Bitva u Slivice na Příbramsku
Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě u Slivice roku 1945
V novodobých dějinách zaujímá nezastupitelné místo v dramatickém toku událostí
konce války městečko Milín s osadou Slivice a přilehlým okolím. Tato lokalita ležící ve
středních Čechách asi 6 km jihovýchodně od Příbrami se stala ve dnech 11. 5. - 12. 5. 1945
svědkem jedné z posledních významnějších vojenských operací 2. světové války v Evropě.
Podepsání kapitulace nacistickým Německem s platností od půlnoci 8. května 1945 totiž
neznamenalo automaticky okamžité ukončení všech bojových akcí na válečných frontách
starého kontinentu. Význam bitvy u Slivice na Příbramsku je umocněn tím, že se jí zúčastnili
proti nepřátelskému uskupení hitlerovské branné moci nejen dobrovolníci z řad domácího
hnutí odporu a sovětští partyzáni, ale též jednotky tří ukrajinských frontů v součinnosti s
tankovou divizí americké armády. Předtím zasáhli do těchto bojů v blízkém i vzdálenějším
okolí rovněž vojáci Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova. K tomuto tragickému
krveprolití tedy došlo na konci války v době, kdy Evropa již oslavovala mír.
Letošního již osmého ročníku akce pořádané ve dnech 8. 5. – 9. 5. 2009 při příležitosti
64. výročí ukončení 2. světové války se zúčastnilo téměř tři sta účinkujících v dobových
uniformách, s historickými zbraněmi a unikátní vojenskou technikou, které sledovalo přes 15
tisíc diváků.
V předvečer bitvy se uskutečnil koncert rockových kapel a velký ohňostroj. Vlastní
rekonstrukce válečného střetnutí se odehrála v sobotu 9. 5. ve 14 hodin po pietním aktu u
Památníku Vítězství. Letošní ročník akce se lišil v nasazení většího počtu historické válečné
techniky, v popředí se třemi legendárními sovětskými tanky T-34, což výrazně zvýšilo
atraktivitu bitevní scenérie. Odpolední doprovodný program nabídl kromě ukázek dobové
techniky, výzbroje a výstroje v táborech jednotlivých armád i současné vybavenosti Armády
České republiky též dynamickou ukázku činnosti Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje.
Akci uspořádalo Hornické muzeum Příbram, Obec Milín, Město Příbram, Armáda ČR,
Klub vojenské historie Příbram, ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje, ostatními kluby vojenské historie ČR a Českým svazem bojovníků
za svobodu.

