o jejich záchra- 

nu před sovětským zajetím. Oficiální historie války, vydaná v Anglii píše: 

„Místo toho, aby uzavřeli mír s Německem s cílem vytvořit nejvýhodnější pod- 

mínky pro odpor proti Rusům, západní spojenci se snažili co nejrychleji ob- 

sadit Německo, aby vytvořili základnu pro jednání s Rusy z pozice síly.“ Toto 

úsilí domluvit se s fašismem a zradu svého spojence z protifašistické koali- 

ce – Sovětský svaz, přiznávají i západní historikové. 

Ale válkychtivé politiky jako byl Churchill a jiní zadržela jiná věc: 

Válka jako společenský jev totiž působí svými zákonitostmi. Do války byly 

vtaženy miliony prostých lidí, dělníků, rolníků a bylo nemožné, aby jednotlivé 

země najednou změnili svou politiku o 180 stupňů, jestliže to není ovlivněno 

hnutím mas. Politika sice určuje sílu války, ale v průběhu války je sama po- 

litika ovlivňována vojenskými hledisky. Několikaletou protiněmeckou propa- 

gandu na Západě nebylo už možno změnit na sbratření s fašisty – to by smetlo 

všechny politiky bez ohledu na stranickou příslušnost. To věděl Churchill a 

vyslovil to později i Eisenhower. 

„V atmosféře přátelství, která měla nastat mezi východními a západními 

spolubojovníky bylo by pokládáno za hrubvou nedůvěru a to jak našimi lidmi  

tak i Rusy, kdybychom porušily… dohody. Osobně cítím, že v bouři veřejného 

mínění, k níž by došlo, bychom nemohli udržet své pozice. 

Z vojenského hlediska překročení západních našich hor Šumavy a Českého 

Lesa nebylo tedy nutné. Eisenhower tak zprvu navrhoval linii demarkační po- 

dél Československých hranic. Další postup do západních Čech byl už ústupkem 

Churchillovi. Zastavení německého odporu po 20. dubnu 1945 vytvořilo na zá- 

padní frontě vhodné podmínky pro další postup v duchu politických požadavků. 

4. května 1945 admirál Dönitz dal najevo, že bude kapitulovat, když budou 

zachráněna fašistická vojska v Čechách. Ve dnech 3. – 4.5. v Dönitzově hlavním 

stanu ve Flansburku se sešli K. B. Frank a náčelník štábu armády „Střed“ von 

Matzmer a projednávali s Dönitzem otázku Čech, která se vyvíjela velmi nepříz-

nivě pro okupanty. Doznívalo povstání v Čechách. Vojska byla vtahována do bojů 

a nemohla rychle ustupovat. Bylo třeba získat několik dnů pro ústup. 

To druhé straně zkrátit ústupové cesty na polovinu, odstranit nebezpečí 

obklíčení armád skupiny „Střed“ sovětskými vojsky, odstranit potíže přechodu 

přes Labe a Vltavu, – to mohla pomoci americká vojska tím, že vyjdou vstříc  

na polovinu cestu fašistickým divizím. 

Povstání v Praze odřezávalo německá vojska od Američanů, neboť povstalci 

měli v rukou mosty – přechody přes Vltavu. Kdyby přijely americké jednotky do 

Prahy, překážka by byla odstraněna. Vojenská situace se neustále zhoršovala. 

Od Olomouce, kde byla soustředěna polovina německých vojsk, bylo do Prahy více 

než 200 km, kdežto od Drážďan, kde se soustřeďovala sovětská vojska, do Prahy 

jen 120 km. Německému velení bylo jasné, že útok Sovětské armády ze severu  

by zpečetil osud skupiny armád „ Střed“, jedinou záchranou byl postup americ- 

kých vojsk k Praze. Tak to hodnotil i gen. Eisenhower, který viděl, že postup 

jeho vojsk poslouží nikoliv českému obyvatelstvu, ale německé armádě, a proto  

vydává rozkaz k zastavení postupu amerických vojsk na čáře Karlovy Vary–Plzeň– 

České Budějovice. 
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30. dubna 1945 psal Churchill Trumanovi o nutnosti osvobození Prahy a  

co největší části Československa západními spojenci k tomu, aby byla ovlivně- 

na poválečná situace v této zemi,aby Československo „nestihl osud Jugoslávie“. 

V Jugoslávii si totiž lid tehdy vytvořil vlastní revoluční vládu a odmítl  

emigrační vládu londýnskou, na kterou sázel Churchill. 

Obviňovat gen. Eisenhowera z politické naivity by bylo nespravedlivé. 

Eisenhower nikdy neměl v úmyslu ustupovat a také nikdy neustupoval před bol- 

ševismem. To dokázal později i jako prezident USA. Jenže v roce 1945, kdy byl 

vrchním velitelem expedičních vojsk, nemohl hnát rozpory se SSSR tak daleko 

jak měl v úmyslu Churchill, neboť USA měly zájem na účasti Rudé armády v boji 

proti Japonsku. Americká armáda nemohla porazit Japonsko sama na souši, jak to 

učinila v námořních a leteckých bojích. V té době řadu měsíců probíhaly boje 

na Okimawě bez úspěchů pro Americkou pěchotu. Atomová bomba nebyla v té chvíli 

v rukou amerických generálů,ba nebylo ani známo,že něco takového se připravuje. 

Byly spíše obavy z německé tajné zbraně, ale ukazovalo se,že i to byl Hitlerův 

bluf. 

Proč odmítlo sovětské velení novou demarkační čáru navrženou navečer  

4. května 1945? Na levém břehu Labe stála připravena část vojsk 1. ukrajin- 

ského frontu a jejich útok se zesiloval na Most, Teplice, Kladno ke Praze. 

Tímto útokem měla odříznout ústup německých vojsk armád „Střed“. „Pražská 

operace“ byla připravována již celý týden a vojska se řadila k útoku. Kdyby 

v této chvíli muselo sovětské velení změnit směr útoku na linii „Kladsko – 

Hradec Králové“ byla by to dlouhodobější válečná záležitost, protože na tomto 

směru byla vybudována obrana 17. armády. Mimoto 4. německá tanková armáda  

se koncem dubna 1945 pokusila o úder po boku Rudé armády na severu u Žitavy. 

Úspěšný mohl být jedině překvapivý rychlý útok 59. a 21. armády sovětských 

vojsk zezadu, do týlu německé obrany, a to byla cesta z Drážďan na Prahu,  

po levém břehu Labe, při nejmenších ztrátách na lidech. Proto nemohlo sovět- 

ské velení přijmout návrh, který by vedl k zastavení této operace na Prahu. 

Dne 4. května 1945 v 19.30 hod. vydal gen. Eisenhower rozkaz k postupu 

vojsk na čáře Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice. Generál Patton, velitel 

třetí armády USA na to vzpomíná: 

„V 19.30 hod. volal generál Bradley a řekl, že svítí zelená a že se může 

začít s útokem na Československo a chtěl vědět kdy k tomu mohu přikročit.  

Řekl jsem mu, že zítra ráno. Projevil jakési pochyby, ale protože jsme byli 

jeden na druhého zvyklí, věřil mi. Hned jsem zavolal 5. sbor a řekl jsem jim, 

aby to spustili s 1. divizí (té tehdy velel generál Glift Andrus), s 2. pěší 

divizí a se 16. tankovou. Nařídil jsem také 12. sboru, aby útočil podle plánu. 

Generál Gay, který má 6. smysl dal 15. tankové pohotovosti už odpoledne, pro-

tože měl pocit, že se něco stane. Velice nám záleželo na tom,abychom 16. divi- 

zi dostali do boje, než válka skončí a jim samým na tom záleželo také.“ 

„Oba sbory do toho šláply mezi 8 a 10. hod. ráno 5. května, 5. sbor s 97. 

a 2. pěší divizí a s částí 16. tankové. 1. divize se měla připojit v útoku  

6. května 1945 spolu s částí 9. tankové divize. Měl jsem od Bradleyho pokyny, 

které jsem předal sborům, že nemáme postupovat velkými silami za linií prochá-

zející Plzní od severozápadu k jihozápadu, ale že můžeme a máme vyvíjet sil- 

nou průzkumnou činnost směrem na Prahu.“ Potud Patton. 
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Mapka postupu amerických armád do západních Čech 5. a 6. května 1945 

 (Podle Obrany lidu 16/1965, 

  str.5) 
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To jen potvrzuje, že vstup amerických vojsk na naše území nebyl v žádné 

souvislosti s pražským povstáním, které začalo až o den později. Třetí ame-

rická armáda prováděla tuto operaci silami 9. a 12. sboru, který držel frontu 

mezi Lincem a Železnou Rudou. Jejich postup byl velmi pomalý vzhledem k ne- 

dostatečným silám a horskému terénu. Hlavní úkol plnil 5. armádní sbor, jehož 

3 divize byly roztaženy mezi Chebem a Železnou Rudou. Tento sbor, jehož 

jednotky se sešly u Torgavy se sovětskými, předal 28. dubna část svých vojsk 

7. armádnímu sboru a přesunul se na jih i s velitelstvím do podřízenosti  

3.armády. Z počátku řídil činnost 1. a 97. pěší divize, které byly po 20.dubnu 

rozvinuty podél našich hranic. Každá divize měla úsek 100 km a obsazovala 

svými jednotkami silnice. 30. dubna byl sbor posílen 2. pěší divizí, která se 

rozvinula u Železné Rudy (viz mapku), jednotkami 16. a 9. tankové divize. Ve-

litel sboru generál Huebner vydal rozkaz ve 22. hod. 4. května k útoku. 

1. pěší divize zůstávala na linii Hranice–Cheb–Waldsassen až do 6.května, 

kdy po příchodu 9. tankové divize se měla připojit k útoku na Karlovy Vary. 

97.pěší divize v pásmu Waldsassen – Tachov – Bor měla zahájit postup v 11 

hod. 5. května ve směru Bor – Plzeň. Za ní postupovala 16. tanková divize. 

2. pěší divize útočila v pásmu Bor–Železná Ruda ve směru na Kloner–Plzeň 

a 9. tanková divize byla dosud na přesunu. 

Hlavní síly byly soustředěny v centru bojové soustavy ve směru Bor–Plzeň. 

1.a 2.pěší divize zajišťovaly po bocích postup 97.pěší divize,za kterou postu-

povaly jednotky 16.tankové divize, připraveny po průlomu německé obrany rozvi-

nout úspěch. 

97.pěší divize zahájila postup v 10. hod. a do večera postoupila o 24 km, 

aniž přitom narazila na odpor nepřítele. Většina jednotek 7. německé armády 

totiž kapitulovala už ve dnech 4. a 5. května 1945 a odcházela do zajetí ame-

rických vojsk. 

Navečer 5.května 1945 dosáhl 3. prapor 303. pěšího pluku Plané, 2. prapor 

386. pěšího pluku Holostřev. Soused z jihu, 2. pěší divize postoupil za den o 

10-15 km. 2. prapor 9. pěšího pluku vstoupil do Klatov v odpoledních hodinách 

5. května. 

V té chvíli se ujal moci v Plzni Revoluční národní výbor. Jeho činností 

vyvrcholil boj plzeňských pracujících vedený komunisty. Oporou RNV byly oz-

brojené skupiny dělníků – železničářů v Doubravce a dělníků Škodovky. Po nich 

vznikaly další ozbrojené oddíly. RNV zahájil vyjednávání o kapitulaci němec-

kých vojsk s velitelem Majevskim. Toto jednání bylo zakončeno v noci na 6.5. 

faktickou kapitulací většiny posádky. 

Nový rozkaz pro americká vojska byl vydán v noci na 6. května. Podle  

něho měla 97. pěší divize pokračovat v postupu a zároveň 1. pěší divize měla 

postoupit na karlovarském směru s jednotkami 9. tankové divize. 100. průzkumný 

pluk měl působit především v pásmu 97. pěší divize. V 1. hodinu vydal velitel 

sboru rozkaz, kterým byla upravena hraniční linie s 12. armádním sborem na ji-

hu: Klatovy–Blovice–Rokycany, a zároveň určena linie, která má být dosažena  

a na níž se mají vojska zastavit. To byla linie Karlovy Vary – Plzeň. 

V 6 hod. ráno 6.května 1945 byl obnoven postup amerických vojsk. V 8 hod. 

ráno, v neděli, vstoupily první jednotky do Plzně. V 13 hod. vydává velitel 

sboru rozkaz o zakončení bojové činnosti, poněvadž linie bylo dosaženo. 6.5. 

obsadily jednotky 1. pěší divize Kynšperk, 97. pěší divize Mariánské Lázně  

a Stříbro, 2. pěší divize čáru několik km severozápadně od Klatov. 36. tanko-

vá divize obsadila Rokycany – Úněšov. 
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Během dalších dvou dnů byly nasazeny na karlovarském směru jednotky  

9. tankové divize, které dosáhly do 24 hod. 8. května 1945 Lokte, kdežto útva-

ry 97. pěší divize Toužimi. Na této linii se setkaly jednotky z útvaru 13. 

armády gen. Puchova. 

Přehled postupu amerických vojsk ukazuje, že domnívat se, že by mohly 

sehrát větší úlohu v pomoci bojujícímu českému lidu, znamená přeceňovat je-

jich síly. 6. května 1945 byla jen 16. tanková divize schopna postupovat spo-

lu se 102. průzkumným plukem, jehož hlídky navečer 6. května dosáhly Berouna. 

Tato divize se nezúčastnila dosud bojů a měl to být její bojový křest. Po- 

stup amerických vojsk k Labi a Vltavě byl pomalý a bylo by jej možno oče- 

kávat 10. – 15.5. Postup byl omezován tím, že silnice byly zataraseny německý-

mi vozidly a skupiny německých vojáků se vzdávaly do zajetí. Jejich odzbro-

jování dále brzdilo tempo postupu amerických vojsk. K 9. květnu 1945 působilo  

na našem území 10 amerických divizí, tj. asi 150 tisíc vojáků. Pražskou 

operací naopak Rudá armáda prováděla silami 180 divizí se 2,1 miliony vojáky. 

Německá vojska tu měla asi 80 divizí s 800 tisíci vojáky. Zásluhou rychlé- 

ho útoku sovětských vojsk se německému velení nepodařilo vyvést německá  

vojska skupiny „Střed“ do amerického zajetí. Byla to poslední velká vojen- 

ská operace, kterou bylo obklíčeno a rozdrceno seskupení německých vojsk a 

urychleno osvobození naší vlasti. 

30 let uplynulo od té slavné chvíle, kdy Rudá armáda osvobodila naše 

národy od fašistické okupace. Porážku fašismu s odhalením zrádných živlů,  

jež s fašisty spolupracovaly, uvolnily se revoluční a tvůrčí síly našeho lidu, 

který svobodně rozhodl o socialistické cestě Československa. Mohl svou vůli 

projevit,protože na území naší vlasti nezůstaly posádky imperialistických vel- 

mocí. To,že byla okupována jen západní část země, přičemž většina této oblasti 

byla v době války součástí tvz. Sudet, znemožnilo, aby byla naše země rozděle-

na, jako se to podařilo imperialistům např. v Koreji, kde se vylodily 9. září 

1945 po ukončení války americké okupační jednotky a zařídily se tam jako  

doma. 

Československý lid ztratil v boji proti fašismu více než 300 000  

svých občanů. Jejich oběť nebyla marná a skláníme se před ní v úctě po tři-

ceti letech stejně jako u hrobů padlých vojáků a obětí pochodů smrti.  

 -rš- 

L i t e r a t u r a :  

V. Šůma – seriál „Komu patří Plzeň“ 25.9.1974 – 6.2.1975 „Pravda“ deník 

západočeského KV KSČ 

„Osvobození Československa“ – Vojenský historický ústav Praha 

Seriál o posledním roce války – „Obrana lidu“ ročník 1965 

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 

Z á p i s  do vlastivědného kroužku proběhl 10. února 1975. Do této chvíle 

máme přes 30 řádně vedených členů se zaplaceným příspěvkem a dále asi  

10-15 dalších starých i nových zájemců, kteří žádali závazně o členství,  

ale omlouvali se, že nemohou přijít. Vzhledem k tomu, že 5 výtisků Hameliky  

je posíláno na úřední instituce, je počet členů 45 optimální, protože se 

tiskne 50 ks výtisků. Diskutované obsazení místa vedoucího kroužku a dal- 

ších míst bylo po schůzi znovu projednáno s vybranými členy s výsledkem, že 

kroužek nadále povede Ing. Švandrlík, zástupcem vedoucího pro organizaci vý- 

letů,výprav atd. bude Vl.Mašát,členem výboru Dr.Filka, S.Angelovová jako jed- 

natel a V. Černý jako technický referent. Tento pětičlenný aktiv (výbor) dá- 

vá záruku určité operativnosti a rozmanitostí práce kroužku. 
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3. 

RÁJOV – Royau 

V nářečí „róje“ – Rájov byl poprvíé uveden v listině papeže Řehoře X. 

v roce 1273 jako „Raiouo“ (fon. Rájovo). V archivu Teplá je z r. 1347 uvá- 

děn „villa Rayaw“, 1459 „Rayowo“ tamtéž, 1530 „Dorf Royen“, 1788 v Schallerovi 

„Rojau“ a v Sommerovi 1838 „Royau, Rojau, Rojowo“. V Čechách se nalézá 6 obcí 

Rájov: u Kadaně je Rájov (Reihen), u Krumlova druhý, u Pelhřimova jako dvůr 

třetí, u Přimdy je Rájov (Rail), pátý Rájov je 10 km od Stříbra (něm. Rajowa) 

a šestý je náš Rájov (Royau). 

Původ je od osobního jména Ráj,tedy Rájův dvůr,majetek. V některých krajích 

se přesmykl Rájov v Jarov. Německé Rajowa vzniklo z českého „z Rájova“. 

SÍTINY – Rauschenbach 

V nářečí se říkalo „rašmboch“. Po válce byl zvolen název Sítiny. Ještě 

Klement připomíná, že kdysi se vesnice jmenovala „Svurvody“, avšak již 1214  

se objevuje německý název: „Pauten et Rauschenpach“, v papežské listině obec 

nenalézáme (1273), až r. 1347 se objevuje „villam Rauschenpach“, 1495 stejně 

tak, 1542 „Gzehann, Rauschenpach“ a od do Schallera (1788) jen Rauschenbach. 

VLKOVICE – Wilkowitz 

V nářečí se říkalo „wülkowits“. Ves je uvedena r. 1273 v papežské listině  

jako „Vulkouici“, ale 1459 jako „Wlkowicze“ (fon. Vlkovice), 1542 „Aushowitz, 

Bülkowitz“, 1575 jako „Wilkowitz“ v chebském archivu; 1788 u Schallera „Wlko- 

witz, Wilkowitz“. Zněla tedy od počátku česky i v německé interpretaci. Původ 

je od osobního jména Vlk, ves lidí Vlkových. V Čechách jsou dvoje Vlkovice – 

druhé leží u Lišova. 

VALY – Schanz 

Ves se jmenovala v češtině Šance a po 2. sv. válce dostala jméno Valy. 1788 

uvádí Schaller „Alte Schanz“ von 37 N.; 1847 rovněž „Schanz“, podle nepatrných 

zbytků z války třicetileté nedaleko vsi. Podle tohoto znaku dostala obec, 

která vznikla značně pozdě a poprvé je uváděna Schallerem 1788, své jméno. 

DRMOUL – Dürrmaul 

V nářečí zněl název „dirmal“. Obec poprvé uvádí se 1479 jako „Durmaul“  

v chebském archivu; 1523 je Vilím z Obenburka v Drmaulu a Oberndorfu man ta- 

chovský; r.1523 ještě AČ uvádí „Vilíma z Žamberka a na Drmaule“. 1537 „Dírmaul“  

a 1579 „Dürnmaul“,1587 „Tyrmolo“, patřící k Tachovu, 1594 „Dyrmaul“, 1603 Karel 

Rabicar na Drmoule a 1615 je Jan Kryštof Rabicar z Rabic na Trmalu. Později  

– 1788, 1833 a úředně 1854 již jen „Dürrmaul“. Drmoul je pouze jeden v Čechách, 

ale podobného původu jsou Drmaly – Türmaul, ves nedaleko Jirkova. Profous  

jej vykládá od českého příjmení Trmal, což bylo jméno obyvatele samoty, jež 

vzniklo ze slova „trmati se“ = trmáceti se. Trmalové = toulaví lidé, „Herum-

streicher“. Například Tramlové z Toušic u Zásmuk. Nebo pochází od „drmati“ – 

„škubati,lomcovati,klátiti“ a pozdější německé osídlení v něm slyšelo „Dürrmaul“ 

= „suchá huba“. Že toto není prvotní tvar, je pravděpodobné z toho důvodu, že se 

slovo nenachází v žádné německé sbírce (Gottschald „Deutsche Namenkunde“ etc.). 

Drmoul je tedy původu českého, ač je toto málo známo a traduje se výklad německý. 
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Připravuje Vladimír Šindelář 

POZNÁVÁME PŘÍRODU 

DOKTOR NAŠICH LESŮ. Jistě jste při pro- 
cházkách lesem v našem okolí zaslechli  
pronikavé „klié-klié!“ Ano, je to datel  
černý (Dryocopus martinus). Nejspíš se  
Vám však prozradil kulometným staccatem  
– to při dobývání potravy ze stromu na- 
padeného hmyzem. Vyrušen od díla mlátí  
a jeho zvonivé „krrri-krrri-krri-krri“  
se nese na kilometry daleko. Má výborný  
zrak a i když je zabrán v tesání do stro- 
mu, těžko ujdete jeho pozornosti. Je to  
samotář a v přírodě má mnoho nepřátel:  
kunu,jestřába a sovy. Smutné je,že i on  
bývá častým objektem predátorů, ač je  
přísně chráněn. Bohužel jsou lidé,kteří  
si zákony vykládají po svém. Datel černý  
patří do velké skupiny datlovitých (Pi- 
cidae). Je to pravý obyvatel tichých a  
odlehlých hvozdů málo lidmi navštěvova- 
ných. Je největší z našich datlů (měří asi  
46 cm) a je ptákem stálým, tj. na zimu neodlétá,  
ale zůstává u nás. Potravou mu jsou nejen kůrovci  
a škodlivý hmyz, ale občas i mravenci, které podobně  
jako žluna zachycuje na svůj daleko vysunutelný ja- 
zyk. Špička jazyka datlů je totiž opatřena zrohova- 
tělými zpětnými háčky, na které hmyz doslova nabodává  
(viz kresba vpravo dole). Nohy má tzv. šplhavé, neboť  
dva prsty jsou otočeny dopředu a dva dozadu, takže při  
šplhání tvoří velkou oporu. Zároveň s ocasem a nohami  
datel tedy spočívá na jakési trojnožce. Jeho ocas tvo- 
ří také na to stavěná silná pera. Má též silný sval- 
natý krk a hlava od zobáku je odpružena vazivovou hmo- 
tou, aby se při tesání otřesy nepřenášely tak silně na hlavu.  
Do kmenů vytesává trychtýřovité díry, které vždy vedou neomyl- 
ně k larvě. Má snad nějaký echolot, který mu vždy ukrytý hmyz  
prozradí? 
S prohlídkou stromu začíná obyčejně tak, že usedne u paty kme- 
ne a šroubovitě se pohybuje vzhůru. Když dorazí do koruny 
stromu, klouzavým letem usedne opět u paty stromu dalšího. 
Období hnízdění spadá na duben až květen a hníz- 
do tvoří velmi prostorná dutina. Mívá 4 – 5 mlá- 
ďat, o které se vzorně starají oba rodiče. Pro  
svou užitečnost jej tedy plným právem můžeme  
nazývat d o k t o r e m  n a š i c h  lesů. 

1.února slunce vychází 7:35 hod. zapadá 16:53. 
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„NA HROMNICE MUSÍ SKŘIVÁNEK VRZNOUT, I KDYBY MĚL ZMRZNOUT“ 
říká staré české přísloví a my k tomu máme jen jedno přání: 
Vraťte se nám všichni, vy milí pěvci naší přírody, vy, skři-
vánci, pěnkavy, špačci, čejky, lysky, kachny a jiní, kteří  
se nám máte vrátit v tomto měsíci únoru! Vždyť vzpomeňme,  
kolik útrap a nebezpečí prodělají na tak daleké pouti přes  
cizí země a moře! – Například v Itálii jsou chytáni do sí- 
tí a není vzácností vidět na trhu prodavače s hrozny usmr- 
cených zvonků a vlaštovek. 
Přivítejme proto ty, kteří to přežili a vrátili se domů. 
Rozvěsme budky a netrpme mezi sebou kluky se vzduchovkami  
v zahradě parku či lese. Ti malí pěvci nám za to stojí.  
Bez nich by nás totiž mouchy a komáři – při svých rozmno- 
žovacích schopnostech – zcela zaplavili. Při této příleži- 
tosti bych chtěl připomenout americký snímek dávaný nedávno 
v československé televizi pod názvem „Tah sněžné husy“. Byl  
to film velmi fundovaný a svými záběry a pojetím ojedinělý.  
Myslím, že záměr režiséra probudit v lidech cit pro přírodu  
a ukázat život této polární husy se zdařil beze zbytku.  
A nakonec: 12. března si vzpomeňme, že naši čápi jsou již na 
cestě k nám, že jsou již někde nad mořem, jak nám také pří- 
sloví říká: „Na sv. Řehoře, letí čápi přes moře“. 
 -vš- 
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Víte, že před 125 lety postihlo Mariánské Lázně zemětřesení? 

Bylo to však malé zemětřesení, o kterém psal Felbinger ve své kronice.  

Ve 2 hod. ráno 15. července 1850 byly pozorovány úkazy jako třesení oken,  

hrnců, věštící podzemní pohyby zemské. Podle novin byly podobné otřesy země 

pozorovány v Karlových Varech týž den ve 3 hod. ráno. -rš- 

 

HAMELIKA – pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku  

a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klu- 

bu zdravotníků Zdeněk Chábera. Připravil Ing. Richard Švandrlík a Vladimír 

Šindelář. Do čísla přispěli: Ing. Jan Příhoda, Ing. Richard Švandrlík a Vla- 

dimír Šindelář. Třetí číslo III. ročníku vyšlo 18. února 1975. Vychází  

jako občasník. 

 


