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Zpravodaj Vám přinášíme díky
http://www.point4me.com/cs

Josefina Napravilová členkou OV ČSBS Kladno
21. ledna 2013 oslavila Josefina Napravilová své 99. narozeniny. Tato plzeňská rodačka dohledala po válce na
40 československých dětí v různých koutech Evropy. Za své zásluhy byla oceněna nejen Řádem Tomáše Garrique Masaryka. K příležitosti posledních dvou
řádových let pro ni připravil Maják Plzně životopisnou knížku s názvem “Sny a
vzpomínky“. Oslavenkyně také podepsala dvanáct číslovaných výtisků ručně
svázaných trikolorou.
Publikace byla představena na soukromé oslavě v Táboře, kde nyní pamětnice žije. Mezi gratulanty nechyběli
zástupkyně Lidických žen, paní Klánová
(dcera ak. sochařky Marie Uchytilové)
s manželem, zástupci Majáku Plzně či
Gabriela Havlůjová, předsedkyně OV
ČSBS Kladno. Jubileum oslavila paní
Napravilová přáním, že vstoupí do této
organizace a stala se tak čestnou a
zároveň nejstarší členkou tohoto svazu.
Všichni zúčastnění napsali i zápis do
památního sešitu dámy, jehož první záznam čtenáře vrací do roku 1947. Maják Plzně mapoval životní příběh této
jedinečné dámy po celý podzim. „Na
trase Plzeň-Tábor jsme například najezdili přes 2000 kilometrů a to zcela
dobrovolně, hřálo nás ale, že děláme
dobrou věc,“ říká za Maják Plzně Pavel
Motejzík. Lukáš Mácha k tomu dodává:

„Nejvíce na mě zapůsobil opravdu silný
životní příběh této dámy i skutečnost, že
má v živé paměti události již od roku
1919 a na vše si dokonale pamatuje.“
Tato vitální žena během příjemného
posezení vzpomínala na hezké okamžiky a snažila se předat své myšlenky o
národní hrdosti mladším: „Myslím, že my
lidé, co jsme žili venku, ve Státech nebo
Kanadě, jsme byli větší vlastenci než
lidé tady. My jsme tak oslavovali 28.
říjen, výročí narozenin T. G. Masaryka
7. března či Svátek sv. Václava.“ Tímto
vzpomněla na své roky emigrace
v Kanadě od roku 1948 až do sametové revoluce. Zároveň ze sebe chrlila
dotazy týkající se rodného města. Právě
t a dy p o má h a la pa nu S k u p o v i
s přípravou prvního představení Máničky a Žeryka na scéně. Prožila zde své
mládí až do roku 1935, kdy po maturitě odešla s maminkou do Prahy.
Ne náhodou začíná kniha citátem:
„Přeji si, aby naši lidé znovu byli pyšní
na to, že jsou Češi. Aby se rodiče starali
o své děti a aby je dobře vychovali. Ať
jsme zase národem,na který můžeme
být hrdi.“
Text:Adéla Šmausová

TGM - Lány - 7. 3. 2013
Tak jako každý rok, se
i letos zástupci OV ČSBS
Kladno zúčastní pietní
vzpomínky na prvního
presidenta Československé republiky, Tomáše

Garigue Masaryka v
Lánech. Pietní vzpomínka
se uskuteční v den výročí
narození TGM, dne 7.
března 2013 v 10:00
hodin.

Nejdůležitější body:


BLAHOPŘEJEME...



TGM LÁNY 7.3.2013



TRANSPORTY Y, Z



NABÍDKA VOLAREZA

Uvnitř tohoto vydání:
JOSEFINA NAPRAVILOVÁ

2

TRANSPORTY Y, Z

2

NABÍDKA

2

HRDINOVÉ OD SOKOLOVA 3

BOJOVALI ZA SVOBODU..

3

INZERCE ANLET

4

NAŠI JUBILANTI

4

ZPRAVODAJ
BLAHOPŘEJEME K 99. NAROZENINÁM
Josefina Napravilová (* 21.
ledna 1914, Plzeň) je nositelkou Řádu Tomáše Garrigua
Masaryka III. třídy, který ji
byl propůjčen v roce 2009
„za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a
lidská práva“.
Zúčastnila se pražského
povstání v květnu 1945 a
podruhé světové válce se
angažovala v pátrání po
českých dětech (včetně Lidických) zavlečených po celé
Evropě. Dohromady se jí podařilo dohledat 40 dětí.
V roce 1948 pracovala
pro Mezinárodní organizaci

pro uprchlíky (International
Refugee Organization) ve
Vídni, kde pomáhala československým emigrantům prchajícím z poúnorového komunistického Československa.
V důsledku toho ji československý stát odebral státní
občanství.
V roce 1949 se přestěhovala do Kanady, kde se i
nadále věnovala pomoci
uprchlíkům (např. v roce
1956 z Maďarska, v roce
1968 z Československa).
V roce 1989 se dostala do
Prahy, kde materiálně přispěla stávkujícím. Trvale se

zpátky do České republiky
vrátila v roce 1994.
Zdroj:Wikipedia

V Kladně, odkud byli
Židé z města a okolí
deportováni, bylo shromaždiště umístěno v objektu bývalého Učitelského ústavu Marie Egemové, v budově nacházející se v ulici Víta Nejedlého 1575. Odevzdání klíčů od svých
domovů bylo takříkajíc
symbolickým ukončením

jejich dosud svobodného
života…

Transporty Y, Z
...DVA VELKÉ
TRANSPORTY,
CELKEM 1631
OSOB...
...KONCE VÁLKY
SE DOŽILO JEN
123...

V únoru si připomínáme jedno smutné výročí.
Před 71 lety byly z
Kladna vypraveny první
transporty židovského
obyvatelstva do Terezína. Byly celkem dva a
označeny Y a Z.
Bylo jimi deportováno
celkem 1631 osob. Konce války se dožilo jen
123 z nich.

Foto: Kladno, bývalá synagoga

VOLAREZA - nabídka léčebných pobytů
Jednatelka OV ČSBS
Kladno s. JUDr. Irena
Knotková informovala o
nabídce léčebných pobytů, které nám přišlo
od Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení - VOLAREZA.
Jedná se o pobyty v
Karlových Varech, FranStránka 2

tiškových lázní, Teplicích
a Jeseníku na rok 2013.
Žádosti o poukaz na
pobyt v těchto zařízeních je k dispozici v kanceláři OV ČSBS Kladno
po dohovoru s jednatelkou OV.
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Hrdinové od Sokolova...
Svob. Karel FRIDRICH.
25. března uplyne 91
let od narození hrdiny
os Sokolova, svobodníka Karla Fridricha (též
uváděného jako Friedrich), rodáka z nedalekého Smečna.
8. dubna 1942 se stal
v Buzuluku zástupcem
velitele družstva.
V Buzuluku absolvoval
kurz pozorovatelů, byl

členem fotbalového
družstva československé
vojenské jednotky.

lovská pamětní medaile
in memoriam.

14. března 1943 byl
zavražděn Němci v
nemocnici v Charkově,
kde se léčil po zranění
z 10. března 1943 u
Sokolova.
Byl vyznamenám In
memoriam Sokolovo Čs. válečný kříž 1939
(vlevo) a 1948 - Soko-

Bojovali za svobodu… Rudolf Knotek
Občanské sdružení Spolek
Podprůhon uspořádalo dne
2. září 2011 závod v běhu
do schodů Rudolfa Knotka.
Kdo byl Rudolf Knotek, po
němž je pojmenována ulice,
kde se schody nacházejí? A
kdo byli ti muži, jejichž
jména nesou některé kladenské ulice - Klikorka,
Kymlička, Burger, Černohorský, Mrázek, Lalák,
Houdek? Všechny spojovala
láska ke sportu, láska k
vlasti a ke svobodě. Byli to
členové původně sportovního klubu S.K. Letná Kladno
a předváleční členové Komunistické strany Československa. Od roku 1939 se na
S.K. Letná ustavila odbojová skupina, která organizovala odboj proti německým
nacistickým okupantům
formou tisku a rozšiřování
ilegálních novin, letáků a
jiných tiskovin vyzývajících
ke zvýšenému odporu proti
uchvatitelům. Další formou
odporu byla organizace a
realizace sabotážních akcí v
kladenských dolech a prů-

myslových podnicích, jejichž veškerá rpodukce byla
určena pro vítězství třetí říše
ve II. světové válce. Sabotáže zesílily v době kolem
prvního výročí okupace,
např. v Poldině huti, kde se
vyráběly hřídele pro německá letadla, je dělníci znehodnocovali tím, že do nich
vyvrtávali otvory, které pak
zalévali olovem. V dnešní
době málokdo ví, že se v
restauraci na Letné (č.p.
2006, Erbenova ulice v
Kladně) scházel krajský a
okresní výbor Komunistické
strany Československa, jehož tajemníkem byl Ladislav Ševčík, jeden z nejvýznamnějších ilegálních pracovníků na Kladensku. Za
svou odbojovou činnost
zaplatil životem v únoru
1943. Také po něm je pojmenována ulice a to v kladenské čtvrti Bresson.
Na mapě Evropy najdete
ještě jedny schody nacházející se v rakouském městečku Mauthausenu. Na rozdíl
od těch Podprůhonských,

které lze označit za místo
zábavy, radosti a sportovního zápolení, šlo o „schody
smrti“. Od března 1941
gestapo provádělo velké
zatýkání komunistů, horníků a dělníků z Poldiny hutě
a Pražské železářské společnosti, a tak se stalo, že se
čtyři odbojáři z S.K. Letná
ocitli v koncentračním táboře Mauthausen, v jednom z
nejhorších koncentračních
táborů, kam byli transportováni čeští vlastenci určeni k
likvidaci označením „návrat
nežádoucí“. V nedalekém
kamenolomu vězni těžili
kámen, ze kterého stavěli
budovy, strážní věže a zdi,
kterými byl koncentrační
tábor obehnán. Každý kámen byl vězni otesán a na
ramenou vynesen po 186
schodech do tábora. Nelze
spočítat, kolik mrtvých připadá na každý schod. Tyto
schody se staly místem smrti i pro Rudolfa Knotka,
jenž zde byl příslušníkem
SS zastřelen, když zakolísal
pod tíhou kamene.
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… MAUTHAUSEN,
JEDEN Z
NEJHORŠÍCH
KONCENTRAČNÍCH
TÁBORŮ, KAM BYLI
TRANSPORTOVÁNI
ČEŠTÍ VLASTENCI...

Náměty a příspěvky do zpravodaje lze zasílat e-mailem ovcsbs.kladno@gmail.com
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSBS KLADNO

Adresa
Nám. 17.listopadu 2840
272 01 Kladno
Telefon: 720237044
E-mail: ovcsbs.kladno@gmail.com

Český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení,
které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce jakož i jejich
rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku. Individuálními členy
ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského
vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku
mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní. Jako kolektivní členové se členy ČSBS mohou také stát, demokratické organizace (občanská sdružení, spolky,
atp.), působící v České republice nebo v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu Svazu a to na

Blahopřejeme našim
jubilantům:

základě Smlouvy o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětného občanského sdružení (spolku, atp.)

ÚNOR
Br. Rudolf Ježovicz (32)
S. Vilemína Plakošová (86)
Br. Tomáš Keszeli (31)
Br. Jan Telvák (77)
S. Marie Kytralová (80)
S. Jaroslava Hrudová (90)

Naše webové prezentace
BLOG
http://ovcsbskladno.blogspot.com/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/ovcsbs.kladno
WEBOVÉ STRÁNKY https://sites.google.com/site/csbskladno/

BŘEZEN
Br. Vladimír Černý (91)
S. Jaroslava Kmeťová (67)
Br. Martin Podařil (35)
Br. Jiří Vlček (63)

INZERCE Asociace nositelů legionářských tradic
Vážení přátelé, vážení
čeští vlastenci,
Asociace nositelů legionářských tradic – ANLET, připravuje další číslo časopisu Historický
kaleidoskop, které bude
svým obsahem přibližovat významné události
novodobých českých dějin, které ovlivnili 21.
století. Nabízíme vám
možnost reklamní plochy
v časopise Historický kaleidoskop, a to na speciální stránce, označené:
Společnosti, které podporují zachování historie
českého národa! Jedná
se o vizitku 1/4 strany

časopisu. Cena vizitky
je 5 000,- Kč bez DPH.
V případě zájmu pošlete prosím své logo a
k rátk ý te xt spolu
s objednávkou odpovědí
na mail v záhlaví této

stránky. K dispozici jsou i
větší reklamní plochy či
možnosti zveřejnění článku o vaší společnosti,
jejích produktech a neziskových projektech,
které podporujete. Historický kaleidoskop, svým

obsahem je jediný časopis v České republice.
Dále Vám nabízíme roční
umístění loga společnosti
na stránkách sdružení
ANLET www.anlet.cz a na
stránkách ostatních projektů ANLET. Hledáme
partnera časopisu Historický kaleidoskop pro rok
2013.
Podejte prosím pomocnou ruku projektu, jehož
cílem je výchova mladé
generace k úctě k vlastní
historii a k lidem, kteří
bojovali za naši svobodu
a demokracii.
Staňte se Českým patriotem 2013!

