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Hana Skočková

Český národní hřbitov v Chicagu a jeho Přátelé.
Svůj článek „Vánoční dar knížecího hajného Antonína Müllera“ publikovaný v zimním čísle RR on-line
2011 o zastřeleném jelenovi poslaném poštou do USA bratrům žijícím v Chicagu, jsem jako přílohu vánočního přání poslala své americké přítelkyni Marjorie Sladek Stueckemann. Několik let se učí česky, má
příležitost se pocvičit. Její okamžitá reakce byla pro mne nečekaná. Našla místa posledního odpočinku
dvou bratrů hajného, kteří byli pohřbeni na Českém národním hřbitově v Chicagu a za dva dny mi poslala
čísla oddělení i hrobů. Jan Müller byl pohřben 18. 8. 1938 v oddělení 19, hrob č. 76, Karel Müller 11. 6.
1941 v oddělení 33, hrob 527, kam byla pohřbena i jeho žena Bertha roku 1944. Zbývající bratr Rudolf
byl pochován někde mimo Chicago.

Bohemian National Cemetery (BNC) v Chicagu je největší a nejslavnější z několika Českých národních
hřbitovů, které si naši emigranti v nové vlasti vybudovali. Podnětem k jeho založení bylo odmítnutí katolického kněze pohřbít Marii Šilhánkovou († 25.7.1876) na Česko - polském katolickém hřbitově, protože
se před smrtí nevyzpovídala. Češi, Moravané a Slováci, mezi kterými bylo mnoho agnostiků a volnomyšlenkářů (freethinkers), se rozhodli založit si nový hřbitov, kde by mohli najít poslední odpočinek všichni,
a to bez ohledu na náboženství, národnost či rasu. Vedeni Frankem Zdrubkem, vydavatelem českého
deníku Svornost, vytvořili výbor, v němž byli zástupci všech krajanských spolků. Vybrali peníze, obstarali vhodnou lokalitu v obci Jefferson a založili hřbitov. Prvním pohřbeným 1. července 1877 bylo dítě
Charlese Brady.
Hřbitov, který měl tehdy rozlohu 50 akrů, se postupně
rozšířil na současných 124 akrů. Jak se město rozrůstalo,
v roce 1892 se již ocitl na území Chicaga, v jeho severní
části mezi Foster a Pulaski Ave. V roce 1893 byl
původní vchod nahrazen vstupní bránou v novogotickém slohu podle návrhu Jana Krivanka, v roce 1913
přibylo krematorium. V roce 1959 bylo postaveno Masaryk Memorial Mausoleum, později byla přidána křídla
Edvarda Beneše a Milana Štefánika. Pro množství
umělecky cenných náhrobků a výtvarných děl byl
hřbitov v roce 2006 zařazen do Národního seznamu
historických míst.
Snímek průčelí administrativní budovy vystavěné v klasicistním slohu, na plánku je pod č. 2
Jednotlivé památníky připomínají padlé
Čechy v občanské válce Jihu proti Severu
(viz foto), ve španělsko - americké válce
(1898) a na Filipinách (1899 - 1902),
americká vlajka vlaje na stožáru památníku veteránů 1. a 2. světové války.
V 16. oddělení je památník obětí výletní
lodi Eastland, která se převrátila při naloďování 24. 7. 1915. Z celkového počtu
844 mrtvých zde bylo pohřbeno místních
143 Čechů, někdy celé rodiny. Svůj oddíl
si vyhradili i členové zednářských loží.
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Na čestném místě kolem Klácelova pomníku z r. 1884 jsou pohřbeni významní lidé, mezi nimi i František
Zdrubek, spoluzakladatel hřbitova. Sousoší Matka před krematoriem i Poutnice u hrobky Beránkových
jsou díly významného sochaře Albina Polaska z roku 1927. Byli zde pohřbeni mnozí významní lidé, mezi
nimi i Anton J. Čermak (9. 5. 1873, † 6. 3. 1933), pětatřicátý starosta Chicaga. Stal se obětí atentátu.
.....
V roce 2004 byla založena nezisková organizace Friends of Bohemian National Cemetery, která se zabývá
propagací historického významu hřbitova a dbá o udržení vzácného uměleckého dědictví. Přátelé BNC
pořádají přednášky a komentované prohlídky, sbírají finanční prostředky na restaurování uměleckých děl,
vydávají čtvrtletník Heritage Happenings. Na jejich stránkách http://www.friendsofbnc.org/ si můžete
projít celý hřbitov.
Presidentkou tohoto sdružení je moje přítelkyně Marge Sladek Stueckemann. Je nesmírně hrdá na svůj
český původ, i když je už třetí generací narozených za Atlantickým oceánem. Její předci, kteří emigrovali
do USA v roce 1867 byli Jan Sládek (*17. listopadu 1834, † 15. prosince. 1915) mistr krejčovský a jeho
druhá manželka Petronilla Jungmannová (*25. dubna 1841, † 31. srpna 1913). Dvě slavná příjmení
v naší historii. Oba jsou pochováni na BNC v nejstarší části „A“.
Sládkové byli sedláci hospodařící
po několik generací v Praskolesích čp. 5 na Berounsku. S básníkem J. V. Sládkem patrně příbuzní nebyli. Ovšem pra... babička Petronilla pocházela z větve
Jungmannů ze Svaté a byla velmi
vzdálenou příbuznou Josefa Jungmanna, jednoho z našich nejvýznamnějších buditelů. Jan Sládek
a Petronilla emigrovali v r. 1867
i s nejstarší dcerou Bohumilou
(*1866), která pak používala jméno Emily. Nejdříve žili v Kanadě,
od r. 1880 v Chicagu.
Jan Sládek a jeho žena Petronilla
V Novém světě se jim narodily další děti: Mary *1868, Bohumil *1871 - ten se stal lékařem a Rose *1885
se narodila už v USA. Mladší syn Joseph Charles Sladek (*1878 v Torontu) se stal knihvazačem. Jeho
vnučka Marge dodnes opatruje jím překrásně vázané knihy v kůži se zlatými nápisy. Byl velice hudebně
nadaný - ovládal hru na klavír, kytaru, mandolínu, ale nejdůležitější pro něj bylo cello. Hrál na ně
v divadelním orchestru, byl i členem smyčcového kvarteta. Mezi jeho dobré přátele patřila rodina Černých, která vedla český salon v Chicagu. Zde se setkával s Alfonsem Muchou, Janem Kubelíkem
i Rudolfem Frimlem. Oženil se s Annou Pancnerovou (*1878 v Chicagu), jejíž rodina přišla ze Zbiroha.
Měli tři dcery: Blanche *1905, Grace *1913 a Dorothy *1915.
Manželem Grace Sladek (*1913, † 1965) se stal roku 1935 Fred Carl Radunz, který pocházel z rodiny
německých emigrantů. Grace byla velmi inteligentní a emancipovaná, už ve 40. letech 20. století nosila
kalhoty a řídila vlastní auto, což tehdy bylo velmi neobvyklé. Její manžel se šťastně vrátil z bojů 2. světové války. Její hrdost na český původ od ní převzala jejich jediná dcera Marjorie Diane (*1940), která
používá jako střední jméno matčino dívčí příjmení Sladek. Po studiích na universitě se stala učitelkou,
v r. 1960 se provdala za Davida Stueckemanna (také německého původu), s nímž vychovala tři děti.
Ačkoliv její prarodiče Josef a Anna Sladkovi ještě mluvili plynně česky, jejich potomci chtěli být Američany a ani Grace se už česky nenaučila.
O své české kořeny se Marge začala hlouběji zajímat až ve středním věku, za to s velkým elánem. Začala
studovat českou historii i kulturu, stala se členkou České a slovenské americké genealogické společnosti
(CSAGSI) i dalších česko-amerických spolků a učí se česky. Obětavě se věnuje práci ve společnosti Friends of BNC, která se pod jejím vedením rozrostla z původních 40 na 300 členů. Navštívila už pětkrát
Českou republiku, kde vyhledala místa, odkud pocházeli její předci. Věnuje se česko-americkým vztahům,
takže bývá často zvána na Český konzulát v Chicagu při významných oslavách či návštěvách z Čech. Není
divu, že se tam setkala i s prezidentem Klausem či tehdejším ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou. Své
vnuky vede k hrdosti na jejich český původ, i když v jejich žilách koluje už jen 1/8 české krve.
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Paní Marge Sladek Stueckemann (vpravo) s paní
Marthou Cervenka, kolegyní z vedení Friends of BNC
v Chicagu. Oba snímky byly pořízeny v říjnu r. 2011.

Legenda k mapě hřbitova
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

vstupní brána
administrativní budova
památník 1. a 2. světové války
sousoší Matka
krematorium a kolumbárium
Beyond the Vines ( Na druhé straně za úponky)
socha Rezignace
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Zleva: Paní Marge Sladek Stueckemann, starostka Prahy 6
paní Iing. Marie Kousalíková a pan David Primm, president Asociace BNC (provozní část hřbitova).

8) památník veteránů Občanské války
9) památník veteránů Španělské války
10) památník členů zednářských loží
11) pomník Ladimira Klacela
12) památník obětí katastrofy lodi Eastland
13) mauzoleum rodiny Čermákovy
14) socha Poutnice
15) Masaryk Memorial Mausoleum

Ozdobný nápis a plánek jsou z výše uvedené URL

