Zborovské bojiště dnes
Pod tímto názvem se nesla přednáška JUDR. Jana Kuxe, člena ÚV ČSBS, kterou
uskutečnil dne 18. listopadu 2010 v Muzeu Vyškovska.
S lítostí musím konstatovat, že na přednášku se dostavil malý počet posluchačů.
Z klubu ČaSOD se zúčastnili pouze místopředseda klubu Pavel Šlimar a člen klubu Miroslav
Hrebíček.
JUDR. Kux přesto velmi poutavě uvedl některá fakta o bitvě u Zborova, ale
přednášel zejména o jeho cestě, kterou absolvoval v roce 2010 po transsibiřské magistrále
z Moskvy do Vladivostoku a zpět, během níž navštívil řadu pamětních míst a hrobů našich
vojáků - legionářů, kteří tam ve válce padli. Velmi poutavě se podělil o zkušenosti z cesty.
Zmínil i fakt, že válečným hrobům na Ukrajině a v Rusku není věnována patřičná pozornost a
řadu z nich jen s obtížemi nalezli a to mnohdy jen díky starousedlíkům, kteří jim ochotně
pomohli hroby najít. Některé hroby legionářů však bohužel byly již zničeny budováním
komunikací a dalších staveb.
Přesto cíl cesty splnil a nafotil řadu fotografií o které se s námi podělil. JUDR. Kux
využije svoje poznatky z cesty a pořízené snímky ve své další literární a publikační činnosti.
I touto cestou mu děkujeme za poutavou přednášku a přejeme JUDR. Kuxovi mnoho
tvůrčích sil.
Ing. Miroslav Hrebíček, CSc.
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JUDr. Jan KUX

Historik, právník , publicista a spisovatel JUDr. Jan Kux, nar. 1948, se aktivně zabývá
historií, kterou i vystudoval, více než 35 let. Téma Internační tábor Svatobořice ho provází
celý život a má hlavní zásluhu o zvyšování jeho významu ve válečných dějinách. Pravidelně o
něm píše od roku 1975, pořádá výstavy, napsal několik knih. V současné době pracuje spolu s
tamní obcí na postavení odpovídajícího památníku ve Svatobořicích na místě bývalého tábora.
Již několik let pracuje ve funkcích ČsOL a ČSBS, kde je nepochybně zasloužilým a více než
platným členem. V rámci projektu Legie 100 prošel bojovou trasu našich legionářů na Rusi od
Uralu až do Zborova, o čemž napsal řadu článků a připravuje knihu, která má v roce 2010
vyjít pod redakcí ČsOL.
Od roku 1981 často válečnou tématiku přednáší na různých úrovních – od škol až po vědecké
kruhy. Posledně (i v loni) před 10 dny na mezinárodní konferenci o rejdech ÚPA a tzv.
banderovců v ČSR v letech 1945–49. Je naším současným snad nejznámějším a uznávaným
odborníkem na tuto otázku. Za tato desetiletí odpřednášel stovky přednášek a hodin bez
nároku na honoráře.
Z cest po Ukrajině a Rusku, které inicioval, vyplynula potřeba znovu postavit či rekonstruovat
řadu pomníků a památníků našim legionářům v těchto zemích. Jmenovaný spolupracuje i s
příslušným odborem MO ČR ( člen komise) a na základě jím poskytnutých a zjištěných
informací dochází k jejich znovupostavení (v Samaře, Bachmači a jinde).
Jeho trvalá badatelská a publicistická práce, vztah k dějinám válek vůbec, který prokládá v
textech či přednáškách svým jednoznačným postojem a vlastenectvím, svědčí o tom, že je již
dávno patriotem nejen na Slovácku odkud pochází, ale i vlastencem Čechem na svém místě.
Jmenovaný i přes svůj věk připravuje řadu dalších obdobných projektů, zejména k legionářům
na Rusi, ale i další témata. Má rovněž své nakladatelství, které vydává zejména válečnou
literaturu i jiných autorů a vydal více než dvacet titulů. Pracuje jako právník a o to více
vyniká, že při náročné profesní práci dokáže téměř veškerý volný čas nezištně věnovat
našemu odboji a těmto dějinám s objektivními stanovisky.
Poznámka:
Převzato z www stránek: http://ceskypatriot.cz/nominovani/judr.-jan-kux-.-vice.html
Více o mjr. v. v. JUDr. Janu Kuxovi naleznete na www stránkách.
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