ZPRAVODAJ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSBS KLADNO
LISTOPAD - 2013

1. Ročník Číslo 9
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NAŠI JUBILANTI



STŘELECKÁ SOUTĚŽ



PRŮVODCE PROTEKTORÁTNÍ PRAHOU

Pomník obětem světové války 1914-1918 na nám. Svobody, Kladno.

95. VÝROČÍ VZNIKU ČSR - PRAHA, NP VÍTKOV
Uvnitř tohoto vydání:
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Přísaha Československého vojska z roku 1919
Foyer Národního památníku na Vítkově
Členové ZO ČSBS Kladno a Československé obce legionářské Kladno se
28. října 2013, v den 95. výročí vzni-

ku československého státu, zúčastnili
pietní vzpomínky a Slavnostního shromáždění na pražském Vítkově.
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ZPRAVODAJ
95. VÝROČÍ VZNIKU ČSR - KLADNO
Dne 25. 10. 2013 si
členové kladenské organizace Českého svazu
bojovníků za svobodu
připomněli na náměstí
Svobody v Kladně 95.
výročí vzniku samostatného československého
státu.
Pietní vzpomínky u pomníku věnovanému obětem 1. světové války se
zúčastnil primátor města
Kladna Ing. Dan Jiránek,
zástupci Československé
obce legionářské, Sokol-
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ské obce Budečské,
předseda okresní rady
Klubu českého pohraničí
a další. Po položení věnců se slova ujala předsedkyně OV ČSBS Kladno Mgr. Gabriela Havlůjová, která v projevu
připomněla kromě neopomenutelné úlohy čs.
legií a osobnosti v čele s
T.G.M. při vzniku ČSR i
osobnosti národního obrození 19. stol., kteří
stáli na počátku formování české moderní spo-

lečnosti a díky nimž
T.G.M. mohl hovořit o
národu. Pietní vzpomínka poté následovala
položením věnců na kladenském hřbitově u hrobu obětí 1. světové války.
Připomeňme si v těchto
dnech slova prezidenta
Masaryka "...bez Sokola by nebylo legií, bez
legií by nebylo Československa...".
Text: P. Hroník
Foto: S. Pítr
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95. VÝROČÍ VZNIKU ČSR - KLADNO

25. 10. 2013
VYNESEN
HISTORICKÝ
PRAPOR
SOPVP

-předseda ZO ČSBS Kladno br. Petr Hroník drží čestnou stráž s praporem
Svazu politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu;
-vlevo a nahoře primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek při kladení věnců na
náměstí Svobody a kladenských hřbitovech.
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ZPRAVODAJ
95. VÝROČÍ VZNIKU ČSR - NP VÍTKOV
Státní svátek 28. říjen
2013 si někteří ze členů
ČSBS Kladno a ČsOL
Kladno připomněli na
pražském Vítkově. Přesně v 10:00 hodin zástupce velitele posádky
Praha, pplk. Jaromír
Jančura zavelel jednotkám Čestné stráže,
Hradní stráže a vybraným útvarům Armády
České republiky. Pietní
akt byl zahájen slavnostním nástupem jednotek. Poté přicházeli
ústavní činitelé v čele s
předsedou senátu Milanem Štěchem, generalita
armády a další hosté.
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Jako poslední přišel v
doprovodu ministra
obrany ČR Ing. Vlastimila Picka prezident republiky Ing. Miloš Zeman. Po provedené
čestné přehlídce vojsk
prezidentem republiky a
vyslechnutí státní hymny
byli slavnostně přineseny historické prapory za
znění chorálu „Ktož jsú
boží bojovníci“ v provedení Posádkové hudby
Praha. Následovalo položení věnců prezidentem republiky, ministrem
obrany, náčelníkem generálního štábu AČR,
předsedou Senátu a

dalšími zástupci organizací včetně ÚV ČSBS a
ČsOL. Po položení posledního věnce si všichni
zúčastnění připomněli
minutou ticha všechny
oběti 1. války. Závěr
pietního aktu na nádvoří
Národního památníku
na Vítkově byl zakončen
slavnostním pochodem
jednotek. Poté se prezident republiky přesunul
do foyer Národního památníku, kde položil věnec u Hrobu neznámého
vojína.
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SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NP VÍTKOV
Přesně ve 12:00 hodin bylo ve Slavnostním
sále památníku na Vítkově zahájeno Slavnostní shromáždění u příležitosti 95. výročí vzniku
samostatné ČSR. Slavnostní shromáždění zahájil ředitel Národního
muzea Milan Lukeš, který přivítal všechny přítomné v těchto historických prostorech Národního památníku. S hlavním projevem vystoupil

předseda Ústředního
výboru ČSBS Ing. Jaroslav Vodička. S dalším
projevem vystoupil i
předseda Senátu pan
Milan Štěch. Za naší
organizaci se pietního
aktu i Slavnostního shromážd ění z ú častnili
předseda ZO Kladno
br. P. Hroník, místopředseda ZO Kladno
br. S. Pítr, jednatel ZO
Kladno br. J. Bárta s
manželkou, dále pak s.

K. Šichová, br. V.
Carvan, br. J. Glos a za
ČsOL br. J. Ubry. Také v
řadách Čestné stráže
jsme měli možnost shlédnout několik z našich členů, např. br. Davida
Makaru.
Text: P. Hroník
Foto: S. Pítr a P. Hroník

Foto: vlevo br. David Makara, nahoře br. Carvan, s. Šichová, br. Bárta s manželkou a br. Ubry (člen ČsOL Kladno); dole br. Vranský, br. Šticha.
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ZPRAVODAJ
80. NAROZENINY SESTRY RŮŽENY ČADKOVÉ
V sobotu, 2. listopadu
2013, přijali předseda
ZO Kladno a předsedkyně OV Kladno spolu s
malou Klárkou pozvání
od manželů Čadkových.

Sestra Růžena Čadková,
která se narodila v den,
kdy slavíme vznik samostatného československého státu, oslavila 80.
narozeniny dne 28. října

2013. Ještě jednou jí
proto i prostřednictvím
našeho Zpravodaje přejeme mnoho šťastných let
po boku manžela a především pevné zdraví.

...SOBIBOR
VYBUDOVÁN V
RÁMCI AKCE
„REINHARD“
PRO
KONEČNÉ
ŘEŠENÍ
ŽIDOVSKÉ
OTÁZKY...

ÚTĚK ZE SOBIBORSKÉHO PEKLA
Dne 14. října 2013 jsme
si připomínali již 70. výročí
od povstání vězňů ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Byla jsem oslovena
zpravodajstvím ČT 24,
abych o povstání krátce
promluvila a proto jsem se
rozhodla i Vám zprostředkovat ony osudné události,
které vedly nakonec ke
svobodě 46 židovských
vězňů.
Vyhlazovací tábor Sobibor se nacházel u polských hranic s Běloruskem
a byl vybudován v březnu
1942 v rámci akce
„Reinhard“ pro konečné
řešení židovské otázky
společně s vyhlazovacími
tábory Treblinka a Belzec.
Během roku a půl existence plynových komor
v Sobiboru bylo zavražděno na 250 000 osob.
Zlom nastal v září 1943,
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kdy do tábora přijel transport 2000 Židů z Minsku,
mezi nimiž bylo i 100 sovětských zajatců. Záhy po
příjezdu bylo zavražděno
1920 osob z tohoto transportu. Přežilo pouze 80
sovětských zajatců, kteří
byli vybráni na práci. Mezi nimi i Alexander Pechersky, která se stal hlavním
koordinátorem povstání
vězňů společně s Leonem
Feldhedlerem, velitelem
podzemní organizace
v Sobiboru, která plánovala útěk již od srpna1943. Vzpoura se uskutečnila nakonec dne 14. října
1943 a do útěku se nakonec zapojili všichni přítomní vězni, jejich počet je
odhadován na 600. Během jedné hodiny se podařilo zabít 11 příslušníku
SS, kteří byli postupně
vlákáni do dílen, za úče-

lem například vyzkoušení
nové uniformy apod. Provizorně vyrobenými zbraněmi (sekery, nože apod.)
byli dozorci zavražděni,
tím pádem zůstali pomocní
ukrajinští dozorci bez vedení zmateni a vězni se
dali během apelu do útěku. Pravdou je, že okolí
Sobiboru bylo podminováno a tak mnoho z nich zahynulo záhy, či několik dní
po útěku během pátrání
příslušníků SS. Přesto
vzpouru považujeme za
velmi úspěšnou – díky povstání byl vyhlazovací tábor uzavřen a tím zachráněno mnoho tisíc Židů, které by zde čekala smrt
v plynové komoře.
Text: G. Havlůjová
Foto: zdroj internet.
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STŘELECKÁ SOUTĚŽ V DRUŽCI
V pátek dne 4. 10.
2013 se konal 3. ročník
střelecké soutěže na počest válečné veteránky
sniperky Vandy Biněvské. Soutěž připravila
ČsOL Kladno. Vanda
Biněvská se zapojila do
bojů již u Sokolova. Byla odvážná a dobrovolně se přihlašovala na
nebezpečné průzkumy.
V lednu 1944 vstoupila
do 2. paradesantní brigády v Jefremově a
prodělala velmi náročný
výcvik výsadkáře. Na
Dukle byla přidělena
k brigádní ošetřovně
jako zdravotnice, úkolována příležitostně jako
odstřelovač. Koncem
února 1945 byla zatčena gestapem, ale podařilo se jí uprchnout a dostala se do Kežmaroku
ke svojí 2. paradesantní
brigádě. Válku ukončila
v hodnosti četařky a byla oceněna řadou vyznamenání. Zemřela v
roce 1991.

Branné akce se zúčastnili
také rodinní příslušníci
Vandy Biněvské, sestra
Věra Holubeva a bratr
Kazimír Morozovski. Již
tradičně přišli střílet
bratři a sestry z ČsOL
Kladno. Od loňského
roku máme dvě kategorie a to muži a ženy.
Každý účastník dostal
10 nábojů a střílení začalo s patřičným nadšením. V kategorii mužů se
na 1. místě umístil Kazimír Morozovič s 98 body. Na 2. místě se umístil
Milan Šubrt s 97 body a
na 3. místě Jan Ubry s
93 body. Z žen byla
nejúspěšnější Gabriela
Havlůjová, která nastřílela 86 bodů, milým
překvapením bylo umístění dalších žen, které
střílely poprvé v životě.
Na 2. místě se umístila
Hana Wolfová, která
nastřílela 85 bodů a 3.
místo získala Ludmila
Koželuhová s 81 body.
Vítězové obdrželi knihu

A smrt byla na dosah od
Jana Vondráčka. Přibližuje osudy volyňských
Češek, které bojovaly
za 2. světové války pod
velením Ludvíka Svobody. Další ocenění obdrželi publikaci Osudové
roky české státnosti, která představuje významné osobnosti našeho státu. Tyto publikace nám
věnoval Krajský úřad
Středočeského kraje.
Válečná veteránka Věra
Holubeva přinesla portrét Vandy a po ukončení střeleb předala diplomy a všem oceněným
pogratulovala. Všichni
se již nyní těšíme na 4.
ročník této střelecké soutěže, která se setkává s
velkým zájmem našich
členů. K příjemné atmosféře přispěla i dobrá
nálada všech zúčastněných. Poděkování patří
vedení ČsOL, hejtmanovi
Středočeského kraje a
také majiteli střelnice v
Družci panu Staňkovi.
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… VANDA
BINĚVSKÁ SE
ZAPOJILA
DO BOJŮ JIŽ
U SOKOLOVA...

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:

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

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)
PROSINEC
Br. Luboš CHALOUPKA (36)
Br. David MAKARA (36)
Br. Hugo PAVEL (89)
S. Hana PALOUNKOVÁ
(75)

INFORMACE
Z KANCELÁŘE
OV KLADNO
ÚŘEDNÍ HODINY
KAŽDÉ PONDĚLÍ
10:00 - 11:00 HOD
NEBO NA TEL.Č.
602 668 482

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

PRŮVODCE PROTEKTORÁTNÍ PRAHOU - Jiří PADEVĚT
Kniha zavede zájemce na
místa konspiračních schůzek odbojářů, do bytů
rodin podporovatelů parašutistů, připravujících
atentát na Reinharda
Heydricha, do kanceláří
krycích firem Sicherheitsdienstu, do tajné porodnice,
zřízené gestapem, na místa, kde trpěli pražští židé,
do podzemí, kde nacisté
připravovali výstavbu
podzemních továren, do
sálů, kde se scházeli čeští
fašisté a na barikády a
velitelská stanoviště Pražského povstání…
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