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

LÉTO SKONČILO A JSME OPĚT ZDE...
Bratři a sestry, měsíc září je nejen
počátkem školního roku pro naše
děti, vnoučata a pravnoučata, ale i
počátkem pro vydání Zpravodaje
po letní přestávce. Věřím, že jste si
užili letních měsíců, přestože teploty
stoupaly do rekordních výšek a že
jste načerpali dostatek sil, abychom
se co nejdříve opět setkávali při
společných akcí.

několika akcí. Jednou z nich byla
účast v Žatci dne 13. července 2013,
kdy jsme si připomněli 70. výročí
vypálení Českého Malína. Další akcí
byla účast v Lounech na vzpomínkovém setkání na kpt. Otakara Jaroše.
Manžele Lomičkovi navštívila sestra
Havlůjová a strávila s nimi příjemné
dopoledne. O tom všem se dozvíte
uvnitř Zpravodaje.

I přes volno, které jsme trávili především se svými nejbližšími, zúčastnili
jsme se i v průběhu července a srpna

Jsme velice rádi, že jsme opět s
Vámi a snad si každý najdete ve
Zpravodaji to své…
-ph-

Nejdůležitější body:



ŽATEC, ČESKÝ MALÍN



LOUNY, O. JAROŠ



NÁVŠTĚVA U...



OSOBNÍ VZPOMÍNKA
NA JOSEFA PETIŠKU

Bezplatná přeprava v rámci MHD Kladno a
Středočeské integrované dopravy
Bratři a sestry, množí se dotazy ze
strany některých členů, jak to vlastně
je s bezplatnou přepravou v MHD a
autobusové přepravě v rámci Středočeské integrované dopravy pro
členy ČSBS.
Každý člen,
který má
členský průkaz ČSBS a je
starobním důchodcem se v
MHD Kladno přepravuje zdarma.
Oprávněnost bezplatné přepravy
prokáže členským průkazem ČSBS.

Bezplatná přeprava se také vztahuje
na všechny autobusy, které jsou zahrnuty do Středočeské integrované dopravy včetně všech
autobusů ČSAD Kladno.
POZOR VYJÍMKA!!!
Bezplatná přeprava neplatí
pro linky
A55 Kladno - Praha,
A56 Kladno – Buštěhrad – Praha,
A57 Kladno – Praha.
Na těchto linkách platí jiný tarif.

Uvnitř tohoto vydání:
ŽATEC - 70. VÝROČÍ...
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LOUNY - OTAKAR JAROŠ
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NAŠI JUBILANTI
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ZPRAVODAJ
Žatec - 70. výročí vypálení Českého Malína
V sobotu, 13. července 2013 v 11:00 hodin
byl zahájen v Žatci pietní akt u pomníku obětí
Českého Malína. Pietní
akt byl zahájen kladením věnců a květin. Za
OV ČSBS a ČsOL Kladno uctil památku obětí
předseda ZO ČSBS
Kladno, br. Petr Hroník.
Za Památník Lidice a
lidické děti pak uctil
vzpomínku předseda ZO
ČSBS Lidice, br. Pavel
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Horešovský.
Průběhem celého pietního aktu provázel ředitel Památníku Lidice
JUDr. Milouš Červencl.
Se svými projevy vystoupili mj. zastupitel
ústeckého kraje, předseda ÚV ČSBS, plk. Ing.
Jaroslav Vodička, ředitelka kanceláře Ředitele
kabinetu ministra obrany, Ing. Kateřina
Bartošová a předsedkyně Sdružení

Čechů z Volyně a jejich
přátel, Jaromíra Němcová Níčová.
Panychidu za oběti
celebroval pravoslavný
kněz a metropolitní protopresbyter, ThDr. Jaroslav Šuvarský, správce
pravoslavného katedrálního chrámu Svatých
Cyrila a Metoděje.
Text a foto: P. Hroník
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101 let od narození kpt. Otakara Jaroše

Ve čtvrtek 1. 8. 2013
jsme přijali pozvání do
Loun, kde před rodným
domem kpt. Otakara
Jaroše proběhlo vzpomínkové setkání u příležitosti 101 let od jeho
narození. Vzpomínka
byla zahájena v 15:00
hodin. Akci pořádala
Česko Ruská společnost
v součinnosti s vedením
města Louny. Mezi
účastníky byli také váleční veteráni, mj. partyzán pan Verner a pan
kapitán v.v. Josef Kulich

(na obrázku vlevo), který se
bojů u Sokolova
také účastnil.
Kpt. Otakara
Jaroše připomněla ve svém
projevu
paní
Oldřiška Kadeřábková.
Za
město
Louny
přednesla krátký projev a
zdravici
paní
místostarostka
Edita
Hořejší.
Za Ústecký kraj
se vzpomínkového
setkání
účastnil krajský zastupitel pan Pavel Csonka.

odjel na frontu. V březnu
byla jeho jednotka pověřena obranou vesnice
Sokolovo, kde u kostela
padl v boji s nepřátelskou přesilou. Byl vyznamenán in memoriam Československým válečným
křížem a titulem Hrdina
Sovětského svazu. Čestné
občanství Loun mu bylo
uděleno in memoriam dne
17. června 1994.
Text a foto: P. Hroník

Jméno slavného rodáka
nese také ulice, ve které
se rodný dům nachází.
Od roku 1938 byl
Otakar Jaroš důstojníkem telegrafního vojska.
V srpnu 1939 přešel přes
hranice do Polska, kde
vstoupil do čs. jednotky v
Krakově. Po zahájení II.
sv. války byl internován v
SSSR. Počátkem roku
1942 byl propuštěn a
zapojil se do formování
čs. jednotky v SSSR.
V
lednu
1943 jako
nadporučík
ve funkci
velitele 1.
roty 1. čs.
samostatného polního praporu
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Návštěva u... Lomičků
Dovolte
mi,
abych se podělila o vzpomínku
na jedno příjemné
setkání.
V letních červencových
dnech
jsem
navštívila
našeho dlouholetého člena JUDr.
Ladislava Lomičku a jeho milou
manželku, rovněž
naší členku. Sestra
Lomičková
v nedávné době oslavila
krásné 92. narozeniny.
Setkání se členy bojovníků za svobodu jsou pro
mě vždy velmi příjemně
strávenou chvilkou a
zejména velmi inspirativní. Ne jinak tomu je u
Lomičků. Bratru Lomičkovi jsem donesla útlou
knížečku, na jejímž vydání se OV ČSBS Kladno podílelo. Jedná se o
životní příběh paní Josefiny
Napravilové,
členky ZO
Lidice, která oslavila
v
lednu
letošního
roku 99 let.
Paní Nap r av ilov á
vypráví
kromě jiného o svém
osudu po
druhé světové válce,
kdy hledala
české
děti, které
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byly zavlečené do Německa na poněmčení
(celkem vrátila do Čech
40 českých dětí, mimo
jiné i Václava Hanfa do
Lidic).
Se zaujetím jsem sledovala bratra Lomičku,
jednoho ze zatčených
studentů
práv
z listopadu 1939, jak
okamžitě zasedá ke knížečce a s nadšením čte
řádek po řádku. Na
tváří měl úsměv a bylo
vidět, že ho vyprávění
paní Napravilové velmi
zaujalo. Po několika minutách, kdy se neodtrhl
od jejího příběhu, mi
sdělil, že je z brožury
nadšený. Paní Napravilová, nejstarší členka
OV ČSBS Kladno studovala a trávila své mládí
v Plzni. Bratr Lomička,
rovněž
rodák
z Plzeňského kraje,
všechna místa, školu a
obchody, o kterých sestra Josefina vypráví, samozřejmě rovněž zná.
Vždyť je o pouhé 2

roky mladší. Bratr Lomička se narodil 2.10.
1916 v obci Břízsko a
na své rodné místo nedá
dopustit. O malebném
okolí své milované vísky
vyprávěl tak zaujatě, že
jsem se rozhodla obec
navštívit. Důkazem je
fotografie nejmladší
kladenské bojovnice –
Klárky
Havlůjové
s nejmladší zástupkyní
rodiny Lomičků, která
v Břízsku stále žije – Lucinkou.
Chtěla bych tímto způsobem poděkovat manželům Lomičkovým za
krásně strávený letní čas
u nich na zahrádce a
vyjádřit hluboký obdiv
nad jejich životním nadhledem, moudrem a neutuchající elánem.
Text a foto:
Gabriela Havlůjová
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Přišlo nám elektronickou poštou ze Slaného...

Milá Gábinko, ve čtrnáctideníku Národní
Osvobození nás zasáhla
jako blesk důležitá
zpráva!!!

Havlůjová Gabriela, Mgr. nás
bude zastupovat
v Ústředním výboru ČSBS pro
volební období
2013-2016
a
bude nás obhajovat, chránit a bojovat za nás jako
lvice!!!
Moc Vám k tomu
gratulujeme
a
přejeme
Vám
hodně
zdraví,
úspěchu a nepřeberné množství trpělivosti. Vaše věrné fanynky Matylda, Dáša a
Blanka ze Slaného.

Děkujeme za tento email,
který poslala ze ZO
ČSBS Slaný sestra Matylda Klapalová, také členové ZO ČSBS Kladno se
připojují s gratulací
sestře Havlůjové a pevně
věříme, že bude bojovat
za nás za všechny jako
doposud!
Stejně tak při této příležitosti dodatečně přejeme
pevné zdraví sestře Matyldě Klapalové, která
31. července oslavila 91.
narozeniny!

63 let společného života a 90 let manželů Kočkových
Velký obdiv skláníme před manželi Kočkovými, kteří v těchto dnech slaví své
90. narozeniny a letošní rok je v pořadí 63. jejich společné cesty životem.
Jménem OV ČSBS a ZO ČSBS Kladno se připojujeme ke gratulantům
a přejeme jim pevné zdraví!

90
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Osobní vzpomínka na válečného veterána...
Dozvěděla jsem se
smutnou zprávu, že ve
věku 92 let zemřel Josef
Petiška, dlouholetý
předseda ČsOL Kladno.
Znali jsme přes 40 let.
Ve Slaném jsme bydleli
5 let na stejné adrese.
Byl to právě on, kdo mi
v roce 1999 nabídl
členství v ČsOL. Posledních 6 let žil v Ústí nad
Labem. Ovdověl a dcera nechtěla, aby žil sám.
Před pěti lety z důvodu
změny bydliště a zhoršení zdravotního stavu
se vzdal funkce předsedy a požádal mne,
abych pracovala ve výboru. Stále jsme byli v
kontaktu, on se o naši
organizaci, ale i o život
ve Slaném zajímal. Slaný – to pro něj byla srdeční záležitost, ale ani
město Slaný na něj nezapomínalo. Zástupci
slánské radnice s ním
také byli pravidelně ve
styku. V dubnu 2011 u
příležitosti jeho 90. narozenin ho navštívili a
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pogratulovali mu jménem starosty města Slaného.
Zástupci ČsOL Kladno
ho rovněž v Ústí nad
Labem navštívili a předali mu medaili ČsOL za
jeho dlouholetou činnost.
Vyřídili mu pozdravy od
spolubojovníků i vedení
ČsOL, což ho velmi potěšilo. Starala se o něj
dcera Nataša a společnost mu dělal milovaný
kocour. Tehdy si dělal
starosti, že se spravil a
nesedne mu dobře uniforma a žertoval, že
jako pečovatelky vyžaduje pouze mladé dívky
a ne 50-ti leté báby.
Kamarádi mu radili, aby
se ještě oženil. Odpoví-

dal: „Evo, to je těžké,
protože starou nechci a
mladá nechce mne“.
Smysl pro humor ho neopouštěl. Rád vzpomínal
na život ve Slaném. Litoval, že se nemůže věnovat zahrádce.
O válce se vyjadřoval, že je krutá ke všem,
k dětem, ženám, starcům
i vojákům. Zdůrazňoval,
že se nesmí zapomenout
na padlé kamarády a
že fašismus se nesmí
opakovat. Vzpomínal i
na léta předválečná, na
pobyt u řeky ve svém
rodném kraji, na táhlé
zvuky harmoniky jeho
otce i krajová jídla.
Vzpomínal i na poválečné období, kdy se ocitl v
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...plukovníka Josefa Petišku.
situaci, kdy čeština byla
pro něj cizí jazyk. Školu
absolvoval v polském
jazyce, domluvil se i německy.
Naposledy jsem se s
ním setkala v loňském
roce při květnových
oslavách ve Slaném.
Stěžoval si, že se cítí
špatně a že mu vyhrožují uříznutím nohy, trápila
ho cukrovka. Letos při
květnových oslavách na
besedě s veterány u
pana starosty na slánské
radnici jsme na něj
vzpomínali. Věděli jsme,
že by rád poseděl s námi, ale jeho zdravotní
stav mu to neumožnil.

Bratře předsedo, děkuji Ti, že jsi mne přivedl
do obce legionářské,
děkuji Ti za předání
zkušeností a za společná
setkání.
Čest jeho památce!
Josef Petiška se narodil
5. dubna 1921 v Kaluži
na území tehdejšího Polska, dnes západní Ukrajiny. Jeho otec pracoval
jako horník v solných
dolech, maminka se starala o 5 dětí (jedna
sestra zemřela). Před
válkou pracoval jako
prodavač u firmy Baťa.
V červnu 1941, po napadení Sovětského sva-

zu, dobrovolně narukoval do Rudé armády.
Od roku 1944 až do
konce války bojoval v 1.
československém armádním sboru. Prodělal výcvik u dělostřelectva a
pěchoty a zúčastnil se
bojů na Dukle a u Jasla.
Po válce až do odchodu
do důchodu sloužil v armádě. Byl několikrát
vyznamenán medailemi
sovětskými, československými a polskými. Plk.
Josef Petiška zemřel 10.
června, pohřeb se konal
14. června 2013.
Text a foto: E. Armeanová, S. Pítr
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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:
ZÁŘÍ
S. Regina HEJNOVÁ (89)
Br. Věroslav KOČKA (90)
S. Hana NĚMCOVÁ (78)
S. Vlasta VACÍKOVÁ (92)
ŘÍJEN
Br. JUDr. L. LOMIČKA (97)
S. Jindřiška KLOZOVÁ (94)
S.. Mgr. Marie HROŠOVÁ
(60)
S. Růžena ČADKOVÁ (80)
Br. Martin SKOUMAL (31)
OPUSTILI NÁS
Br. Václav VACÍK t 88 LET
S. Marie KYTRALOVÁ –
KOSTÍKOVÁ t 80 LET

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

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

Pozvánka na výstavu odbojáře Jana Podrackého
Dovolujeme si Vás pozvat do Sládečkova
vlastivědného muzea na
výstavu obrazů, kreseb
a dokumentů malíře a
architekta Jana Podrackého, jehož rodina pocházela ze Stehelčevse.
Svoji první výstavu měl v
kladenské Kračmarově
galerii v roce 1937. Popraven byl v roce 1943
ve věku 34 let. Výstava
se koná k 70. výročí jeho úmrtí.
Výstava trvá od 6.9. do
17.11.2013.

