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T
řicátého května 1945
jsme byli večer v půl devá-
té vyrozuměni českými
orgány, že během půl ho-

diny musíme opustit dům a smíme
vzít s sebou jen to, co uneseme
v ruce. Tak vzpomíná brněnská
Němka označená pouze iniciálami
K. M. v knize Slyšme i druhou stra-
nu, která obsahuje dokumenty k vy-
hnání Němců z českých zemí.

„Měla jsem v domě dvě staré
ženy ve věku sedmdesát a dvaase-
dmdesát let, které u mne bydlely
a už šly spát. Prosila jsem ty české
muže, aby je přece nechali v poste-
li. Za to mě chtěli ztlouci. Pět mi-
nut před devátou nás už vyháněli
obušky na ulici a vzápětí jsme mu-
seli putovat pětadvacet kilometrů
pěšky. Všichni lidé ze starobinců,
nemocnic, dětských klinik – všich-
ni museli ven a na pochod. Cestou
se mnoho lidí zhroutilo,“ pokraču-
je brněnská Němka ve vzpomín-
kách na ostudný divoký odsun br-
něnských Němců.

„Po celou noc jsme stáli jako
dav, ženy, muži a děti, v starobr-

něnské klášterní zahradě (u Augus-
tiniánského kláštera na Mendlově
náměstí – pozn. red.),“ vzpomíná
další pamětník s iniciálami
M. v. W.

„Za ranního šera nás ze zahrady
vyhnali a sestavili do tří proudů
v klášterním nádvoří. Nyní přišel je-
den štábní kapitán s tlupou party-
zánů a četníků a křičel: ,Zlato, pení-
ze a spořitelní knížky odevzdat!’
Nato se vrhli všichni partyzáni, čet-
níci a on sám na bezbranné ženy
a starce a rvali jim z těl i z kufrů kle-
noty, peníze a ceniny, prostě všec-
ko, co jim připadalo hodnotné. Kaž-
dý partyzán měl kufr plný zlatých
a stříbrných předmětů a klenotů;
velel jim štábní kapitán Holátko,“
vzpomíná M. v. W.

K Pohořelicům
Pamětník pak pokračuje vzpomín-
kou na samotný pochod k Pohořeli-
cům. „Poněvadž masy lidí musely
předtím po celou noc stát na ulici
a v klášterní zahradě pod širým ne-
bem, zhroutili se mnozí hned po
několika prvních kilometrech po-

chodu. Cesta vedla k Pohořelicům.
Byl to otřesný průvod a jedna žena
vyjádřila přiléhavě všeobecnou ná-
ladu, když s rukama vztaženýma
k nebi zvolala: ,Dobrý Panebože, ta-
kovéhle procesí o Božím Těle jsi asi
ještě nikdy neviděl!’ Přibližně po
patnácti kilometrech cesty, u Raj-
hradu, byli ti, kdo byli znaveni a vy-
čerpáni a nemohli dál, zahnáni do
rajhradského lágru. Tam je přepad-

ly partyzánky, svlékly je do naha,
a ženy i muže prohledávaly, zda ne-
mají šperky a peníze... Nesčetní
lidé tam byli ubiti k smrti a podle
výpovědí mnohých, kteří došli do
Pohořelic, i zastřeleni. Nepopsatel-
né scény se odehrávaly na pohoře-
lické silnici, navíc se odpoledne při-
hnala hrozná bouřka, která zaplavi-
la příkopy podél cesty. Znavení
a vyčerpaní lidé klouzali po změklé
půdě, byli poháněni bitím a rana-
mi bičem, většinou však už nebylo
možné dostat je na nohy. Příkopy
byly plné oděvů, kufrů, potravin,
které vyčerpaní lidé odhazovali,
a mezi tím vším seděli zcela vyčer-
paní lidé, kteří tam umírali. Velká
část se odvlekla až do Pohořelic,
tam jich však zemřely tisíce,“ končí
své vzpomínky přímý pamětník.

Svědectví o dalších zvěrstvech
českých „mstitelů“ se dlouhá léta
tajila. Mladší generace je však dnes
večer na brněnské fakultě sociál-
ních studií v kavárně Krmítko
a také při pietním pochodu v sobo-
tu 5. května znovu připomene.

Jana Soukupová

Ignis Brunensis Druhý soutěžní ohňostroj s přízviskem
Královský v sobotu nad Brněnskou přehradou obstarala
slovenská skupina Pyra. Foto: 1a2a3a4.rajce.net

Před pětašedesáti lety se dovršilo
německé válečné násilí na českých

lidech. Bohužel je spáchali sami Češi
na tuzemských Němcích. Ti z drtivé

většiny neměli s fašismem nic
společného. Začal divoký odsun

brněnských Němců. Přitom šlo
mstitelům spíše o majetky vyháněných

lidí než o spravedlnost.

Masožravky Výstava masožravých
rostli v Botanické zahradě

Přírodovědecké fakulty MU v Brně.
Foto: Ševčíková Tatiana, tanyth.rajce.net
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Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet, další návody
najdete na www.navody.rajce.net.

FAKTA

K 65. výročí odsunu
Dnes večer 1. června v 18 hodin se
ve studentské kavárně Krmítko na
Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity na Joštově ulici 10 koná
beseda s pamětníky divokého
poválečného odsunu Němců z Brna.
V sobotu 5. června v 10 hodin
startuje pietní pochod do Pohořelic
ve stopách vyhnaných Němců.
Sraz je v zahradě Augustiniánského
opatství na Mendlově náměstí,
odkud brněnské „pořádkové síly“
vyhnaly na pochod brněnské Němce.

U hasičů Brněnští hasiči pořádali o víkendu Dny
otevřených dveří. Foto: Mirka Zdražilová, miraza.rajce.net

Vyhnali nevinné Němci, kteří byli po válce
v roce 1945 z Československa násilně odsunuti,
neměli s fašismem většinou nic společného.
Na krutý pochod byli vyhnáni především staří lidé
a děti. Skuteční váleční zločinci už byli dávno
pryč. Foto: archiv

Meziploty v brněnských
Černovicích
Už tradičně se v areálu
Psychiatrické léčebny
v Brně-Černovicích konal
festival Meziploty.
O víkendu v Brně vystoupil
i David Kraus (vlevo)
a skupina Toxique (na snímku
dole zpěvačka Klára
Vytisková).

Foto: xsnehurka.rajce.net

Peníze, zlato
odevzdat,

křičel četník

Vaším objektivem Fotografie uživatelů rajce.net

SPOLEHLIVÝ PARTNER
PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ

Kontaktujte svého osobního makléře na tel.: 800 297 787, www.cyrrus.cz

Tohoto růstu dosáhly akcie Playboy v období od 8.12.2008 do 8.12.2009. Výkonnost
v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Podrobné informace a upozornění
na rizika naleznete na www.cyrrus.cz/reklama2

Minulý rok jsme vám doporučovali investovat
do akcií PLAYBOY, jejichž hodnota za 12 měsíců
vzrostla o 113 %. Kdo si nechal poradit, mohl
na růstu vydělat. Investujte s námi a využijte
ekonomické krize ve svůj prospěch.

113 % p.a.
Umí tohle vaše banka?
je reálných.

INZERCE


