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

Nejdůležitější body:



FRANTIŠEK ŠTURC



POZVÁNKA DO KOLÍNA, LOŠAN A LOŠÁNEK



NÁVRATY - NENÁVRATY

PÁTRALI JSME - FRANTIŠEK ŠTURC
„...Proto moje milovaná ženo a
synu, přijměte ještě jednou tisícerý
políbení a věřte, že nejsilnější je
víra naděje a skutečnost, že se
zdrávy shledáme…“
V polovině srpna se na nás obrátila
paní Magda Veselská z Židovského
muzea v Praze s dotazem, zda naše
organizace není v kontaktu s rodinou po Františku Šturcovi, který se
narodil v Kladně. Paní Veselská
totiž pomáhá kolegům z památníku
Brandenburg s dohledáním českých
občanů, kteří tam byli za druhé světové války vězněni za odbojovou
činnost. Zaměstnanci památníku
Brandenburg dohledávají do svých
sbírkových fondů jakékoliv dokumenty, které by měli souvislost s
obdobím věznění pana Šturce - fotografie, dopisy apod. S politováním jsme museli paní Veselské

oznámit, že pana Šturce ani jeho
rodinu neznáme. Přesto jsme však
informace o panu Šturcovi vzali jako výzvu pro naše další pátrání.Výzvu k nalezení rodinných příslušníků jsme uveřejnili na facebookovém profilu naší organizace OV
ČSBS Kladno a také na twitteru. O
spolupráci při pátrání jsme souběžně oslovili paní doktorku Irenu Veverkovou prostřednictvím ředitele
Státního okresního archivu a také
paní Jaroslavu Vrňákovou, vedoucí
oddělení matriky Magistrátu města
Kladna. Během několika následujících hodin byla výzva na facebooku
nasdílena celkem dvaapadesátkrát a
shlédnuta celkovým počtem téměř
tři a půl tisíce uživatelů fb. Kromě
toho byla výzva uveřejněna také v
regionálním Kladenském deníku,
díky dlouhodobé skvělé spolupráci
mezi naší organizací a šéfredakto-
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rem listu, panem Robertem Božovským. A byl to právě Kladenský deník, díky kterému se
nám ozvala vnučka Františka
Šturce, paní Jiřina Hloušková.
Ta nám ovšem sdělila ještě jednu důležitou informaci, že dosud
žije syn Františka Šturce - Jiří,
narozen v roce 1923. Po výměně
několika emailů a telefonních
hovorů jsme se domluvili na ná-
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vštěvě u pana Šturce, který společně s manželkou bydlí v Domově pro seniory. Původně
jsme měli navštívit pana Šturce
společně s předsedkyní OV ses.
Havlůjovou, ta se ale musela na
poslední chvíli z osobních důvodů omluvit a tak jsem návštěvu u pana Šturce absolvoval
sám.
Bylo to opravdu milé setkání,

kdy jsme během krátké návštěvy pohovořili nejen o otci
pana Šturce, o jeho útrapách ve
vězeních, ale také například o
Františku Klozovi, kterého si
pan Šturc nejen pamatuje z doby jeho největší fotbalové éry,
ale s kterým se i osobně znal. Po
vyslovení jména František Kloz
se mu hned rozzářili oči a zavzpomínal na jeho branky kopa-
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né daleko, daleko za velkým vápnem... No ale nyní tedy něco o
Františku Šturcovi.
František Šturc se narodil v
Kladně 17. března 1893. V roce
1939, ve svých 46 letech, pracoval v Poldi huti v Kladně. Zde,
mimo jiné, působil jako funkcionář Závodního výboru. Po obsazení Československa Němci
a vzniku Protektorátu Čechy a
Morava, vstupuje do ilegální odbojové organizace, aby bojoval
proti nacismu šířením Rudého
práva, Kladiva a dalších letáků
mezi dělníky.
Vše je teprve ve fázi přípravy,
vše se teprve rozjíždí, budují se
ilegální organizace komunistického i nekomunistického odboje.
Vzdor Českého národa je krvavě
potlačen 28. října 1939 na poklidné demonstraci u příležitosti
21. výročí vzniku samostatného
Československa. Nezadržitelně
se blíží noc z 16. na 17. listopadu
1939, kdy dochází k masovému
zatýkání vysokoškolských studentů a uzavření vysokých škol.
Také pro Františka Šturce se stává 17. listopad 1939 osudným,
ten den jej zatýká kladenské
gestapo, tak jako celou řadu
funkcionářů na základě udání
některého z konfidentů. Doma po
něm zůstává manželka a šestnáctiletý syn Jiří. František Šturc je
vyslýchán, souzen a odsouzen
pro přípravu velezrady. Následující válečná léta druhé světové
války prožívá v několika věznicích a koncentračních táborech.

Aby měl alespoň částečný
přehled o plynoucích dnech
ve vězení, zaznamenává každý den na úzký útržek (snad
novinového) papíru od prvního dne zatčení a proto víme,
že například 17. listopad 1939
byl pátek. Podle syna Fr. Šturce zažil otec zdaleka nejkrutější zacházení při výsleších
kladenského gestapa a nejhorší podmínky v samém závěru
války v Terezínské pevnosti,
kam byl přemístěn a kde přebýval v malé cele spolu s dalšími osmnácti vězni. Odtud se
také po skončení druhé světové války vrátil domů, nakažen
tyfem a váhou padesáti kilogramů. Věznění i válku nakonec přežil, s nalomeným zdravím se přeci jen vrátil zpět ke
své rodině. Po válce vstoupil
do Svazu bojovníků za svobodu a získal statut československého politického vězně z let
1938 - 1945. Začal také opět
pracovat v Poldi huti v Kladně
jako skladník závodní kuchyně.
Umírá v Kladně ve
let a v těchto dnech
mínáme 59. výročí
smrti (zemřel dne
1957).

Informace, které se nám podařilo získat jsme předali paní Veselské a těšíme se na další spolupráci.
Text a foto: P. Hroník

věku 64
si připood jeho
29. září

Rád bych poděkoval všem,
kteří se podíleli na pátrání po
rodině Františka Šturce.
Zvláště pak děkuji panu Ing.
Jiřímu Šturcovi za možnost
osobního setkání a pevně věřím, že toto setkání nebylo
poslední.
Stránka 3
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Na katastru obce Malé Kyšice
na Poteplí, v zatáčce okresní
silnice z Unhoště do Nižboru
stojí Památník příslušníků Rudé armády, kteří zde zahynuli v
posledních dnech války, v květnových dnech roku 1945.
Duchno Ivan Livkovič z Černichovské oblasti a Michajlov
z Leningradu. Více o nich,
bohužel, nevíme.
Rozdílné jsou s odstupem času
i dohady o příčině jejich úmrtí.
Podle sepsaných pamětí Antonína Hlouška o Kladenském
odboji je uváděno, že rudoarmějci byli zastřeleni ustupujícími Němci. Oproti tomu jiná
verze tvrdí, že jeden z vojáků
vezl vozidlem na vleku uhlí z
kopce a zemřel při následné
nehodě. Druhý voják měl údajně zahynout nešťastnou náho-
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dou při čištění pušky, kdy vyšla
rána a kulka zasáhla vojáka,
který s ní manipuloval. Těžko
říct, která verze je pravdivá,
ačkoliv ta druhá se zdá být méně pravděpodobná.
Je ale důležité znát po více než
sedmi desítkách let od konce
druhé světové války pravou
příčinu? Vždyť naši úctu si zaslouží tak jako tak. Prošli krutými boji válečné vřavy druhé
světové války a svůj mladý život položili v jejím samém závěru právě zde, v údolí Kačáku,
kde je místní obyvatelé pohřbili
do společného hrobu.
V sobotu 24. září 2016 opět
organizujeme další pracovní
brigádu, abychom okolí památníku vyčistili od náletových
dřevin, plevele a zapálili u je-

jich hrobu alespoň svíčku. Uvítáme každou pomoc, takže pokud máte chuť, přijďte!
Setkáme se na Poteplí u pomníku v sobotu 24. září 2016 v
10:00 hodin.
V dalším čísle Zpravodaje Vám
zprostředkujeme fotoreportáž!
Text a foto: P. Hroník

4. Ročník Číslo 7
V L Á N E CH O P Ě T P O R O C E
Představitelé OV ČSBS Kladno uctili dne 14.
září 2016 památku prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v den
79. výročí od jeho úmrtí.
Čest jeho památce!
Foto: Veronika Jechová
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POZVÁNKA DO KOLÍNA
Když nám v průběhu letních měsíců přišlo pozvání od Společnosti Václava Morávka na pietní
akty do Kolína a Lošan, ani jsme
netušili, jaké cti se nám dostává.
Společnost vždy pečlivě vybírá,
kdo bude pozvaný a kdo nikoliv
a tak se na pietních aktech sešla
zajímavá společnost hostů, kteří
se přišli poklonit památce Třech
králů – hrdinů Balabána, Mašína
a Morávka.

Čáslavi. Městská hudba Františka Kmocha zahrála státní hymny jak České tak Slovenské republiky. V samotném závěru
akce symbolicky zazněla skladba „Amazing grace“. Poté jsme
se v dlouhé koloně aut a autobusů přesunuli organizovaně do
Lošan, rodiště Josefa Mašína.
Zde za přítomnosti Čestné stráže nejprve proběhlo setkání u
pomníku padlým v 1. světové
válce Lošan a Lošánek. Právě
toto místo je symbolicky spjaté
nejenom s válkou, ale rovněž
s rokem 1947, kdy odtud šly
tisíce lidí k místnímu statku čp.
1, kde byl dne 7. září 1947 slavnostně odhalen pomník podplukovníkovi Josefu Mašínovi, generálmajorovi In memoriam.

Dne 12. září 2016 proběhl za
skutečně horkého letního počasí
nejprve pietní akt před pamětní
deskou Václava Morávka, která
je umístěna na budově Obchodní
akademie v Kutnohorské ulici
v Kolíně. Na důstojném průběhu
akce se podílela Armáda ČR,
která zabezpečila nejenom pří- V letošním roce, dne 26. srpna,
tomnost Čestné stráže, ale rov- jsme si připomněli tedy nejeněž přelet bojových letounů z nom významné životní jubileum
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naší sestry jednatelky, Ireny
Knotkové, ale rovněž uplynulo
120 let od narození hrdiny 1. i
2. světové války, Josefa Mašína.
U pomníku v Lošanech kromě
představitelů státu vystoupila
s projevem i vnučka generála
Josefa Mašína, Sandra Mašínová. Pravdou je, že byť byl den
velmi náročný, zejména kvůli
velmi letnímu počasí, tak se zúčastnila řada členů ČSBS Kladno a my Vám touto cestou děkujeme za uctění památky mužů,
kteří za naší svobodu položili
vlastní život.
Text: G. Havlůjová
Foto: M. Šnajdrová
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Věnce položili za OV ČSBS Kladno sestra Gabriela Havlůjová a bratr Petr Hroník.
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Letos není kulaté ani půlkulaté
výročí tragédie, která se stala
12. září 1944 v Kladně – Dubí.
Přesto a nebo spíše právě proto oceňujeme, že žáci 10. Základní školy v Kladně nezapomněly na smutné události, které se před 72 lety staly. Pod
pečlivým dohledem paní učitelky Jitky Lidické opět uskutečnily pracovní brigádu a připravily pomník i jeho okolí
k důstojnému pietnímu aktu,
který se konal dne 12. září
2016 za přítomnosti ředitelky
zmíněné školy, žáků s pedagogickým doprovodem a členů
ČSBS a představiteli Statutárního města Kladna.
Americká armáda tenkrát
v době 2. světové války za
dodnes zvláštních okolností
svrhla 20 pum nedaleko kostela Narození svatého Jana Křti-

Stránka 8

tele v Kladně – Dubí, při kterém zahynulo 36 osob, kteří se
zde před náletem ukrývali.
Pietní vzpomínka byla zahájena státní hymnou České republiky hrou na housle
v podání
žákyně
Magdy
Škachové. Následovalo položení věnců ředitelkou školy Ing.
Zuzanou Chvojkovou a předsedou ZO ČSBS Kladno bratrem Petrem Hroníkem společně s Gabrielou Havlůjovou,
která přítomným poděkovala
za jejich účast na aktu a předala slovo Filipovi Novákovi,
žákovi 10. ZŠ, který přítomné
čtyři desítky lidí seznámil
s historií nešťastné události.
Symbolicky přednesem básní
Artura Rimbauda „Spáč
v úvalu“ pak žákyně Rebeka
Krunclová ukončila pietní setkání.

Velmi si vážíme přístupu
10. Základní školy, která pečuje o pomník i o to, aby události září 1944 nebyly zapomenuty a rovněž děkujeme žákům, kteří svým vystoupením
a kulturním programem důstojně obohatily pietní akt.
Text: G. Havlůjová
Foto: P. Hroník
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POSTŘEHY Z X. SJEZDU ČSBS

Jako delegáti (s hlasem rozhodujícím sestra Havlůjová a s hlasem
poradním bratr Hroník) jsme se
zúčastnili X. Sjezdu ČSBS, který se
konal dne 21. 6. 2016 na Ministerstvu obrany ČR v Praze. Přítomné
delegáty přišel pozdravit i prezident
republiky, člen ČSBS, Miloš Zeman. V rámci tradičního programu
pak byly schváleny (nikoliv jednomyslně) zprávy o činnosti, hospodaření, perspektivě a rovněž zpráva
revizní komise. Rovněž ale byla
schválena novela Stanov ČSBS.
Zde došlo k některým podstatným
změnám, které se projeví na fungování Svazu. Vzhledem k tomu, že
do dnešního dne jsme Sjezdem nově schválené Stanovy neobdrželi,
blíže Vás s nimi seznámíme až
v dalších číslech Zpravodaje. Faktem je, že bylo schváleno například
prodloužené funkční období ze tří
na pět let. Dalším zvláštním doplněným Stanov je rovněž změna při
ukončení členství v ČSBS (za tzv.
opakované porušení Stanov, což
fakticky znamená, že člena ČSBS
již může vyloučit i vyšší orgán SvaStránka 10

zu, nikoliv pouze Základní organizace, která člena přijímala a kam
patří, jak tomu bylo doposud).
Zprávy o činnosti, hospodaření ani
revizní zpráva již nebyly čteny
v plném rozsahu, ale každý člen je
obdržel písemně, aby se s obsahem
seznámil, což mezi některými delegáty budilo značné emoce. Delegáti sjezdu zvolili nové ústřední orgány svazu na volební období 2016 –
2021.
Staronovým předsedou se stal Jaroslav Vodička (OV Žatec), jeho
místopředsedy: Emil Kulfánek
(OV Praha 15), Milan Andres (OV
Náchod), Emil Šneberg (OV Praha 2) a Vilém Janouch (OV Jičín).
Byl zvolen nově pojmenovaný orgán tzv. Výkonný výbor ÚV
ČSBS, který je složen z předsedy
ÚV ČSBS, prvního místopředsedy
ÚV ČSBS a dalších tří místopředsedů ÚV ČSBS (kteří tvoří předsednictvo ÚV ČSBS, jenž je statutárním orgánem ČSBS) a dalších
12 členů Výkonného výboru ÚV
ČSBS.

Z Usnesení z X. sjezdu ČSBS vítáme zejména body týkající se zlepšení kontroly hospodaření Svazu.
V rámci plnění usnesení by mělo
dojít k pravidelnému měsíčnímu
předkládání účetních výkazů v členění předepsaném příslušnými
účetními normami s uvedením příjmů a výdajů ÚV ČSBS tak, aby
mohly být řešeny konkrétní finanční situace. Ústřední revizní komise
by se měla scházet 1x měsíčně na
kontrolu hospodaření a vždy o provedených kontrolách vyhotovovat
písemný posudek, který bude překládán na jednáních orgánů
Ústředního výboru ČSBS
(Předsenictvo, Výkonný výbor a
plénum ÚV ČSBS).
Věříme a přejeme si, aby všichni
členové ČSBS si vzali za svá slova
ze schválené Rezoluce X. Sjezdu
ČSBS:
Budeme vždy mít na vědomí slavnou historii našich novodobých
dějin, kdy nejlepší z nás bojovali v
první i druhé světové válce za existenci Československa a nikdy nezradíme jejich památku ani tradiční cíle naší společnosti.
Přesto si dovolím povzdechnutí na
závěr článku. Byť se v Rezoluci
odkazujeme na hrdiny z 1. a 2. světové války, v rámci Sjezdu se opět
rozdávali medaile, řády a vyznamenání i lidem, kteří dle mého soudu, pouze plní povinnosti, které
jsou obsahem jejich náplně práce,
za kterou jsou řádně ohodnoceni v
zaměstnání.
Text a foto: G. Havlůjová
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GRATULUJEME ANEB PĚT GENERACÍ VE SHODĚ A PŘÁTELSTVÍ

Jsou setkání oficiální, neosobní, setkání na pietních aktech a
vzpomínkových akcí, zakončených stereotypním kladením
věnců. Pak jsou ale také setkání milá a přátelská, setkání
velmi osobní, prostě setkání,
která nic nedokáže překonat či
nahradit. O to více jsou taková
setkání vzácné, pokud se jedná o setkání mezigenerační.
Jedním takovým setkáním byl,
pro nás mladší, 26. srpen
2016. Ten den jsme přijali pozvání od naší milé sestry Ireny
Knotkové, která ten den slavila v kladenské restauraci
Gome významné životní jubileum - 80 let. Irena si na svou
oslavu pozvala kromě nejbližších spolupracovníků a rodinných přátel také nejstarší členky naší organizace ses. Věru
Lomičkovou, ses. Zdeňku

Kočkovou a ze Slaného ses.
Matyldu Klapalovou, jejichž
věk již dávno překročil devadesátku. Ze zdravotních důvodů
se, bohužel, nemohla dostavit
ses. Jindřiška Klozová o kterou
pečuje dcera. Z Knovíze pak
dorazila další vzácná návštěva,
br. Jiří Schmied, bývalý dlouholetý předseda slánské organizace, který v polovině roku oslavil
významné životní jubileum. Irena na přátelské posezení pozvala také ty členky, které spolu
s Irenou sdílejí od dětských let
stejný osud, totiž sirotka – pozůstalého po oběti nacismu. A
tak jsme měli možnost pozdravit se s dalšími vzácnými členkami ses. Noskovou, ses. Plchovou a ses. Palounkovou. Protože se tohoto setkání zúčastnily
kromě Ireny Knotkové i další
jubilantky, chtěli bychom ještě

jednou
poblahopřát
k životnímu jubileu Ireně
Knotkové, Věře Lomičkové,
ses. Zdeňce Kočkové, ses.
Matyldě Klapalové a ses. Ireně Noskové.
Velice si vážíme pozvání a
děkujeme za možnost být při
tom, protože teprve díky
nejmladší účastnici tohoto setkání, malé Klárce Havlůjové,
jsme si uvědomili, že tohoto
milého setkání se účastnilo
neskutečných pět generací,
které přes věkový rozdíl však
spolu pojí velké pouto přátelství.
Text P. Hroník, foto T. Jíchová
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ZPRAVODAJ
OHLÉDNUTÍ ZA ŽIVOTNÍM JUBILEEM BR. SCHMIEDA

Vážené sestry a bratři,
ani my ve Slaném jsme v době
prázdnin a dovolených nezaháleli a
zorganizovali jsme oslavu životního jubilea našeho bratra Jiřího
SCHMIEDA.

Stránka 12

Dne 29. června 2016 jsme se
sešli v městském muzeu ve Slaném, abychom společně oslavili
jeho krásné 90. narozeniny. Rád
bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se jakýmkoliv způ-

sobem podíleli na přípravě této
oslavy. Děkuji také Vlastivědnému muzeu ve Slaném za poskytnuté prostory a přípravu. A
v neposlední řadě také všem,
kteří se této oslavy zúčastnili!
Můj osobní dík pak patří samotnému oslavenci a jeho
rodině, že ač v ne vhodnou dobu, souhlasili
s realizací oslavy a my
jsme tak mohli strávit
krásné a nezapomenutelné chvilky s naším
bratrem.
Text: D. Makara

4. Ročník Číslo 7
SLAVILO SE I VE SLANÉM
Vážené sestry a bratři,
rád bych taktéž zmínil ještě jednu návštěvu a zároveň oslavu narozenin naší energické sestry Matyldy Klapalové.
Oslava proběhla dne 1. srpna 2016 za účasti předsedkyně ČsOL Jednoty Kladno a členky ČSBS
Kladno sestry Evy Armeanové, sestry Libuše
Karlíkové a bratra Stanislava Pítra.
Já jsem se bohužel oslavy nakonec nezúčastnil,
protože jsem odcestoval na poslední chvíli do zahraničí. Nicméně jsem oslavenkyni navštívil hned
po návratu 12. srpna 2016 a dodatečně jsem naši
sestře popřál k jejím narozeninám.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za umožnění
soukromé návštěvy a ještě jednou moc poděkoval
za příjemně strávené dopoledne ve společnosti
vitálních dam, našich sester Matyldy Klapalové a
Dagmar Šimkové.
Text: D. Makara, předseda ZO ČSBS Slaný
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ZPRAVODAJ
KNIŽNÍ NOVINKA
Jejich další osud není dodnes
spolehlivě objasněn. Kapitola
Portréty připomíná pětasedmdesát osob svázaných s ležáckou
tragédií. Jsou to nejen lidé bydlící v tomto místě, ale i ti, kteří
byli příbuzenskými vztahy nebo
odbojovou činností spojeni s
touto částí Chrudimska. Kořeny
ležáckých rodů se rozbíhaly do
okolních vesnic, aby se v některých případech v jejich potomcích opět do údolí vrátily. Většina z nich zemřela vedle sebe v
jediný den na pardubickém popravišti. Kapitola Popravy v
Pardubicích ve dnech 3. června
až 9. července 1942 přibližuje
tragické události v areálu Zámečku. Výchozími materiály
jsou nacistické dokumenty zpravující o popravách u Larischovy
vily, jejichž reprodukce jsou
umístěny na konci kapitoly. V
poslední části Databáze osob
popravených v Pardubicích ve
dnech 3. června až 9. července
1942 je abecedně uvedeno 194
obětí exekucí.
V knize vyšly i dosud nepublikované fotografie a dokumenty
o cestě ležáckých a dalších protektorátních dětí.
Celobarevná publikace Osud ně zmapován pobyt nejen ležácjménem Ležáky se skládá z kých dětí po jejich odvlečení.
Ty, které byly vybrány na popěti kapitol.
němčení, prošly povětšinou něV té první, Ležáky a jejich oby- kolika tábory a dětskými domovatelé, jsou představeny osoby vy, než se dostaly do pěstounza pomoci sčítacích operátů. Ve ských rodin. Děti označené nadruhé kapitole Cesta ležáckých a cisty jako neschopné poněmčení
dalších protektorátních dětí do byly pracovníky průchozího táokupovaného Polska je podrob- bora v Lodži předány gestapu.
Stránka 14

Cena za publikaci 490,- Kč. Objednat můžete na:
http://www.dolezalovalezaky.cz/objednavka-knihyosud-jmenem-lezaky
Text a foto převzato z webových
stránek www.dolezalovalezaky.cz

4. Ročník Číslo 7
NÁVRATY - NENÁVRATY - RODINA BENEŠOVA

Vážené sestry a bratři,
dovolte mi, abych navázal na
poslední číslo našeho zpravodaje, kde jsem zveřejnil článek o
křtu knihy zmizelí sousedé.
V rubrice NÁVRATY - NENÁVRATY, která se nyní objeví
v každém z dalších čísel našeho
Zpravodaje, vás v krátkosti seznámím s obsahem této knihy.
Rodina Benešova
Matka Vladimíra Beneše, Marta
Benešová, rozená Jelínková,
dcera Josefa a Betty Jelínkových, pocházela z Prahy - Vinohrad. Narodila se 29. dubna
1901. Otec Vladimíra, Artuš
Beneš, syn Bernarda Beneše a
Růženy Penížkové, se narodil
23. září 1891. Dne 28. května
1921 se Marta Jelínková provdala za Artura Beneše a záhy
poté se oba manželé usadili ve
Slaném.
A tak tento příběh začíná…
5. dubna 1924 se jim narodil

S chw arz h ei de,
kde tvrdě pracoval.
Poslední
zpráva o Vladimírovi je z dubna
1945, kdy byl
tábor osvobozen
sovětskou armádou. Podle jedné
verze se dočkal
osvobození tábora 22. – 23. dubna 1945 a poté se
vydal se skupinou spoluvězňů
směrem za frontu. Během této
cesty pravděpodobně
zemřel.
Podle jiné verze zemřel
v táboře na tyfus.
Ani bratr Josef a otec Artuš se
z koncentračního tábora nikdy
nevrátili.
Válku přežila pouze maminka
Marta. Po válce se vrátila do
rodného města…

první syn Vladimír Miloš Beneš.
Druhý syn Josef Jiří Beneš, se
narodil o 3 roky později…
Dne 24. října 1942 odjela celá
rodina Benešova transportem Ca
z Prahy do Terezína. Následně
byli všichni Benešovi (kromě maminky Marty) převezeni 18. prosince 1943 transportem Ds do
Osvětimi. Z Osvětimi se Vladimír Text: D. Makara, předseda ZO
pravděpodobně dostal do poboč- Slaný
ného tábora Sachsenhausenu – do
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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 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
jubilantům:
ZÁŘÍ
Helena BEČKOVÁ (68)
Alena HOUDOVÁ (39)
Andr. KOVÁCSOVÁ (29)
Eliška KRÁLOVÁ (65)
Jaroslava LUTOVSKÁ (72)
Světlana ŠOBROVÁ (68)
Lidmila TICHÁ (77)
ZO SLANÝ
Marino CAVICCHIOLI (89)
Dagmar ŠIMKOVÁ (80)
Opustili nás:
Vilemína PLAKOŠOVÁ
ŘÍJEN
Růžena ČADKOVÁ (83)
Marie HROŠOVÁ (63)
Jindřiška KLOZOVÁ (97)
Jan MALÝ (69)
Karla ROHMOVÁ (73)
Jaroslav ŘIDKOŠIL (61)
ZO SLANÝ
Bohumil HARÁK (91)

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

Naše webové prezentace
ZPRAVODAJ
http://www.issuu.com/ovcsbs.kladno
BLOG
http://ovcsbskladno.blogspot.com/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/ovcsbs.kladno

PÉČE O SENIORY NAD 80 LET, ČLENY ČSBS
Bratři a sestry,
v souvislosti se spuštěným projektem
"Dobrovolná péče o seniory Českého
svazu bojovníků za svobodu" jsem byl
osloven ses. Zdenkou Valouchovou,
abych se v letošním roce zapojil do
tohoto projektu, jako
Koordinátor pro Středočeský kraj.

různé životní situace. Nově spuštěný
projekt a funkce koordinátora je zaměřen plošně na všechny seniory nad
80 let věku - členy ČSBS. Koordinátor je takovým členům plně k dispozici a nápomocen v případě potřeby vyřešit nějakou nenadálou životní situaci, nápomocen při komunikaci s úřady, zdravotnickým zařízením apod. V
současné době stále probíhá sběr
osobních dat a vytváření databáze členů - seniorů nad 80 let věku z jednotlivých okresů Středočeského kraje.
V případě potřeby mě můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem:

Funkční náplň koordinátora víceméně
koresponduje s funkcí terénního pracovníka ČSBS, kterou jsem vykonával před dvěma roky ve prospěch čs.
politických vězňů z let 1939-1945 v
rámci projektu Péče o veterány druhé
světové války - členy ČSBS. Přestože
tento projekt byl ukončen, stále jsem Petr HRONÍK
členům, kteří mají status čs. politické- 720 237 044
ho vězně nápomocen a dosud řešíme Email: ovcsbs.kladno@gmail.com

