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

LÁNY - 76. VÝROČÍ ÚMRTÍ T. G. MASARYKA
Nejdůležitější body:



LÁNY



POZVÁNKY



ZNOVUNALEZENÝ
PRAPOR SOPVP



PIETNÍ VZPOMÍNKA U
SV. JÁNA

POZVÁNÍ K PRIMÁTOROVI MĚSTA KLADNA
Uvnitř tohoto vydání:

Místopředseda ZO ČSBS Kladno br. Stanislav Pítr a předsedkyně ČsOL Kladno s. Eva Armeanová zprostředkovali přijetí manželů Kočkových u primátora
statutárního města Kladno Ing. D. Jiránka.
Ještě jednou se připojujeme s přáním pevného zdraví Věroslavu a Zdeňce
Kočkovým u příležitosti jejich 90. narozenin.
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ZPRAVODAJ
LÁNY - 76. VÝROČÍ ÚMRTÍ T. G. MASARYKA
demokratického hnutí a
další. Za kladenskou organizaci se zúčastnili předseda ZO ČSBS Kladno a
člen ČsOL br. Petr Hroník
a br. JUDr. Jiří Glos.
Po této první části se přemístilo přibližně šedesát
účastníků vzpomínky do
Muzea T.G. Masaryka,
kde pokračovala druhá
část, týkající se předání
modelů pomníků muzeu.
V muzeu přivítala hosty
paní ředitelka Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, poté pan doc. Ing.
Vratislav Preclík, CSc., místopředseda Masarykova
demokratického hnutí, ve
svém projevu hovořil jednak o prof. Masarykovi,
jeho vztahu k legiím a také o osobě plukovníka
Josefa Jiřího Švece. Paní
ředitelka pak předala
slovo válečnému veteránovi panu Jiřímu Pospíšilovi,
(vlevo nahoře a vpravo
dole) který zavzpomínal

...BEZ SOKOLA
BY NEBYLO
LEGIÍ, BEZ LEGIÍ
BY NEBYLO
ČESKOSLO
VENSKA…
T.G.M.

V sobotu, 14. 9. 2013 v
11:00 hodin se na hřbitově v Lánech uskutečnil pietní akt u příležitosti připomínky 76. výročí od úmrtí
prvního Československého
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presidenta, prof. Tomáše
Garrigue Masaryka. Pietního aktu se zúčastnilo odhadem přes sto účastníků,
představitelé politické reprezentace, předseda
Senátu PČR Milan
Štěch, ministryně
spravedlnosti v demisi Mgr. Marie
Benešová, starosta
obce Lány, zástupci
Ústředního výboru
Českého svazu bojovníků za svobodu,
zástupci Československé obce legionářské (vlevo), zástupci České obce
sokolské, zástupci
Konfederace politických vězňů, zástupci Masarykova
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LÁNY - 76. VÝROČÍ ÚMRTÍ T. G. MASARYKA

na dobu před 76 lety, kdy
coby jedenáctiletý chlapec
se zúčastnil s otcem pohřbu
presidenta Masaryka. Na
závěr svého vyprávění
přečetl před bustou T.G.M.
málo známou báseň Karla
Tomana – Pozdrav T.G.M.
Touto básní přivítal básník
Karel Toman dne 20. prosince 1918 T.G. Masaryka

při návratu do Prahy. Po
přečtení básně pan Jiří
Pospíšil prohlásil, že text
této básně předává zástupci organizace jemu
blízké, totiž naší, kladenské organizaci ČSBS.
Za Československou obec
legionářskou promluvil pan
Ing. Petr Hozlár, tajemník
ČsOL, který ve svém pro-

jevu přiblížil projekt Legie
100 a pohovořil o legiovlaku. V samém závěru
projevů vystoupil pan Ing.
Vladimír Prchlík, statutární
zástupce Sboru pro obnovu pomníku hrdinů od Zborova. Hovořil o modelech
pomníků, které předává
lánskému muzeu T.G.M.
Prvním modelem je pomník
Hrdinům od Zborova a
druhým modelem je pomník již zmiňovaného plukovníka Josefa Jiřího
Švece (vlevo dole), který
původně stál na pražském Pohořelci. Ještě
předtím, než jsme si mohli
v prvním patře muzea
prohlédnout modely si
přítomní zazpívali několik
oblíbených písní T.G.M.
Text a foto: P.Hroník
Foto vlevo nahoře brig.gen. Miroslav Masopust a br. Jiří Pospíšil,
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*
7.3.1850
†
14.9.1937

ZPRAVODAJ
POZVÁNKY NA AKCE

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Milé sestry, milí bratři,
dovoluji si Vás pozvat na
Výroční členskou schůzi
ČSBS základní organizace
Kladno, která se koná ve
středu, 13. 11. 2013 v
13:00 hodin v 1. patře
Hotelu Kladno.
Prosím o potvrzení Vaší
účasti na tel. 720 237
044 nebo pomocí emailu
Stránka 4

ocsbs.kladno@gmail.co
m. Upozorňuji, že na VČS
budou vybírány členské
příspěvky pro rok 2014,
nezapomeňte proto přinést
s sebou i členský průkaz
pro potvrzení příspěvku.
Pro nové funkční období
2013 – 2016 doporučil
ÚV ČSBS pro členy příspěvek ve výši 200,- kč.

Ostatní výše příspěvků pro
účastníky národního boje
za osvobození, držitele
Osvědčení dle Zák. č.
255/1946 Sb., pozůstalé
po obětech nacismu, vdovy
a sirotky zůstává výše příspěvků stejná.
tj. 300,- a 500,- Kč.
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Z HISTORIE ZNOVUOBJEVENÉHO PRAPORU...
Bratři a sestry, letos
tomu bylo 66 let, kdy
Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých uspořádal ve dnech
12.-13.7.1947 Krajský
sjezd SOPVP.

hosta, arcibiskupa pražského dr. Josefa Berana
pokračovali ve svých
projevech přítomní hosté. Vzhledem k tomu, že
pan arcibiskup dr. Beran
se nemohl zdržet na ned ěln í s la v nost i,
kdy měl být SOPVP předán do
opatrování prapor, tak k předání
došlo mimořádně
již v sobotu večer
v kladenské sokolovn ě. ( p ův od n ě
měl být prapor předán 13.7. na sokolském sletišti p o zn . r ed . ) . Pot é

Dobový tisk nám o
tom píše: “V sobotu večer byl v kladenské sokolovně zahájen krajský
sjezd SOPVP za účasti
arcibiskupa dr. Josefa
Berana a četných hostí.
Shromážděno zde bylo
asi 600 účastníků sjezdu“. Právě na tomto
kr a js kém s jezd u b yl
Sva zu os vobozených
politických vězňů a pozůstalých slavnostně
předán prapor, který
při letošních květnových
vzpomínkových akcí v
Kladně byl po mnoha
letech slavnostně vynesen.
Krajský sjezd SOPVP
byl zahájen v sobotu,
12. 7. 1947 ve 20 hodin v kladenské sokolovně. Po projevu vzácného

byl přítomným
promítán film dokumentární film
„Lidice hoří“. Nedělní
slavnosti dle dobového
tisku pokračovaly takto:
„V neděli byl položen
věnec na hrob T. G. Masaryka v Lánech a u památníku v Lidicích. V
9:30 hod. vyšel průvod
do ONV v Kladně na
náměstí Svobody, kde
byl rovněž položen věnec
k pomníku T. G. Masaryka. Odtud se prů vod
odebral k sokolovně, kde
byla odhalena pamětní
deska s nápisem Nezapomínejme těch, kteří v boji
za s vobodu v lete ch
1940-1945 prošli v této
budově utrpením koncentračního tábora.
1 3 .července 19 47 —
SOPVP Kladno. Po 14.
hodině prošli zúčastnění
městem na sletiště, kde

byla lidová veselice, při
níž účinkovala hornická
kapela.“
První zápis do Pamětní
knihy Krajského sjezdu
SOPVP Kladno, vepsal
pan arcibiskup dr. Josef
Beran: „Bratřím a sestrám, s nimiž jsem byl v
lásce sjednocen během
utrpení v době okupace
přeji štěstí a hojnost všeho dobra, jak si zasloužili
svými bolestmi a svou
hr dinn ou s tate čnos t í.
12.7.47 Josef Beran, arcibiskup pražský, primas
český.“ Text: P. Hroník s
použitím dobového tisku,
foto archiv SOPVP a ČSBS.
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ZPRAVODAJ
69. výročí tragédie u sv. Jána

Dne 12. září 2013 se
zástupkyně OV ČSBS
Kladno Gabriela Havlůjová společně
s členkou ZO Lidice, Kateřinou Hládkovou zúčastnily pietního setkání
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u pomníku u sv. Jána
v Dubí u Kladna, kde
uctily památku pětatřiceti zabitých občanů
Kladna a okolí. Setkání
se uskutečnilo díky iniciativě žáků z 10. základ-

ní školy v Kladně pod
vedením paní učitelky
Jany Gligičové a Aleny
Tupé. Každoroční organizace pietního setkání a
celoroční péči o pomník
zajišťují žáci právě již
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69. výročí tragédie u sv. Jána

zmíněné základní školy.
V letošním roce jsme si
připomněli 69. výročí
nešťastné události a
v příštím roce pořadatelé očekávají o smutné
kulaté výročí nejenom
větší zájem kladenských
rodáků, ale i médií a
dalších významných hostů a samozřejmě i pamětníků. Přesto i letošní
shromáždění bylo velmi
důstojné a žáci si připravili kvalitní kulturní
program k uctění nevinných obětí války. Paní
učitelka Tupá nejprve
seznámila všechny přítomné s historií tohoto
místa. Připomeňme si i
my, tragickou událost,
která se zapsala do paměti nejenom postižených rodin. Dne 12. září
1944 kolem poledne
sirény ohlašovaly přílet
spojeneckých bombardérů. Zaměstnanci Poldovky se preventivně

utíkali schovat do krytů
a část z nich i do nedalekého lesa u sv. Jána.
Nečekaně však jeden
z bombardérů shodil
pumu do lesního porostu.
Na místě a později i
v nemocnici zemřelo celkem 35 osob.
Oběti si připomínáme
opět od roku 2011, kdy
na tomto místě po mnoha letech proběhlo klad en í v ěn ců a p ie t n í
vzpomínka. Desátá základní škola zaměřila
svůj zájem na částečně
zapomenutý pomník a
událost zejména díky
aktivitě bývalého žáka,
Ja n a Šitt y, kt er ý s e
v rámci školního projektu
k 65. výročí ukončení 2.
světové války zaměřil
na zdejší neštěstí. Nyní
pomyslnou štafetu přebírá další žák školy a to
Kryštof Růžička, který
na setkání přednesl bá-

seň a poté ostatní přítomné seznámil i
s historií své rodiny, která zde bohužel přišla o
své členy.
Dov olt e, ab ych n a
tomto místě poděkovala
iniciativě žáků, učitelů a
rovněž vedení 10. ZŠ za
velmi obětavou činnost a
budeme se těšit na další
spolupráci.
Text a foto: G. Havlůjová

Stránka 7

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. JUDr. L. LOMIČKA (97)
S. Jindřiška KLOZOVÁ (94)
S.. Mgr. Marie HROŠOVÁ,
CSc. (60)
S. Růžena ČADKOVÁ (80)
Br. Martin SKOUMAL (31)

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/

LISTOPAD
S. Mgr. Eva ARMEANOVÁ
(62)
Br. Fr. CVINGRÁF (90)
Br. Ludvík DAROVEC (87)
S. MiLoslava DRVOTOVÁ
(93)
S. Emílie HUDCOVÁ (81)
S. Lucie KREJSOVÁ (22)
Br. Mjr. Ing. Miroslav LEŠKA
(46)
Br. Milan MELOUSEK (29)
Br. Pavel NEURAD (95)

HRDINOVÉ - pozvánka do Lidic
Památník Lidice pořádá
ve výstavní síni Pod Tribunou v Lidicích výstavu
obrazů akademické ma-

lířky Zdenky Landové
pod názvem HRDINOVÉ
- Příběhy odvahy a zrady. Trvání výstavy je

časově omezeno. Výstava končí 30. října 2013.

