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ZPRAVODAJ
KYJEV - STALINGRAD - PROCHOROVKA (KURSK) - KYJEV
Socha Má vlast v Kyjevě

Již po třetí (Oděssa 2014, Kaliningrad 2015) jsem se vydala
s ČsOL - Jednota plk. J. Švece –
Horácko na zahraniční cestu, která vždy obnáší mnoho hodin
strávených v autobuse, ale zároveň mnoho nezapomenutelných
zážitků. Ráda bych se s Vámi
podělila o některé postřehy
z cesty a třeba některé z Vás i
motivovala místa spjatá i s naší
historií navštívit.
Autobusový zájezd do vzdáleného Volgogradu skvěle připravil
Radim Chrást, který je známý
svými aktivitami připomínajícími
válečné události a osobnosti.
První zastávkou na naší pouti
bylo hlavní město Ukrajiny, též
nazýváno díky své historii
„matkou ruských měst“ - Kyjev.

Zde naše kroky vedly nejprve na
Sofijské náměstí, kde byla
v loňském roce odhalena pamětní
deska připomínající 100let od
slavnostní přísahy dobrovolníků
České družiny a vysvěcení jejího
praporu, tedy de facto první formování ozbrojených sil budoucího
Československa. Bohužel velmi
smutná a pro všechny těžká návštěva následovala hned poté –
Majdan a přilehlé vojenské muzeum, kde událostem ukrajinskoruského konfliktu bylo věnováno
jedno výstavní patro. Ředitel
místního muzea hovořil o geopolitické válce a seznámil nás
s výsledky činnosti Klubu 200,
v rámci kterého řada dobrovolníků dodnes přiváží mrtvá těla
Ukrajinců, kteří se rozhodli (byť
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bez dostatečné výzbroje) bojovat
za svobodu Ukrajiny. Při procházce
městem byla patrná protiruská nálada, o čemž svědčil například volně
prodejný
toaletní
papír
s vyobrazením ruského prezidenta
Putina. Cíl naší cesty však nebyl
současný konflikt a tak jsme se dále
zabývali expozicemi týkající se 1.
a 2. světové války. Na závěr celého dne jsme měli možnost strávit čas
u památníku Matka Vlast a prohlédnout si muzeum Velké vlastenecké války, kterému dominuje
vnitřní Sál hrdinů, kde jsou desky se
seznamem nositelů „Zlatá hvězda
hrdiny SSSR“. V působivé kopuli,
kde jsou tisíce jmen, jsme nalezli i
několik československých - Otakara Jaroše (který jako první cizinec
obdržel toto vysoké státní vyznamenání), Antonína Sochora a také
Josefa Buršíka, Richarda Tesaříka a
Stěpána Vajdu.
Druhý den jsme přes 12hodinové
čekání na ukrajinsko-ruských hranicích (zdržení způsobilo převážení
vojenských historických napodobenin pro Klub vojenské historie ve
Stalingradě - existuje zákon o zákazu vývozu a dovozu vojenských
artefaktů) konečně dosáhli dlouho
očekávaného Ruska. Rozdíl jsme
zaznamenali okamžitě – vyšší ceny
a mnohem lepší komunikace. Do
Volgogradu (na Stalingrad je město přejmenováváno jen na šest významných dní v roce – vždy na výročí spjatá s 2. světovou válkou,
významnou bitvou a slávou armády) jsme dorazili ve večerních hodinách, přesto jsme se ihned vydali
na procházku. Velmi zvláštní pocit
pro člověka, který zná historii tohoto významného města. Ze 46.000
původních domů bylo 41. 000 během bitvy o Stalingrad zničeno.
Vzpomínala jsem na historické fil-
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my, procházela okolo Věčného
ohně, došla až k Volze…byla
tma, ale přesto na mě toto místo
paměti velmi zapůsobilo. Brzy
ráno jsme již s místním doprovodem navštívili hřbitov německých
vojáků, Rossoschka, kam dodnes
přibývají těla vojáků, kteří padli
v bitvě o Stalingrad. Člověk si
uvědomil až tady, k jakým obrovským (zbytečným) ztrátám
došlo - na obou frontách. Německý film z roku 1959 „Psi,
chcete žít věčně? aneb Peklo u
Stalingradu“, který jsme shlédli
po cestě autobusem, na mě velmi

zapůsobil. Člověk s českými kořeny a ovlivněn zejména prostředím, ve kterém se pohybuje,
si právě až na těchto místech
zřejmě uvědomí, k jakým tragédiím docházelo na OBOU stranách armád. I proto jsem stála
mlčky několik minut u obrovského hromadného hrobu německých vojáků, kde řada padlých
nesla i české jméno, většina mrtvých nedosáhla ani třiceti let
věku… Nejpůsobivější část dne
však teprve přišla – návštěva
Mamajovy Mohyly, kde se nachází největší socha ženy na

Matka Vlast volá!, Mamajova mohyla - Stalingrad

světe (85 metrů vysoká) „Matka
Vlast Volá“ a přilehlého památníku
věnovanému bitvě o Stalingrad.
Čestná stráž, věčný oheň, statisíce
jmen padlých…a nad vším obrovská
socha, která přítomným bere dech.
Věděla jsem, že se sem musím vrátit,
s rodinou. Tady je to místo, kde se
psali dějiny a kde umí vzpomínat a
uctít památku padlých hrdinů 2. světové války. Tak jako se mně ve 13
letech nesmazatelně do srdce zapsala návštěva vyhlazovacího tábora Osvětim, tak návštěva Stalingradu pro mě znamená další významní
mezník mého života.
Následná návštěva Muzea Panorama mapující bitvu u Stalingradu byla
skvělým dokreslením všech posbíraných informací a navštívených míst.
Expozice v Rusku i na Ukrajině jsou
světové, možná bych si troufla říci
na nejvyšší úrovni podle současných
moderních trendů. Pravdou je, že
oba státy vzhledem k letošnímu 70.
výročí konce války velmi zainvestovalo do expozic týkajících se vojenské historie. Muzeum Panorama byl
skutečný muzejní a expoziční skvost.
Propojení moderní techniky znázorňující boj o Stalingrad s používanými
zbraněmi, ale také fotografiemi
padlých
z běžného
života
z rodinných alb v nás zanechalo obrovské emoce.
Konec dne někteří využili k návštěvě
muzea německé 6. armády, kde měl
svou kancelář i velitel, polní maršál
F. Paulus. Úsměvné zážitky pak měl
každý z nás během volného času,
který strávil každý po svém – nákupy, návštěva dalších muzeí, restaurace či cesty k dalším významným
místům. Osobně jsem se velmi zasmála s místním taxikářem, kterému
jsme vysvětlovaly zejména pantomimou a pomocí česko-rusko-polské
řeči, že chceme dovést k silu
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ZPRAVODAJ
KYJEV - STALINGRAD - PROCHOROVKA (KURSK) - KYJEV
Čestná stráž a věčný oheň v památníku
na Mamajově mohyle ve Volgogradu

(strategickému místu pro odstřelovače). Velmi mile se k nám chovali všichni
místní, se kterými jsme přišli do kontaktu (snad až na celníky). Není totiž
snad ruské rodiny, které by někdo
z příbuzných nepadl v boji za osvobození Evropy od fašismu.., proto většina
místních ocenila fakt, že chceme vzpomenout válečné události.
Cesta domů vedla přes Prochorovku,
kde se nachází venkovní i vnitřní expozice zabývající se bitvou u Kursku
(tanková bitva, do které bylo zapojeno celkem přes 800 tanků). Zajímavostí zde byl sortiment suvenýrů, kde bylo
možné koupit tričko s vyobrazením
prezidenta Putina, který sedí ve vojenském na medvědovi, či chytá ryby,
mazlí se se štěnátkem apod. Poslední
zastávka opět Kyjev, kde jsme měli
možnost se zúčastnit krásné víkendové
akce v leteckém muzeu, kde jsme obdivovali nejenom letadla jako je Tupolev 90, ale rovněž veterány automobilové, mezi nimiž byla řada z výroby
Škoda.
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Celkově byl zájezd velmi nároč- blížila místa, která jsou i po
ný – jak fyzicky, tak i emočně. tolika letech v povědomí vás
Celkové náklady na zájezd vy- všech dodnes živá.
šly na 13.000,-Kč (pokud člověk
Text a foto: G. Havlůjová
přistoupí na celodenní stravu –
konzervy J). Doufám, že fotografiemi a reportáží jsem vám při-

Tupolev 90, letecké muzeum Kyjev

Strategické místo pro obě armády
staligradské silo, odkud stříleli odstřělovači.
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Dne 8. října letošního roku se opět
konala slavnostní vzpomínka na Sokoly, kteří padli během 2. světové
války. Tento den byly vybrán, aby
se nezapomnělo na nacistickou „Akci
Sokol“, která měla zamezit obávané
účasti Sokola v odboji. Tak byli
v noci ze 7. na 8. října 1941 pozatýkáni všichni vedoucí představitelé
Sokola na všech úrovních, od České
obce sokolské přes župy až po větší
jednoty. Všichni byli posláni do koncentračních táborů a podrobeni
zvlášť přísnému režimu. Drtivá většina se už domů nevrátila. Akce Sokol
se pochopitelně nevyhnula naší Sokolské župě Budečské a mnohým
jejím jednotám včetně Kladna. Jména padlých Sokolů si lze přečíst na
pomníku na kladenském Sletišti.
Letos se pietní vzpomínka
konala pod záštitou primátora Statutárního města Kladna, který byl
také osobně přítomen a za město
položil k pomníku věnec rudých růží.
Za důstojné uctění památky našich
bratrů a sester chceme dále poděkovat Českému svazu bojovníků za svobodu, kteří položili krásný věnec se
stuhou společně s Československou
obcí legionářskou a zúčastnili se ve
větším počtu. Svou přítomností nás
osobně poctila předsedkyně Okresní

pobočky Bojovníků za svobodu paní
Gabriela Havlůjová a předseda místní
kladenské organizace pan Petr Hroník. Za organizaci Junák – Český skaut
nás přišel podpořit vedoucí kladenského skautského střediska Stopa architekt Marek Bečka. Úctu přišla vzdát
také okresní archivářka, známá autorka historických publikací a přítelkyně
Sokola PaeDr. Irena Veverková. Krásný projev přednesl starosta Sokolské
župy Budečské bratr Miroslav David.
Připomněl, že je třeba nejen vzpomí-

nat, ale také se zamýšlet nad odkazem těchto bojovníků a hledat,
jak bychom my dnes na něj mohli
navázat, aby také naše životy
získaly vyšší smysl. Za Sokol se
dále zúčastnil starosta kladenské
jednoty Ing. Martin Příhoda a další činovníci, členové Věrné gardy a
zástupci dalších jednot, jako je
Buštěhrad (starosta) a StochovHonice.
Setkání podobně smýšlejících lidí
uzavřelo krásné vystoupení mužského pěveckého sboru SmetanaSlovanka. V jejich podání zazněl
slavný sokolský pochod Lví silou,
Ach synku – oblíbená Jana Masaryka a několik dalších písní, uzavřených českou národní hymnou.
Mnozí pamětliví pozvánky zapálili
na pomníků svíčky a přinesli květiny.
Děkujeme všem přátelům,
příznivcům a spolupracovníkům.
Těšíme se na vás při další milé
příležitosti.
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Mgr. Alena Kottová
Vzdělavatelka
Sokol Kladno

ZPRAVODAJ
SYMBOLICKÉ POKLEPÁNÍ NA ZÁKLADNÍ KÁMEN PAMÁTNÍKU

Přátelské setkání a symbolické poklepání na
základní kamen památníku Josefa Horáka a
Josefa Stříbrného v Lidicích. Akci zorganizoval
Spolek pro vybudování
památníku Josefa Horá-

Ing. Miroslav Kaliba, předseda Spolku
Stránka 8

ka a Josefa Stříbrného v
Lidicích za účasti předsedy Spolku Ing. Miroslava Kaliby, členů výboru v čele s brig. generálem Emilem Bočkem
(foto nahoře). Mezi dalšími pozvanými hosty

byli například pan Antonín Nešpor, synovec
Josefa Horáka, zástupce
Ministerstva kultury ČR,
předsedkyně Okresního
výboru ČSBS Kladno,
předseda Základní organizace Kladno spolu s

Miloslava Kalibová, nejstarší lidická žena
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JOSEFA HORÁKA A JOSEFA STŘÍBRNÉHO V LIDICÍCH
dalšími členy kladenské
organizace. Přítomný
byl také starosta Sokolské župy Budečské, br.
Miroslav David, který
převzal nad vybudováním památníku záštitu.
Bratr David se ve svém
příspěvku zmínil, že výbor Sokolské župy Budečské se ani na minutu
nerozmýšlel, zda má
záštitu poskytnout. Co
více si přát? Snad jen
více takových představitelů spolků a organizací,
kteří se nestydí za svůj
názor a podpoří dobrou
věc! Díky, že i my může-

me být u toho! Velké
poděkování patří také
za profesionální moderování celé akce, kterého se ujal Standa Berkovec ze Slaného!
Text a foto: P. Hroník

Filip Procházka,
Klub vojenské historie 276th Sqdn. RAF

Antonín Nešpor, synovec Josefa Horáka

Miroslav David, starosta Sokolské župy Budečské
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ZPRAVODAJ
PODZIMNÍ BRIGÁDA V LIBUŠÍNĚ

Zleva: br. Tesárek, br. Hodek, ses. Boumová, br. Hroník a br. Carvan
V dubnovém Zpravodaji č.
4/2015 jsme Vás informovali
o uskutečněné brigádě v Libušíně, která proběhla na místním hřbitově, kde jsme společně s dobrovolníky, členy Spolku Halda, zástupci Junáka,
členy ČsOL a dalšími vyčistili
hroby čs. legionářů.
Říjnovou neděli 11. 10. 2015
jsme zorganizovali v letošním

roce již druhou brigádu
v Libušíně na místním
hřbitově, kde jsou pohřbeni příslušníci čs. legií
v Rusku, Itálii a Francii.
Rád bych poděkoval br.
Carvanovi, br. Tesárkovi, ses. Boumové a br.
Hodkovi, kteří si udělali
čas a na brigádu dorazili. Oproti březnové
brigádě,
které se
zúčastnilo na tři
desítky dobrovolníků, jsme si
dnes vystačili v komorním složení. Na hrobech jsme odstranili
plevel, travní porost a náletové
dřeviny. U každého hrobového
místa jsme nakonec zapálili svíčku. Na závěr brigády jsme uskutečnili také dva objevy hrobových míst, o kterých Vás informu-
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jeme v následujícím příspěvku a prosíme o pomoc při pátrání!
Ještě jednou díky všem
zúčastněným!
Text a foto: P. Hroník
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ZAPOMENUTÍ REVOLUCIONÁŘI
V minulém příspěvku jsme
slíbili, že Vás seznámíme s
objevem, který jsme učinili v
samém závěru brigády v
Libušíně. Na opačné straně
pietního místa, kde se nacházejí hroby legionářů, jimž
vévodí pomník padlým ve 2.
světové válce se nacházejí tři
rozpadlé pomníky. Již při
březnové brigádě jsme se
snažili zjistit, zda nepatří také některému z legionářů.
Bohužel informace k těmto
pomníkům se nám nepodařilo
získat ani na Obecním úřadě
v Libušíně. Nedalo nám to a
tak jsme se na tyto hrobová
místa podívali i tentokrát. U
jednoho z náhrobků jsme objevili položenou desku, která
se týkala úmrtí dvacetiletého
muže z roku 1920. Jakmile
jsme ale desku otočili, zjistili
jsme, že z druhé strany desky je ještě jeden nápis.
„Josef FOLTÁN, padl v revoluci 8. 5. 1945 se zbraní
v ruce.“ Nedalo nám to a
začali jsme pátrat u zbývajících dvou náhrobků, které

jsou v jedné řadě. Hned ten
sousední je však povalený.
Opatrně jsme jej nadzvedli
a zjistili, že se pod nám nachází rozbitá deska, propadlá do hlíny. Začali jsme
tedy postupně odkrývat zeminu a z jednotlivých kousků
jsme sestavili a odhalili další
jméno padlého. Domníváme
se, že se jedná o „František
PETR, padl v revoluci 8. 5.
1945 se zbraní v ruce.“
Pokusili jsme se zjistit i jméno
na třetím náhrobku. Zde
jsme však nebyli úspěšní,
protože tento náhrobek je
zcela bez desky se jménem.
Jediné co jsme objevili jsou
dva kusy desky položené
vedle náhrobku, bohužel,
bez jména. Rozhodli jsme se
proto, že se pokusíme zjistit
bližší informace nejen o Josefu FOLTÁNOVI a Františku PETROVI, ale pokusíme
se zjistit i třetí jméno o kterém se domníváme, že patří
také některému z padlých v
květnových revolučních
dnech.

Budeme rádi, pokud se najde někdo, kdo by nám mohl
poskytnout jakékoliv informace!
Kontaktní email:
ovcsbs.kladno@gmail.com
Text a foto: P. Hroník
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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:
ŘÍJEN
Br. Jaroslav ŘIDKOŠIL (60)
S. Jindřiška KLOZOVÁ (96)
S.. Mgr. Marie HROŠOVÁ
(62)
S. Růžena ČADKOVÁ (82)
ZO SLANÝ
Br. Bohumil HARÁK (90)
LISTOPAD
S. Eva ARMEANOVÁ (64)
Br. Fr. CVINGRÁF (92)
Br. Ludvík DAROVEC (89)
S. Miloslava DRVOTOVÁ
(95)
S. Lucie KREJSOVÁ (24)
Br. Adam LITERA (17)
Br. mjr. Ing. Miroslav LEŠKA
(48)
Br. Milan MELOUSEK (31)

základě Smlouvy 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
Bratr Ing. Bohumil HARÁK se narodil dne 25. října
1925 v Brně, otec pracoval ve Škodových závodech a za
2. světové války se zapojil do protifašistického odboje
(politickým vězněm byl od 23.11.1939 až do
23.5.1945). Rodina byla pod neustálým dohledem, br.
Harák čelil problémům na střední škole, v roce 1944 získal podřadné místo ve Škodových závodech Praha a
účastnil se nucených brigád na Panzerjäger-programu
v ČKD Praha, tato povinná účast v něm vzbuzovala rozhořčení a odpor vůči všemu německému. Při prvních signálech Pražského povstání 5. 5. 1945 se okamžitě zapojil
do stavění barikád v okolí Jezerky v Praze 4, odzbrojení
německé armády v sanitárním vlaku v Praze-Vršovicích,
bojů se zbraní v ruce v okolí Jezerky, továrny JAWA a
školy Za Zelenou liškou, obsazenou německou armádou.
Byl členem revoluční gardy Prahy 4 - Jezerka. Po ukončení bojů pak střežil národní majetek. Po válce vystudoval
Strojní fakultu ČVUT v Praze, vstoupil do čs. armády, ze
které byl propuštěn v hodnosti podplukovníka. V 80. letech byl ve vykonstruovaném procesu nařčen z porušování
devizového hospodářství a přijímání úplatků, následně
strávil ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni období 1983–
1985, z tohoto věznění má dodnes trvalé zdravotní následky. Celá kauza byla ukončena rozhodnutím prezidenta republiky Gustava Husáka z 24. 6. 1985. Se svou
družkou Milenou Pobertovou žije od roku 1988 ve Slaném. Bratr Harák nám poskytl podrobnější vzpomínky na
květnové události 1945 v Praze 4 - v následujícím čísle
Zpravodaje Vás s nimi seznámíme. Foto: archiv ČT

