
Velká vlastenecká válka 
 

milí přátelé dávné, i moderní historie. Opět jsem narazil na kulaté výročí. 22. červen 
1941 – den útoku nacistického Německa proti SSSR. 

Naše média, která se zabývají vším možným, jenom ne podstatným, na toto výročí 
vůbec neupozornila. Přitom se možná jedná o jeden z nejdůležitějších dat v dějinách lidstva.  
V tento den podniklo nacistické Německo operaci Barbarossa (pojmenovanou po německém 
králi a římském císaři z 12. století, ten samý panovník se opakovaně snažil již tehdy o likvidaci 
Českého státu a podařilo se mu oddělit Moravu od Čech – jen na okraj, až někdo bude opět 
obdivovat Německo). Pomineme nedemokratický a diktátorský sovětský režim, stalinské čistky 
apod., taky vojenské operace začínající katastrofální porážkou Rudé armády v Bělorusku, na 
Ukrajině a katastrofou u Vjazmy, přes gigantické bitvy o Moskvu, obléhání Leningradu, bitvu o 
Stalingrad, Kurský oblouk, operaci Bagration a osvobozování Evropy od nacistů. 

V tento den 22. června 1941 započal Adolf Hitler a jeho klika a vlastně celý nacistický 
stát své „křížové tažení“ proti židobolševismu. Tak nazývali nacisté sovětský režim. Nešlo 
v podstatě o nic jiného, než o genocidu všech východních Slovanů – Rusů, Ukrajinců (kteří jako 
vždy Rusko zradili), Bělorusů a samozřejmě Židů. Šlo o získání „Lebensraum – životního 
prostoru“ pro Německo, kde porobené východní národy, mezi nimi i Češi, měli být buď 
vyvražděni, nebo deportováni za Ural, nebo manuálně sloužit novým pánům (opět se nabízí 
analogie s dnešní dobou). 

Pokud nazveme věci pravým jménem, šlo likvidaci evropské civilizace, tak jak ji známe 
a jak jsme na ni zvyklí. Jen nesmírným úsilím a hrdinstvím všech obyvatel SSSR a bojem o holou 
existenci, se podařilo tento zločinný režim porazit. Pravda, na stranu SSSR se postavila Velká 
Británie a od prosince 1941 i USA, ale bez SSSR nebyli západní spojenci schopni nacistický režim 
porazit!  

Mějme proto na paměti, i v této hysterické době, kdo nám přinesl svobodu (proto 
odstraňujeme pomníky osvoboditelům a budeme stavět pomníky Habsburkům, kteří usilovali 
o germanizaci našeho státu, např. Marie Terezie – snad největší nepřítel českého národa, nebo 
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – symbol Habsburské doby temna). 
Nezapomínejme, jaký byl cíl nacistické politiky. Nezapomínejme na nesmírné oběti obyvatel 
SSSR, které museli přinést, aby my jsme mohli vůbec žít ve své zemi a v současné době se hádat 
o nepodstatné věci. A minutou ticha vzpomeňme všech 27 miliónů mrtvých obyvatel SSSR 
z celkových ztrát 60 milionů zmařených životů za 2. světové války.  

 

Mgr. Martin Kutálek – učitel dějepisu 

 

Ústřední píseň Velké vlastenecké války: https://www.youtube.com/watch?v=sailmeWkm_A 



PS – jen na okraj, dne 21. 6. 2021 v hlavních zprávách německé veřejno-právní televize ZDF 
nepadlo o nacistické invazi do SSSR ani slovo, ale byla poměrně dlouhá reportáž o trvalé 
otevření výstavy v Berlíně o uprchlících s exkurzem do historie, kde bylo konstatováno, že 
neprávem bylo vyhnáno 14 miliónů Němců z východní Evropy po roce 1945 a reportáž starého 
pána (jméno si nepamatuji), kde jako malý musel opustit Sudety z Československa a ztratil 
vlast a domovinu. Názor na tuto moji poznámku, nechám na každém čtenáři. 

 

 

 

 

 


