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VÍTÁNÍ JARA TROCHU JINAK...
Nejdůležitější body:


BRIGÁDA V LIBUŠÍNĚ



ZNOVUODHALENÍ
PAMĚTNÍ DESKY



OSVOBOZENÍ
BRATISLAVY

DĚKUJEME VŠEM, ZEJMÉNA ČsOL, HALDA, LODESTAR
JUNÁK BUŠTEHRAD - STRÁŽ LIDIC
Uvnitř tohoto vydání:

Na sobotu 21. března 2015 nebyla
předpověď počasí příznivá, meteorologové hlásili déšť, na horách sněžení, ale naštěstí to dopadlo jinak,
byl krásný jarní sluneční den. Na
tento den byla naplánována brigáda na úpravu legionářských hrobů
na libušínském hřbitově. Zanedbané
hroby objevil bratr Stanislav Pítr,
když na hřbitově hledal hrob pozůstalých po odbojáři Janu Podrackém. Brigádu zorganizovala Základní organizace Českého svazu

bojovníků za svobodu Kladno ve
spolupráci s Československou obcí
legionářskou Kladno. Předseda ZO
Kladno bratr Petr Hroník informoval
zájemce prostřednictvím Facebooku
a článek o úpravě hrobů vyšel rovněž v Kladenském deníku. Začali se
hlásit členové ČsOL a ČSBS, ale i
další zájemci. Na brigádu dorazilo
30 nadšenců s potřebným nářadím.
Od 9:00 se drhlo, plelo, rylo, kopalo, hrabalo a také žertovalo, protože
nechyběla dobrá nálada. Hroby se
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ZPRAVODAJ
VÍTÁNÍ JARA TROCHU JINAK...
mátor
města
Kladna Ing. Dan
Jiránek, předseda Svazu měst a
obcí ČR. Reportér České televize Karel Rožánek litoval, že o
brigádě nevěděl, jinak by
přijel a udělal
reportáž. Domluvili jsme se,
že ho budeme
včas informovat
o další brigádě.
Všichni přítomní
byli se svou prací spokojeni a
rádi se zúčastní
další akce, která
se bude konat v
Kladně – Krnčí,
kde se nachází
pomník věnovaný
obětem
Heydrichiády.
Tento pomník se
nachází v lese a
již v loňském
roce tam byla
uspořádána briměnily před očima. Nakonec je pokryla mulčovací kůra, proběhl pietní
akt, položily se věnečky
a zapálily svíčky. Brigády se zúčastnili mladí
skauti, střední generace
i důchodci (člen ČsOL
Kladno Pavel Zajíc letos
oslaví 74. narozeniny) a
nechyběly ani ženy. Na
brigádu přišli také sympatizanti našich organizací např. bývalý priStránka 2

gáda, nyní se bude jednat o úpravu okolí a vysazení trvalek.
Ale zpět k Libušínu. Dle
Okresního archivu Kladno je z Libušína evidováno celkem 64 legionářů (není mezi nimi Antonín Hanousek a Jaroslav Šlesinger). Jména
na náhrobcích pouze
napoví, proto bych ráda
tyto vojáky, legionáře
představila blíže, aby
nejen Ti, kteří jim upravili hroby, ale i třeba libušínští spoluobčané věděli
více. Třeba se najdou i
pozůstalí, kteří se nám
ozvou. Údaje o libušínských legionářích jsem
čerpala z databáze Vojenského historického
ústavu a Okresního archivu Kladno.
Desátník Josef Baroch,
ruský legionář, narozen
15. 9. 1892 v Libušíně
5, syn Jana Barocha,
horníka v Libušíně 5 a
Anny, roz. Mladé z Rostok 21, okres Rakovník;
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VÍTÁNÍ JARA TROCHU JINAK...
oddán 15. 1. 1921 s
Marií, roz. Fikarovou z
Prahy 2. Pracoval jako
obsluhovač strojů. Do
války nastoupil jako voják rakousko-uherské
armády, působil u 28.
pěšího pluku. Zajat byl
2. 11. 1914 u Nizka. Do
legie zařazen 29. 6.
1917 u Demiovky. Sloužil u 3. střeleckého pluku
Jana Žižky z Trocnova,
3. kulometné roty jako
zdravotní desátník. Služba v legii od 13. 7.
1917 do 13. 8. 1920.
Dne 12. dubna 1920
připlouvá do vladivostockého přístavu americká loď Mount Vernon.
Na tento parník byl naloděn druhý transport 3.
pluku. Z Vladivostoku
odjel 13. dubna večer.
Demobilizován byl 18.
11. 1920. Zemřel 16. 1.
1947, pohřben je v Libušíně. Na náhrobku je
uvedeno poštovní podúředník, desátník ruských legií, 3. pluku Jana

Žižky.
František Bureš,
italský legionář,
narozen 6. 12.
1885 ve Svinařově, domovská
obec Libušín 45.
Pracoval jako
horník. Do války
nastoupil jako
rakouskouherský
voják
28. pěšího pluku. Zajat 2. 11.
1916, Merna.
Do legie zařazen 3. 3. 1918.
Působil
jako
střelec 31. pěšího pluku, 3. praporu zákopového oddílu. Služba v legii od
15. 4. 1918 do
10. 8. 1919 a
tento den byl i
demobilizován.
Zemřel 18. 2.
1952 v Libušíně,
kde je také pochován. Na náhrobku je uvedeno rodina Burešova.
Antonín Hanousek, italský legionář, narozen
26. 6. 1877 v Štěpánově okr. Benešov. Do války nastoupil jako voják
rakousko-uherské armády, kde působil u 6. domobrany pěšího pluku a
později u 21. domobrany pěšího pluku. Byl zajat 7. 8. 1916 v Monte
Sabbatino. Do legie
vstoupil 30.3.1918 v
Stránka 3
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VÍTÁNÍ JARA TROCHU JINAK...
Padule. Působil u 33. pěšího
pluku a později u 34. pěšího
pluku. Dne 15. 3. 1919 byl
propuštěn na trvalou dovolenou. Demobilizován byl 9. 3.
1920. Zemřel 23. 8. 1937,
pohřben v Libušíně. Na náhrobku je napsáno ruský legionář a
fotografie s několika vyznamenáními.
Josef Holovský, ruský legionář,
narozen 10. 6. 1885 v Doksech
68 (v některých materiálech
uváděno 6. 10. 1885), okres
Unhošť, domovská obec Libušín,
syn Josefa Holovského, dělnika
v Doksech 68 a Františky, roz.
Spoustové z Doks 50, oddán 8.
1. 1910 ve Smečně s Marií, roz.
Křížovou. Do války nastoupil
jako voják rakousko-uherské
armády, působil u 8. zemského
pěšího pluku. Zajat byl 21. 3.
1915 na Dukle. Do legie vstoupil 17. 11. 1917 v Permu. Byl
zařazen do 5. střelckého Pražského pluku T. G. Masaryka.
Demobilizován byl
26. 3.
1920. Zemřel 5. 7. 1944 v Libušíně, kde je také pochován.
Václav Hruška, italský legionář, narozen 21. 5. 1894 v Libušíně 121, syn Františka Hrušky, horníka v Libušíně 121 a
Kateřiny, roz. Tolarové ze Lhoty. Do války nastoupil jako voják rakousko-uherské armády,
sloužil u pěchoty. Byl zajat 18.
10. 1915 v Monte Balon. Do
legie zařazen 9. 4. 1917. Zemřel 29. 3. 1921 na otravu
krve ve Slaném. Pochován v
Libušíně. Na náhrobku je uvedeno střelec 6. divize 1. kulometné roty. V databázi VHÚ je
uvedeno, že působil v 31. pěším
pluku.
Adolf Schön, ruský legionář,
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narozen 14. 8. 1884 v Libušíně
(Janův Důl), syn Adolfa Schöna,
řídícího učitele v Libušíně 85 a
Jindřišky, roz. Přistoupilové z
Libušína. Do války nastoupil
jako voják rakousko-uherské
armády, kde působil u 8. zemského pěšího pluku. Zajat 6. 5.
1916, Dárnice. Do legie vstoupil 1. 6. 1916. Sloužil u 5. střeleckého Pražského pluku T. G.
Masaryka. Tento střelecký pluk
patřil do 2. divize. Loď Amerika připlula do Vladivostoku
dne 20. dubna 1920. Z Vladivostoku odplula v pátek dne
23. dubna 1920 v 10 hodin
ráno. Odvážela kolem 6 000
mužů. Na palubě byli vojáci 4.
čs. střeleckého pluku Prokopa
Velikého a 5. čs. střeleckého
Pražského pluku T. G. Masaryka ( kniha Rudolfa Medka Za
svobodu, IV. díl, str. 893). Adolf
Schön zemřel 25. 5. 1935, pohřben v Libušíně. Na náhrobku uvedeno ruský legionář 5. pluk.
Karel Štěrba, italský legionář, narozen 8. 8. 1888
v Libušíně. Do legie zařazen 14. 9. 1918. Demobilizován v roce 1920. S
manželkou Blaženou bydlel v Libušíně. Zemřel 28.
12. 1948. Pochován v
Libušíně. Na náhrobku
uvedeno střelec 42. pluku
italské domobrany.
Jaroslav Šlesinger, italský legionář, narozen 16.
4. 1888 v Mirošově, okres
Pelhřimov nebo Rokycany.
Do války nastoupil jako
voják rakousko-uherské
armády 15. 3. 1915, kde
působil u 8. zemského pěšího pluku. Zajat 21. 8.

1917, Humarie. Do legie vstoupil
4. 12. 1917. Demobilizován 24.
10. 1919. Zemřel 4. 7. 1930,
pohřben v Libušíně. Na náhrobku
uvedeno střelec 33. pěšího pluku,
3. roty.
U hrobu rodiny Burešovy je umístěna helma, která nám byla pomocníkem v hledání údajů o legionáři Františku Burešovi. Helma je
rovněž na hrobech Karla Štěrby,
Antonína Hanouska a Josefa Barocha. Poděkování patří všem,
kteří se zasloužili o uctění památky legionářů, pohřbených na libušínském hřbitově.
Text: E. Armeanová
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ZNOVUODHALENÍ DESKY - TRANSPORTY „Y“ A „Z“

Dne 24. března se
uskutečnilo na rohu ulice
Ctiborova a Víta Nejdlého slavnostní znovuod-

halení pamětní desky,
která připomíná události
z 22. a 26. února 1942.
Dne 22. února byl z
Kladna vypraven první
transport "Y" židovských
obyvatel do pevnosti
Terezín. O čtyři dny
později následoval druhý transport "Z", který
odvezl druhou část židovských obyvatel. Každý transport čítal na
800 židovských obyva-

tel, kteří byli z celého
kladenského regionu.
Celkem bylo deportováno do Terezína 1623
osob. Jen 120 mělo to
štěstí, že přežilo hrůzy
nacistických koncentračních táborů. Na samém
začátku aktu zazpívali
členové Husova sboru
Církve československé
husitské několik židovských písní. Za naší organizaci položili věnec
předseda ZO Kladno
br. Hroník, člen ZO
Kladno br. Carvan a
předsedkyně ČsOL ses.

kové, která pohovořila o
transportech se ujal slova pan primátor města
Kladna Milan Volf. „Je
důležité neustále připomínat mezní historické
události, zejména pokud
se jedná o nebezpečnou
nacistickou éru a její zločiny,“ řekl kladenský
primátor Milan Volf. Poté následovalo slavnostní odhalení za přítomnosti pana primátora,
pražského rabína a paní dr. Veverkové.
Text: P. Hroník
Foto: S. Pítr

Armeanová.
Mezi přítomnými
nechyběli
ani
zástupci
Židovské obce,
pražský rabín
David Peter,
starosta Sokolské župy Budečské br. David spolu s dalšími Sokoly. Po
úvodním slovu
paní dr. VeverStránka 5

Foto nahoře: Zástupci ČSBS a
ČsOL Kladno.
Foto vlevo: primátor města
Kladno Milan Volf.
Foto vlevo dole: Znovuodhalení
desky za přítomnosti primátora
Milana Volfa, pražského rabína
Davida Petera a Ireny Veverkové.
Foto dole: Památku na židovské
obyvatele uctili i zástupci Sokolské župy Budečské se starostou
župy br. Miroslavem Davidem.

ZPRAVODAJ
TGM A VYHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI ČSR

Děkuji firmě FinSense s.r.o. za
možnost poklonit se památce
našeho prvního presidenta.
Philadelphia - zleva: Pavel
Hegenbart, Gabriela Havlůjová, Vladimír Havlůj, Jana
Fujdiarová a David Möstl.

V minulém čísle našeho
Zpravodaje jsme si připomínali
jednu
z nejvýznamnějších
osobností našich dějin –
Tomáše Garrigue Masaryka a jeho 165. výročí
narození. Několik týdnů
na to jsem díky služební
cestě manžela měla
možnost navštívit metropole na východním
pobřeží USA - New
York, Washington a Philadelphii. Náš tzv. President Osvoboditel zde
zanechal nesmazatelné
Stránka 6

stopy a díky několika
našim vlastencům a příslušným úřadům se zde
nachází i místa, kde informaci o činnosti našeho „Tatíčka“ nalezneme.
New York. Město, kde
se oženil TGM s dcerou
newyorského podnikatele Charlottou Garrigue
dne 15. března 1878.
V roce 1918 se vrátil do
newyorské metropole jehož pomyslnou branou,
přes ostrov Ellis Island
připlulo 12 milionů při-

stěhovalců - vítalo ho
zde na čtvrt milionů našich krajanů. Bylo to cesta v rámci přesvědčovací kampaně Masaryka
mezi československými
krajany na podporu samostatného
státu
v polovině roku 1918.
Washington. T.G. Masaryk byl díky své přednáškové a publikační
činnosti váženou osobností záhy i v rámci
americké společnosti.
Považme i věk našeho
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TGM A VYHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI ČSR
prvního presidenta v té
době (při setkání
s
prezidentem
Woodrowem Wilsonem
mu bylo již 69 let!). Obrovskou výhodou mu byly rovněž jeho kontakty
s představiteli našich
krajanů (viz Antonín
Čermák, pozdější chicagský starosta, kterému
TGM děkoval za pomoc
při budování státu), ale
také styky manželčiny
rodiny s významnými
osobnostmi tehdejší doby. Dne 18. října 1918
je Wilsonem odvoláno
jeho dosavadní stanovisko a je vydána
Washingtonská deklara-

ce, která se stala zakládající listinou naší republiky. TGM ve Washingtonu připomíná socha odhalena v roce
2002 od Vincence Makovského (z roku 1937).
Svět spatřila za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla,
vnučky TGM, ale i Madeleine Albrightové, bývalé sekretářky USA.
Philadelphia. Dne 26.
října 1918 je Masaryk
zvolen předsedou Sdružení malých středoevropských a jihoslovanských států a u amerického Zvonu svobody ve

Philadelphii vyhlásil deklaraci nezávisti těchto
států. Díky aktivitě jednoho krajana se podařilo nedaleko Independence Hall umístit pamětní desku připomínající tuto slavnostní událost.
Závěrem bych chtěla
nejenom vyjádřit uznání
TGM za jeho neúnavný
boj za naší nezávislost,
ale rovněž obdiv za jeho dobrodružné a neskutečné cestování do
USA v roce 1918 – rozhodně neletěl pohodlným letadlem osm hodin
z Evropy jako já, ale
několik týdnů cestoval
nejprve lazaretním vlakem přes Sibiř a Japon- Washington a socha TGM od
sko, poté lodí a parním Vincence Makovského.
vlakem z Vancouveru až
do Chicaga. Již z Tokia
informoval amerického
presidenta o úspěších
československých legií
v Rusku – věřil svému
cíly a nezradil své ideály.
Text, foto: G. Havlůjová
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BRATISLAVA BYLA OSVOBOZENA 4. 4. 1945...

V rámci soukromé cesty
na Slovensko jsem se
zúčastnila oficiálního
aktu oslav 70. výročí
osvobození Bratislavy
Červenou (slovenské
označení sovětské armády) a rumunskou armádou na Slavíně – památníku padlým sovětským vojákům za 2. světové války dne 4. dubna
2015. Při osvobozování
Bratislavy padlo 742
spojeneckých vojáků,
470 německých vojáků
a 121 civilistů. Jak upo-
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zornili řečníci ve svých
projevech (z těch nejvýznamnějších ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov)
– Bratislava nebyla
strategickým místem při
osvobozování Evropy od
nacismu, ale důležitým
rozhodně ano – jednalo
se o hlavní město kolaborujícího Slovenského
štátu. Proněmecká vládní reprezentace v čele
s prezidentem Josefem
Tisem odešla nejprve do
Holíče a poté utekla do
Rakouska již koncem

března 1945. Pamětníci
po oficiálním aktu vzpomínali na první dubnové
dny roku 1945, kdy
přestala fungovat městská hromadná doprava
a nešla elektřina. Samotný boj o Bratislavu
trval dva dny, zbraně
utichly až ve večerních
hodinách čtvrtého dubna. Veteráni hovoří o
raketové a dělostřelecké palbě, ale i o zapojení bojových plavidel
Dunajské flotily sovětské
armády. Tak jako při
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...A NIKOLIV BEZ BOJE
náměstí v Bratislavě
jsem si všimla zvláštního
organizačního zabezpečení – oficiální věnce
byly
položeny
k pomníku již před pietním aktem (samotnými
delegacemi, či řidiči
apod.), hosté až následně během aktu přistoupili k pomníku, kde
upravili stuhy a poklonili
se (většinou navíc chodili
delegace po dvou, takže byli ušetřeni nejenom
vojáci na kladení, ale i
čas při kladení). Na začátku aktu tedy byl již
pomník doslova zasypán
věnci. S tím souvisel i
poměrně malý počet
příslušníků Čestné stráže
(pouze stráž u pomníku
a vojáci zabezpečující
vlajku).
osvobozování našeho
hlavního města, ale rovněž
docházelo
k pouličním bojům, kde si
poslední dny války vyžádaly další desítky
zbytečných obětí.

Zajímavost pro členy
z Čestné stráže: Při pietním aktu u dalšího místa
paměti na Sovětskou
armádu na Hviezdoslav.

Foto, text: G. Havlůjová
Foto dole: Připomínka osvobození Bratislavy v centru města:
Hviezdoslavovo náměstí.

Dveře obřadní místnosti
na Slavíně zdobí následující epitaf:
Ty, ktorý vchádzaš sem
odožen bôľ a súcit
nech kropky tvojich sĺz
nezvonia o mohyly
za hrdosť človeka za život
ľudstva súci
za tvoju jasnú tvár my smrť
sme podstúpili.
Stránka 9
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KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI - KLADNO
Dne 7. května 2015
ve 14:00 hodin se
uskuteční pietní akt u
příležitosti 70. výročí
ukončení druhé světové války za přítomnosti primátora
statutárního města
Kladna, Mgr. Milana
VOLFA, členů Českého svazu bojovníků
za svobodu, Česko-

slovenské obce legionářské a Sokolské
župy Budečské.
Pietní akt bude zahájen ve 14:00 hodin položením věnců
na náměstí Svobody.
Ve 14:30 hodin na
Sletišti a ve 14:45
položíme věnce na
kladenských hřbitovech. Následně se

přemístíme autobusem na další pietní
místa Kladna, kde
položíme věnce.
Více v samostatné
příloze, která je součástí Zpravodaje.
P. Hroník

TEREZÍNSKÁ TRYZNA
Dovolujeme si Vás
pozvat na vzpomínkovou akci k uctění
obětí nacistické perzekuce, která proběhne na Národním
hřbitově v Terezíně,
v
neděli
dne
17. května 2015 v
10 hodin. Pro členy
ČSBS, ČsOL Kladno
Stránka 10

a další zájemce bude vypraven z Kladna autobus s možností nastoupit také v
Lidicích a Slaném.
Zájemci se mohou do
11. května 2014 nahlásit u br. Hroníka,
tel. č. 720 237 044
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POZVÁNKA DO PRAHY
Vážené sestry a bratři,
naše organizace je primárně zaměřena na zachování odkazu boje za
národní svobodu, odkazu 2. odboje, boje proti
nacismu a fašismu.
Stejně tak je naší povinností vyjadřovat se k
aktuálním problémům,
vystupovat a bojovat
proti projevům rasismu a
xenofobie. V letošním
roce, snad více než kdy
jindy, je zapotřebí se
připojit i k této akci na
kterou Vás srdečně zveme.
Každý ročník akce
„Kulturou proti antisemitismu“ se nese v duchu
nenásilného boje proti
projevům antisemitismu.
Při pochodu z náměstí
Franze Kafky jdou vedle
sebe křesťané, židé,
mladí i staří, všichni ti,
kterým nejsou lhostejné
projevy antisemitismu,
jehož jsme v posledních
letech a zejména v posledním roce svědky.
Pochod dobré vůle začne ve 14:00 hodin z
náměstí Franze Kafky a
přesune se přes Palachovo náměstí do Valdštejnské zahrady, kde
bude pokračovat další
program.
P. Hroník
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Náměty a příspěvky do zpravodaje lze zasílat e-mailem ovcsbs.kladno@gmail.com
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSBS KLADNO A SLANÝ

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 z.s. je dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který
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 15ti 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 základě Smlouvy

Blahopřejeme našim jubi- o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětného občanského sdružení
lantům:
(spolku, atp.).

DUBEN
ZO Kladno
S. Daniela FIALOVÁ (71)
Br. Jaroslav HAVLÍČEK (80)
Br. Marek KRYL (39)
S. Jitka LITEROVÁ (53)
S. Helena MALČÁNKOVÁ (74)
S. Ela PAVLOVÁ (91)
Br. Jaroslav PÍSAŘÍK (92)
S. Naďa STEJSKALOVÁ (90)

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

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Opustila nás:
ZO Slaný
† S. Jaroslava SKOLILOVÁ
KVĚTEN
Br. JUDr. Jiří GLOS (76)
Br. Jiří HODEK (59)
S. Eliška KADLECOVÁ (32)
Br. Bc. Martin SLAVÍK (35)

Rád bych na tomto místě
poděkoval sponzorům
ČSBS - Základní organizace Kladno, kteří se budou podílet na připomenutí 70. výročí ukončení
druhé světové války.
Jmenovitě pak panu
Pavlu ZAPLETALOVI z

firmy SABE, která nám
vyrobila Pamětní plakety
pro přímé účastníky 2.
odboje a představitele
spřátelených organizací.
Dále pak patří velké poděkování paní Miloslavě
NOVOTNÉ z firmy ZANOKOV, spol. s r.o.,

která nám poskytla sponzorským darem pro oceněné Českého lva do klopy.
Děkujeme!!!
Petr Hroník
předseda ZO Kladno

