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

Vzpomínáme - Josef Kmeť (t85)
25. února 2013
jsme si připomněli nedožité
87. narozeniny
našeho dlouholetého člena, partyzána Josefa
Kmetě, který nás
opustil dne 16.
srpna 2011 ve
věku 85 let. Připomeňme si v
několika větách jeho vyprávění, které
poskytl do publikace „Bojovali za svobodu“, která byla vydána Československou
obcí legionářskou Kladno z Fondu primátora města Kladna.
„Po vypuknutí Slovenského národního
povstání jsem se aktivně zapojil do protifašistického odboje. Byl jsem členem 8.
partyzánského praporu skupiny Jegorova
u nadporučíka Danilenka a velitele rotmistra Dutka. Partyzánské boje byly v prostorách Velká Fatra, Borišov, Horní a Dolní
Revuca, Motyčka a Donovaly. V Donovalech jsme obdrželi průkazy východní Svobodovy armády, které jsme museli z důvodu bezpečnosti v prostoru Kozí hřbet zlik-

vidovat. Další boje se pak odehrály v
prostoru Prašivá, Kozí chrbát a Chopok.
V listopadu 1944 jsem byl zajat německou armádou. Nejprve jsme byli zavřeni ve Sliači, pak nás převezli do kasáren v Banské Bystrici, dále do Martina a
Turčianských Teplic. Měl jsem velké štěstí,
protože nás nechali nastoupit a zařazovali nás podle řemesel. Přihlásil jsem se
jako truhlář. Ti, co neměli řemeslo, byli
okamžitě zařazeni do transportu, my
ostatní jsme museli nastoupit do vagonu dobytčáku a tři dny a čtyři noci jsme jeli
do Německa. Byl jsem vězněn v zajateckém táboře Mühlberg a Plauen. V této
době jsem byl vystaven hladu, ústrkům a
ponížení, které jsem vzhledem k nízkému
věku (18let pozn.red.) těžce snášel.
Naší dnešní mládeži bych chtěl vzkázat,
aby nikdy tu bídu a hrůzu nepoznala a
těm, co vykřikují neonacistická hesla, aby
si prožili alespoň tři měsíce v zajateckém
nebo koncentračním táboře. Třeba by
potom své názory přehodnotili.“
Převzato z publikace „Bojovali za svobodu….“
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ZPRAVODAJ
Pozvánka do KT Mauthausen
U příležitosti dnů
osvobození chystá Historická skupina Mauthausen zájezd do Mauthausenu a jeho pobočných
táborů.
Varianta – vícedenní
Termín 10.5.2013-12.
5. 2013
1.den - Odjezd 10. 5.
2013 ve 13 hodin od
Hlavního
nádraží
v Praze ve směru na
České Budějovice. Ve
večerních hodinách příjezd do obce Lipno.
Ubytování, večeře.
…MAUTHAUSEN,

2. den – Ráno snídaně. Odjezd cca v 8 hodin do pobočného tábora v Melku. V Melku
prohlídka bývalého tábora a místního kláštera.
Při zpáteční cestě při
dostatku času návštěva
KT Mauthausen. Ve večerních hodinách příjezd
na Lipno. Večeře.

JEDEN Z
NEJHORŠÍCH
KONCENTRAČNÍ
CH TÁBORŮ,
KAM BYLI
TRANSPORTOVÁ
NI ČEŠTÍ
VLASTENCI...

3. den – Ráno snídaně. Odjezd cca v 8 hodin do KT Mauthausen.
Prohlídka KT a účast
v pochodu národů po
apellplatzu tábora. Odjezd kolem 13 hodiny
směr Praha. Návrat kolem 18 hodiny do Prahy.
Cena zájezdu 2590 Kč
na osobu včetně ubytování a polopenze.
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Varianta - jednodenní
Termín 12. 5. 2013
Odjezd 12. 5. 2013
v 6:30 od úřadu Městské části Prahy 4 a Polikliniky (stanice metra –
parkoviště Budějovická).
Návrat tamtéž cca v 19
hodin. Program zájezdu
– prohlídka KT a účast
v pochodu národů po
apellplatzu tábora. Odjezd kolem 14 hodiny
směr Praha. Návrat kolem 19 hodiny do Prahy.
Cena zájezdu 500 Kč
na osobu.
Účastník stvrzuje svoji
účast zaplacením plné
ceny zájezdu do 15.
dubna 2013 na účet
956644193/0800 s
označením jména plátce.
V ceně zájezdu není
žádný druh pojištění.
Průvodce zajištěn.
Za organizační dvojici
Strašáková – Janík
ktmauthausen@seznam.cz,
Jarmila Strašáková
mobil 602 715 777
Vlastislav Janík
mobil 737 283 305,
tel. 242 483 119
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Sestra Jaroslava Hrudová slaví jubileum.
Sestra Jaroslava Hrudová, roz. Friedmannová se narodila 27. února 1923 v Pelhřimově
v židovské rodině, její
otec byl zvěrolékař, měla jednu sestru. Přes Litoměřice, kde otec po dobu jednoho roku pracovně působil, se rodina
nakonec usadila na počátku druhé světové války v Praze. Bratr otce
působil za druhé světové války v Anglii a podařilo se mu pro rodinu
sestry Hrudové získat
povolení k odjezdu do
Jugoslávie v roce 1940.
Ze Splitu čtyřčlenná rodina putovala na malé
lodi do Francie a poté
až do Anglie. Otec i
sestra Hrudová získali
práci u československé
exilové vlády. Jaroslava
Hrudová pracovala na
ministerstvu vnitra na
školském odboru. Na
tomto místě je důležité si
uvědomit, že bratr otce
zachránil rodinu sestry
Hrudové od transportu

do koncentračního tábora a téměř jisté smrti.
Bohužel smrti neunikla
značná část rodiny ze
strany oce i matky, oba
měli velký počet sourozenců, kteří byli i
s rodinami poslání do
vyhlazovacích táborů.
V červenci 1945 se rodina vrátila do Československa. Sestra paní
Hrudové vystudovala
v Anglii sociální práce a
působila u Červeného
kříže, do ČSR se tedy
vrátila mezi prvními,
aby pomáhala lidem
postiženým válkou. Jaroslava Hrudová se
vdala za pediatra
MUDr. Miroslava Hrudu,
na kterého s láskou
vzpomíná mnoho dětských kladenských pacientů. Vychovali společně
dceru a syna. Nyní se
sestra Hrudová, která
pobývá v Domě sociální
péče Hagibor v Praze,
těší už z pravnoučat.
Vážíme si, že je naší
dlouholetou členkou, i

přes zdravotní problémy, které jí již nedovolí
se našich akcí zúčastňovat. Zástupkyně OV a
ZO ČSBS Kladno navštívily sestru Hrudovou dne
22. února 2013 a na
návštěvě kromě jiného
zaznělo z úst sestry
Knotkové: „Předáváme
Ti, sestro novou legitimaci, platí do roku 2019,
tak ať je plná razítek.“
A já dodávám - těšíme
se, že Vám pojedeme
předat novou průkazku i
v roce 2020!
Text a foto:
G. Havlůjová, předsedkyně
OV ČSBS Kladno
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ZPRAVODAJ
Poslední gól Arnošta Lustiga

...SŮL NAD
ZLATO.
TROCHU
ZLATA BY
NEŠKODILO...

Je více myší než pastí,
to byla filozofie světoznámého spisovatele a
mimořádného člověka
Arnošta Lustiga. Ani se
nechce věřit, že už to
budou 26. února 2013
dva roky, co odešel.
Dne 5. března 2011 se
konala modlitba za Arnošta Lustiga ve Španělské synagoze v Praze,
které se zúčastnila rodina a nejbližší
přátelé. Dostalo se mi
pocty, že i já
jsem se s ním
mohla rozloučit a to nejen
za sebe, ale
jak řekla jeho
sestra Hanka
i Ota Pavel
byl tady s
námi.
Dcera Arnošta Lustiga
Stránka 4

Eva tušila, že jednou
přijde chvíle, kdy tu otec
nebude, a tak chtěla
zachytit je živočišnou
energii a začala natáčet
dokument. Natáčet začala na oslavě jeho osmdesátin. K tomuto výročí
mu darovala sto kilogramů soli a zapíchnutou dortovou svíčku. Reagoval na to slovy: „Sůl
nad zlato. Trochu zlata
by neškodilo,“ smál se.
Když se Eva ptala u
oslaveneckého stolu jakou rychlostí by letěl,
kdyby byl letadlo, odpověděl: „Tak by všechny čtyři vrtule šly pořád
na plnej plyn“.
19. listopadu 1942
odjel šestnáctiletý Arnošt
Lustig z Prahy do Terezína a začala jeho děsivá zkušenost s nacistickou zvůlí. Po sedmdesáti
letech 19. listopadu
2012 se do Prahy symbolicky vrátil v pražské
premiéře filmu jeho dce-

ry Evy s výstižným názvem Tvoje slza, můj
déšť. Moc ráda jsem
přijala pozvání zúčastnit
se projekce filmu v kině
Lucerna i následné autogramiády stejnojmenné
knihy, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta, a.s. Film představil
režisér Jiří Menzel. Eva
zpovídá svého otce, kterého oslovuje Arnošte v
dokumentu, který trvá
zhruba hodinu. V tomto
zajímavém příběhu účinkují Václav Havel, Květa
Fialová, Miloš Forman,
Jiří Justic, Ivan Passer,
Jiří Menzel, Josef Vinklář, Zdeněk Svěrák,
Tomáš Töpfer a Olga
Menzelová. Filmový
debut scénáristky a režisérky Evy Lustigové byl
uveden na 47. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech
ve světové premiéře.
formou osobních rozhovorů. Na dobu natáčení
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...pokračování ze str. 4... Poslední gól...
Natáčení probíhalo od
prosince roku 2006 až
do července 2008 a to
formou osobních rozhovorů. Na dobu natáčení
Eva Lustigová vzpomínala: „Čas od času se mě
otec ptal, jak pokračuje
produkce. Bral to umělecky a říkal, že na
múzu se nespěchá. Mezi
tím se narodila krátká
dvanáctijazyčná verze s
hudebním doprovodem
houslisty Václava Hudečka a aspoň čtyři verze dlouhé. Ale na tu
pravou, kterou jsem
chtěla sestříhat od prvního natáčecího dne s
Českým lvem Jiřím Brožkem, jsem měla vyčkat
do dubna 2010. I na
poslední dny mé maminky, Věry Lustigové, rozené Weislitzové, která
potvrdila, že ten kdo
miluje, umí odpouštět.
Potom přišel rok 2011 a
Arnošt stihnul jen první
polovinu. Byl to poslední

film, který viděl. Byl večer ve Vinohradské nemocnici, v té Královské.
Arnošt zacházel se silou
jako s kostkou cukru v
děravé kapse. Slyšela
jsem: Evko, jestli druhá
polovina je stejně dobrá, tak jsme zase dali
gól. To bylo to poslední,
co mi řekl.“
Při autogramiádě jsem si
nechala podepsat knihu
pro sebe a do druhé
jsem nechala napsat
osobní věnování pro
bratra Oty, Hugo Pavla.
Napsala ho nejen Eva,
ale i sestra Arnošta
Lustiga, Hana Hnátová.
Během autogramiády,
které se zúčastnil i manžel Evy Lustigové, její
synové a další blízcí
přátelé, zbyl i čas na
milé popovídání. Knížku
jsme pak předali v prosinci loňského roku Hugovi k jeho narozeninám
a on nám daroval a podepsal 5. upravené a

rozšířené vydání knihy
od Jaroslavy Pechové
Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla
s fotografiemi Milana
Richtermoce a doslovem
Arnošta Lustiga. Společně jsme pak zavzpomínali na Otu i Arnošta.
Při té příležitosti jsem si
uvědomila ještě jeden
rys osobnosti Arnošta
Lustiga. Jeho schopnost
být
Přítelem.
Úmyslně
píši
velké P, protože
přátelství
Arnošta Lustiga
a Oty Pavla
bylo něco, jak
se říká mezi
nebem a zemí.
Byli na sebe
zvláštně napojeni, jedno tělo,
jedna duše.
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… NIKDY MI
NIKDO
NECHYBĚL TAK,
JAK MI SCHÁZÍ
OTA PAVEL...

ZPRAVODAJ
…pokračování ze str. 5… Poslední gól...

...BYLO TO
KRÁSNÉ BÝT
TVŮJ
KAMARÁD...

Arnošt Lustig se považoval za třetího bratra
Oty Pavla. Do rodiny
zapadl jaksi navždy.
Přátelství bylo navázáno již za války, v době,
kdy tatínek Oty a jeho
bratři Jirka a Hugo byli
společně s ním v několika koncentračních táborech.
Arnošt Lustig se vyznává ze svého přátelství k Otu Pavlovi těmito
slovy: „Bylo to krásné
být Tvůj kamarád, pracovat s Tebou, jak se
říká, na poli literatury,
kde obstojí jen to nejlepší, co je v člověku,
kde se nesmí a naštěstí
ani nedá lhát. Nikdy
jsem neměl lepšího kamaráda, než jsi byl Ty,
a měl jsem na kamarády štěstí a jsem za ně
osudu vděčen.“
Později vzpomínal na
období, kdy Ota Pavel
těžce onemocněl při pobytu v Innsbrucku. Ota
tehdy neviděl plameny
olympijského ohně, ale
oheň, který sežehl Lidice, v uších mu řvalo
gestapácké los, los!
Hrůzné válečné vzpomínky z doby, kdy zůstal v buštěhradském
domě sám s maminkou,
zatímco bratři, tatínek i babička museli nastoupit do
transportu.
Arnošt Lustig mu
byl vždy velkou
oporou. Jeho vzpomínky na Otu byly
Stránka 6

součástí jeho života. S
jeho smrtí se těžko vyrovnával a říkal: „S
Otou jsme stále spolu
jen každý jinde. Nikdy
mi nikdo nechyběl, jak
mi schází Ota Pavel“.
Jeho osobní vyznání k
celoživotnímu příteli vyjadřují také jeho slova:
„Otíčku, Otíčku, Otíčku...
Tvůj, tady i tam, na věky“.
Podstata jejich
přátelství spočívala v
tom, že se dokázali vidět i slyšet, cítit očima,
ušima a srdcem toho
druhého.
Když jsem hovořila s
dcerou Evou a sestrou
Hanou o Hugovi Pavlovi
a jeho bratrech Otovi a
Jirkovi, tak jsem viděla v
jejich očích takové
zvláštní zajiskření, rozechvění a souznění. Cítí,
že jejich přátelství smrtí
neskončilo.
Arnošt Lustig byl neuvěřitelný člověk, neobyčejně charizmatická osobnost. I přes zákeřnou
nemoc si nepřestával
užívat života. Psal, vyučoval, cestoval, zkrátka
žil. Naučil se svoji nemoc
vtěsnat do svého života.
Jeho dílo bylo přeloženo do 25 jazyků a nesmazatelně se vrylo do
paměti svých čtenářů.
Lustigovy knihy napomohly pochopit neskutečně těžké období nacistické perzekuce a přiblížily pojem holokaust,
který je dnes pro mnoho
lidí tak cizí a vzdálený.

Charakterizovala
ho
nesmírná vůle a moudrost a neochvějná naděje, že bude lépe. Snažil
se splatit dluh všem, kteří nepřežili. Jeho pověstný humor a celoživotní
přátelství s Otou Pavlem
je stále přítomný mezi
námi.
„Člověk je nesmrtelný
tak dlouho, dokud vytrvá ve vzpomínce“, říkával s šibalským úsměvem. Přečtěte si knihu
Evy Lustigové Tvoje slza,
můj déšť a některou z
knih Arnošta Lustiga,
Oty Pavla nebo sbírku
básní Hugo Pavla, pochopíte a více třeba
obohatíte i svůj životní
příběh.
Text: E. Armeanová
Foto na str.6: osobní archiv
E. Lustigové.
Foto na str.4,5: S. Pítr.
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TGM 7.3.2013 LÁNY - 163. výročí narození.
Dne 7. března 2013 se
členové ČSBS a ČsOL
Kladno zúčastnili pietní
vzpomínky připomenutí
163. výročí narození prvního Československého
presidenta Tomáše Garigue Masaryka na hřbitově v Lánech.
Pietní vzpomínky se
zúčastnil předseda ÚV
ČSBS, plk. Jaroslav Vodička, váleční veteráni,
Sokolové, legionáři,
ústavní činitelé včetně
presidentů republiky
Václava Klause a Miloše
Zemana, který se právě v
těchto dnech ujímá svého
úřadu.

ZNÁTE NAŠE SVÁTKY? Dárek pro nejmladší
Půvabná a poučná
kniha pro mladší školní
děti autorky Jindry Svitákové a ilustrátorky
Renaty Frančíkové představuje populární formou všechny státní svátky, významné dny a dny
pracovního klidu, které
jsou v českém kalendáři.

Ideální pro školy jako
doplněk výuky o České
republice, ale také pro
rodiny jako základní
informace a návod, jak
mohou rodiče dětem
hravou formou přiblížit
důležité události a osobnosti české historie. Ke
knize jsou v současné

době v přípravě pracovní listy pro
žáky a metodická příručka pro
učitele.
V případě zájmu
objednávejte na
tel. 720
237
044
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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
Zpravodaj pro vás připravil
předseda ZO ČSBS Kladno,
Petr Hroník

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.).

BŘEZEN
Br. Vladimír Černý (91)
S. Jaroslava Kmeťová (67)
Br. Martin Podařil (35)
Br. Jiří Vlček (63)
DUBEN
S. Marie Mertlová (89)
S. Ela Pavlová (89)
Br. Jaroslav Písařík (90)
S. Naďa Stejskalová (88)

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

Na každém kroku boj - Mgr. Marie Hrošová
Historická skupina 1. čs.
partyzánské brigády
Jana Žižky vydala monografii historie brigády
s názvem Na každém
kroku boj.
Autorka, Mgr. Marie
Hrošová (m.j. členka naší
ZO ČSBS Kladno) vzala
na sebe nelehký úkol
zpracovat všechny etapy bojové cesty partyzánské brigády jako
jednotného bojového
celku.
Knihu lze objednat u
sestry Hrošové, prostřednictvím naší kanceláře OV ČSBS Kladno,
na tel.č. 720237044.

Nabídka předplatného - vydává ČSBS a ČsOL
Cena 1 výtisku je 10 Kč, pololetní předplatné činí
128 Kč, roční 257 Kč. Bližší Informace o předplatném vám poskytne redakce Národního Osvobození:
Legerova 22,
120 49 Praha 2,
tel.: 224 261 572
email: danicek.redakce@volny.cz

