
Z pohledu J.Kotory

Podpis muže, který 

přinesl kopie fotografií



Fotografie jsou z konce 2 světové války. Pořídil je Jaroslav Kotora který měl 

obchod na náměstí. Některé fotografie daroval Jamesovi Malerbovi. V roce 

1995 pana J. Kotoru Malerba navštívil a přinesl mu kopie fotografií.



30.apríla- v Požiči je ustanovený národný výbor, jedným z príkazov bolo strhnúť 

nemecké nápisy

4. mája- výbor zriaďuje strážnu službu z miestnych dobrovoľníkov, posilnenými o 

niekoľkých slovenských vojakov, ktorí utiekli z nemeckého internačného tábora

Od Pána Kotoru sme sa dozvedeli: 1. predsedom národného výboru bol sociálny 

demokrat,  miestny mlynár Jaroslav Zákrobský . Nemecké nápisy na fotke odstraňuje 

František Čadek .



 7.5. sa k Poříčí blíži silný oddiel Nemcov od Hořehled a ukrýva sa 

pred posádkou v lese Pastviště nad mestom

 O 13 hodine informuje Nemcov pán Bejstov, že Američania 

prichádzajú od Rokycan

 Po krátkej prestrelke sa asi 300 nemeckých vojakov vzdáva a 

Američania ich vedú cez mesto na pochode hanby a odvádzajú do 

amerického zajateckého tábora



6. mája- drobné skupiny nemeckých vojakov prechádzajú cez Spálené 

Pořičí a československí vojaci niektorých z nich odzbrojujú

7. mája- k Poříči sa blíži silný oddiel Nemcov od Hořehledy a ukrýva sa pred 

ľudmi v lese. O 1 hodine popoludní prichádzajú Američania s posilami , citujem 

Pána Kotoru: „...ako posili prišli 2 ľahké tanky a ďalšie džípy a spolu s našimi 

dobrovoľníkmi vyrazili  k  miestu bitky...“ Po krátkej prestrelke sa Nemci 

vzdávajú a Američania ich odvádzajú do Blovic. Citujem Pána Kotoru: „Nemci 

prosili Američanov, aby ich vzali do ich zajatia, pretože nechceli skončiť  v 

ruskom zajatí“. 

zajatí 

Nemci



Americká armáda přišla do Spáleného Poříčí 

5. května r. 1945









S Američany k nám přišli i černoši

11. mája 1945- Americkí vojaci odchádzajú



 Demarkačná línia oddeľuje dve súperiace strany alebo štáty

 V Česko-Slovensku tato línia prechádzala cez Karlové Vary-Plzeň-

České Budejovice

 Citujeme pana Kotoru „Tady byla sovětská zóna, takže sem přišli 

příslušníci rudé armády, ale už se žádných bojů nezúčastnili protože 

už nebylo s kým bojovat“

 Keď prišli sovietski vojaci do Spálého Poříčí srdečne ich privítali

pohostením. Otec Jaroslava Kotoru si ich vyfotil na ich dvore



Mapa demarkační linie



12.května přicházejí do 

Poříčí Rusové, kterým 

podle dohody 

patří Spálené Poříčí.



Američané zapůjčili Rusům své vybavení a stáhli se, 

protože Spálené Poříčí nespadalo pod jejich území.



Kdo to byl Josef Molnár ?

Byl to Slovák, který bojoval ve slovenském povstání.

Přišel z německého zajateckého tábora do

Spáleného Poříčí,kde bydlel u pana Kotory.

Pomáhal Američanům při osvobození tohoto města.

Molnár si v Čechách našel holku.

Kvůli ní pak zůstal ve Spáleném Poříčí. Později se

odstěhoval na Slovensko.

Pan Kotora si vzpomíná na jeho pobyt a na to jak

si jako dítě oblekl Molnárovo partyzánský oblek.

Jak osvobození ovlivnilo život jednoho člověka…



Skupina č.1


