
V pořadí již šesté slavnostní setkání 
věnované výsadku Silver A, pardu-
bickému odboji a tragédii v Ležá-
kách pod názvem Setkání Silver A v 
paměti tří generací, se uskutečnilo  
9. ledna 2014 v Pardubicích pod 
záštitou ministra kultury České re-
publiky. Program byl zahájen ve 
14.00 hodin pietní vzpomínkou na 
popravišti U Zámečku a v 15.30 ho-
din se účastníci setkali v pardubic-
kém hotelu Zlatá štika. 
Fotorepotráž z této akce Vám přine-
seme v dalším čísle Zpravodaje. 

SETKÁNÍ SILVER A V PAMĚTI TŘÍ GENERACÍ 

DAR NA BUSTU GENERÁLA TOMÁŠE SEDLÁČKA 

 

V prosincovém vydání Zpravodaje 
jste měli možnost přečíst si článek br. 
Tomáše Ševčíka, velitele 2. roty 
Čestné stráže AČR, který nám před-
stavil činnost této reprezentativní jed-
notky. V článku nás br. Ševčík sezná-
mil i s projektem Posádkového veli-
telství Praha o veřejné sbírce na po-
řízení busty čestného příslušníka Čest-
né stráže AČR, armádního generála 
Tomáše Sedláčka. 
Protože si vážíme osobnosti jakou byl 
pan generál Tomáš Sedláček, rozho-
dl výbor ZO Kladno, na návrh před-
sedy br. Hroníka, poslat na transpa-
rentní účet veřejné sbírky částku 
1.000,- Kč.  

-ph– foto:internet 
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http://www.point4me.com/cs 



Náš člen, bratr František 
Cvingráf, žijící v obci 
Tuchlovice, oslavil dne 
28. listopadu 2013 vý-
znamné životní jubileum 
– krásných 90 let. Po 
krátkém přemlouvání 
byl nakonec ochoten se 
s námi podělit o své zá-
žitky z 2. světové války 

a zavzpomí-
nat na nejtěž-
ší období své-
ho života. Na 
tomto místě 
bych mu chtě-
la moc podě-
kovat za jeho 
vyprávění, 
protože si 
uvědomuji, že 
vzpomínání 
na nejtěžší 
období života 
je i po tolika 
letech velmi 
bolestivé.  
Životní příběh 
bratra Cvin-

gráfa začíná 
na jižní Mo-
ravě, kde se 
dne 28. listo-
padu 1923 
narodil 
v obci Rudli-
ce u Znojma. 
Vyučil se ja-
ko krejčí. 
V roce 1942 
byl odveden 
na nucené 
práce – avi-
zováno bylo 
do Německa 
(dle informací 
z evidenční 
karty uložené 

v kanceláři ČSBS – byl 
zadržen za sabotáže, 
pozn. aut.). Nejprve 
však strávil jeden měsíc 
v Terezíně a následně 
byl transportován do 
nacistického koncentrač-
ního tábora Gross – 
Rossen, který se nachá-
zel v Dolním Slezsku, asi 
60 km od Wrocławi 
(Vratislav). V tomto tá-
boře přežil dva roky 
svého života. Pracoval 
zde v nedalekém kame-
nolomu vlastněném SS-
Deutsche Erd- und 
Steinwerke GmbH. Kro-
mě těžké práce 
v kamenolomu pak věz-
ně denně čekala cesta 
cca 2km chůze s těžkým 
kamenem v rukou zpět 
k ubytovacím blokům – 
vězni museli kameny no-
sit sebou na výstavbu 
dalších částí tábora. Žili 
zde v dřevěných bará-
cích, ve kterých se na-

cházelo i 500 vězňů. 
V bloku byly umístěny 
palandy, tři postele nad 
sebou, avšak jednu po-
stel v některých obdo-
bích sdíleli i dva vězni. 
V roce 1944 se začala 
přibližovat východní 
fronta a tábor byl eva-
kuován. František byl 
transportován do Ně-
mecka, do tábora Her-
sbruck nedaleko Norim-
berku, kde strávil ná-
sledně asi tři čtvrtě roku.  
V tomto pobočném tá-
boře KZ Flossenbürgu 
bylo okolo 7 - 8 tisíc 
vězňů. V dubnu 1945 se 
přibližovala opět fronta 
a tak byli vězni nuceni 
nastoupit svou nejdelší a 
rozhodující cestu v životě 
– pochod smrti. Cesta 
dlouhá více než 180 km 
trvala vězňům 16 dní, 
z toho 10 dní zůstali bez 
zásobování a tak všichni 
vězni zůstali závislí na 
tom, co si seberou z lesa 
(štovíky, trávu apod.), 
nebo zda se jim podaří 
uzmou Němcům syrový 
brambor z pole. O tom, 
jak byla cesta náročná, 
svědčí počet vězňů, kte-
rým se podařilo dojít až 
do cíle – do koncentrač-
ního tábora Dachau. 
Jednalo se pouze o 
3500 z 8000 vězňů. 
Bohužel nebyl to stále 
ještě tak moc očekávaný 
domov. Bratr Cvingráf 
vzpomíná na pochod 
smrti s velkou bolestí 
v hlase – byl přítomen 
tomu, jak vězni padli do 

OSVOBOZENÍ JSEM SE DOČKAL AŽ V KT DACHAU... 
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… TEN, KDO TO 

NEPROŽIL SÁM, NA 

VLASTNÍ KŮŽI, TO 

NIKDY NEMŮŽE 

POCHOPIT, NIKDY 

NEMŮŽE CÍTIT TO, 

CO MY... 



Cvingráf strávil 8 dní 
pod německým velením. 
Dne 29. dubna 1945 
osvobodila britská a 
americká armáda kon-
centrační tábor Dachau, 
který fungoval 
v Německu již od 22. 
března 1933. 
František se díky pomoci 
českých vojáků působí-
cích v západní armádě 
dostal do Plzně, odkud 
následně dojel vlakem 
přes Prahu, Jihlavu a 
Moravské Budějovice až 
do Znojma. 
K dojemnému setkání 
došlo právě ve vlaku - 
shodou náhod zde Fran-
tišek potkal svého brat-
ra, který jel ze studií. 
Oba se tedy současně 
vrátili rodičům domů. 
Bratr Cvingráf se 
v poválečných letech 
živil jako krejčí a poté 

pracoval 12 let na drá-
ze. Po dobu 18 let žije 
v Tuchlovicích, odkud 
Vás všechny moc zdraví.  
Článek byl zpracován na 

základě informací získa-

ných v rozhovoru s bratrem 

Cvingráfem. 

Text a foto G. Havlůjová 

Foto dole a vlevo dole: 

Pomník v prostoru KT Her-

sbruck. 

strouhy vyčerpáním a 
příslušníci SS jim zasadili 
smrtelnou střelu. Násled-
ně byli zakopáni tito 
vězni kolem cesty. Pokud 
zemřelo během cesty 
skutečně na 4500 lidí, 
představa této cesty 
obklopená hroby nezná-
mých mrtvých je i dnes 
děsivá… Prostým vý-
počtem se dostaneme 
k hroznému číslu – 25 
mrtvých na 1 kilometr. 
Bratr Cvingráf několi-
krát během našeho roz-
hovoru opakuje: „Ten, 
kdo to neprožil sám, na 
vlastní kůži, to nikdy ne-
může pochopit, nikdy 
nemůže cítit to, co my.. 
Člověk si skutečně nedo-
vede představit, u jakých 
hrůz jsme byli a co to 
přináší jak pro tělesné, 
tak duševní zdraví.“  
V Dachau nakonec bratr 
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BR. FRANTIŠEK CVINGRÁF 

NÁVŠTĚVA U BR. EDUARDA VRBY 

V prosincovém čísle 
Zpravodaje ZO Kladno 
jsme Vám představili 
Základní organizaci Sla-
ný. Na výroční členské 
schůzi však chyběli dva 
členové – sestra Skolilo-
vá a bratr Vrba. Na 
fotografii se můžete se-
známit nyní s Eduardem 
Vrbou ze Zvoleněvsi, 
který je se svým 
rokem  narození – 1942 
- nejmladším členem ZO 
Slaný. Bratr Vrba se 
narodil během 2. světo-
vé války a již ve věku 

pouhých několika měsí-
cích  byl vězněn společ-
ně se svými rodiči a sou-
rozenci v původně pra-
covním, následně sběr-
ným táboře Lety kvůli 
svému romskému půvo-
du. V táboře zemřelo na 
nelidské podmínky cel-
kem 30 mužů, 48 žen, 3 
chlapci, 4 dívky a 241 
dětí mladších 14 let. 
V únoru 1943 po pro-
puknutí tyfu v táboře 
byl vydán rozkaz, aby 
byl tábor neprodyšně 
uzavřen a vyloučen ja-

kýkoliv útěk 
pod trestem 
smrti. Bratr Vr-
ba společně se 
svou rodinou 
však přežil a 
nyní se těší spo-
lečně se svou 
milou manžel-
kou ze 16 
vnoučat. 
Na fotografii bratr 
Vrba a na stole již 

ležící prosincové 
číslo Zpravodaje 

ZO Kladno. 
Text a foto: G. 

Havlůjová  



Zdravím Vás a do skvě-
lého Zpravodaje ZO 
Kladno píši poslední člá-
nek v roce 2013 na té-
ma Karpatsko-dukelská 
operace. V polovině 
měsíce prosince jsem se 
soukromě vydala na 
východ Slovenska, kde 
jsem se seznámila s mís-
ty, která se krvavě za-
psala do dějin 2. světo-

vé války, ale i do srdcí 
mnohých z Vás. 
„Dukelský průsmyk“ i po 
téměř 70. letech vyvolá-
vá úzkost, lítost, ale také 
hrdost na příslušníky 
Prvního československé-
ho armádního sboru 
v SSSR. Karpatsko-
dukelská operace byla 
útočnou operací sovět-
ských a českosloven-
ských vojsk probíhající 

od 8. září do 28. října 
1944, která měla spojit 
povstalecké síly Sloven-
ského národního povstá-
ní se sovětskými armá-
dami. Na konci října 
1944 však bylo SNP 
německými jednotkami 
poraženo. Původně plá-
novaný přechod Dukel-
ského průsmyku během 
pěti dní se protáhl na 
téměř dva měsíce a bě-

Návštěva východního Slovenska 
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1878 nezvěstných a 14 
zajatých. Operace ne-
dopadla podle očeká-
vaného plánu a naopak 
přinesla obrovské množ-
ství ztrát lidských životů. 
Přesto měla význam. 
Oslabila německou 
obranu proti Slovenské-
mu národnímu povstání 
a Slováci si dodnes váží 
pomoci, která přišla 

v těžkých dobách jejich 
boje za svobodu. 
Text a foto: G. Havlůjo-
vá 
 

hem tvrdých bojů padlo: 
SSSR: 41 387 zraně-
ných, 10 060 mrtvých, 
1806 nezvěstných a 13 
548 nemocných, 1. čs. 
sbor: 935 mrtvých, 
4518 raněných a 756 
nezvěstných. Na druhé 
straně - Třetí říše a Ma-
ďarsko celkem: 77 499 
osob zraněných, z toho 
asi 10 491 mrtvých, 
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...na místech spjatých s Karpatsko-dukelskou operací 

U hlavní silnice, asi 200 metrů od státní hranice, se 
nalézá žulový památník Rozpuknuté srdce. Postaven 
byl na místě tragické smrti generála Jaroslava Ve-
drala-Sázavského, velitele 1. československé samo-
statné brigády v SSSR, který zde zahynul 6. října 

1944. Generálovo auto zde tehdy najelo na nastra-
ženou německou minu.  

S V I D N Í K 



Sestry a bratři dovolte 
mi, abych Vás seznámil s 
peticí, kterou jsem spo-
lečně s PhDr. Janou Čas-
nochovou, tiskovou mluv-
čí ÚV ČSBS, založil na 
internetu. 
Petice, jejíž název je 
„Mezinárodní den stu-
dentstva do kalendáře 
patří“ má za cíl získat 
dostatečné množství 
podpisů  k obnově jedi-
ného mezinárodního 
svátku, který má původ 
v českých zemích - Mezi-
národního dne student-
stva. Petici lze podepsat 
na internetových strán-
kách:  
www.petice24.com/
mds_do_kalendare_patri   
 
Právě v těchto dnech, 
kdy připravujeme Zpra-

vodaj podepsalo na 
internetu text petice 
230 osob. 

 
TEXT PETICE 

Vážení spoluobčané, 
ústavní činitelé, politici a 
zejména Vy, mladí lidé, 
jménem Českého svazu 
bojovníků za svobodu se 
na Vás obracíme 
s výzvou–přispějte svým 
hlasem k obnově státní-
ho svátku Mezinárodní-
ho dne studentstva. 
Pomozte k oživení jeho 
odkazu, jenž v posled-
ních dvaceti letech pře-
krývá 17.listopad 1989. 
Naše společnost to akté-
rům z roku 1939 dluží. 
O černém pátku 17. lis-
topadu devětatřicátého, 
jak jej nazval historik 
Jozef Leikert, se z bu-

doucí inteligence a na-
děje národa, v mžiku 
stali vězni s nejistou bu-
doucností. Třebaže vě-
děli, že riskují vlastní 
životy, nechyběli na de-
monstraci 28. října, kte-
rá onomu pátku před-
cházela. 
„Svět se jednou musí do-
vědět, že Češi s okupací 
nesouhlasí. Kdo se bojí, 
ať zůstane doma,“ vy-
stoupil s výzvou Jan 
Opletal s tím, že on de-
monstrovat jde. 
Dne 17. listopadu 1939 
nacistické Německo 
podniklo nemilosrdný 
útok proti českým vyso-
kým školám, jejich stu-
dentům a pedagogům, 
proti celé české inteli-
genci. České vysoké ško-
ly byly   17. listopadu 
1939 Němci uzavřeny 
v rámci útoku proti české 
inteligenci a demokracii 
jako takové. Na tyto 
události nesmíme zapo-
mínat. Musíme mít stále 
na paměti statečný boj 
proti utiskovatelům svo-
body, třeba proto, aby 
se minulost již nikdy ne-
mohla opakovat. 
 
Text: 
J. Časnochová, P.Hroník 
Foto:P.Hroník 

MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA - TEXT PETICE 
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bratr Zavoral (na 
fotografii při pro-
jevu), předseda 
ZO Kralupy n.Vlt., 
který zahájil schů-
zi a ostatní členy 
informoval o čin-
nosti organizace i 
okresu za rok 
2013. 
V loňském roce se 
místní ZO připoji-
la pod OV ČSBS 
P raha -vý chod , 
protože okresní 
výbor v Mělníku, 
kam dříve Kralu-

py patřily, zanikl. Tak 
jako naše organizace, i 
kralupská je aktivní na 
internetu, vlastní webové 
stránky, které každý rok 
shlédne na 12.000 uži-
vatelů. Bratr Zavoral 
nás požádal, abychom 
přednesly hlášení ze 
zasedání Sjezdu ČSBS a 
jednání ÚV ČSBS, kte-
rých se pravidelně zú-
častňuji. V diskusi pak 
zaznělo znepokojení 
nad projevy neonacismu 

a proto jsme ocenily loň-
skou aktivitu kralupských 
bojovníků, kteří neváhali 
reagovat na pochod 
neonacistů v jejich městě 
a zapojili se aktivně do 
kampaně, která tyto 
projevy odsoudila. Zají-
mavostí pro naše členy 
může být pak informa-
ce, že politický vězeň 
bratr Felix, člen kralup-
ské organizace, navště-
voval gymnázium spo-
lečně s předsedou ZO 
Slaný, bratrem Jiřím 
Schmiedem, kterého tím-
to velmi zdraví.      
Přejeme ZO ČSBS Kra-
lupy nad Vltavou a 
všem jejím členům, aby 
jim vydržel elán a bo-
jovnost i do dalšího roku 
a budeme se opět těšit 
na shledání v příštím 
roce a třeba i na kla-

denské VČS. 

Text a foto:G. Havlůjová 

Již druhým rokem se 
předsedkyně a jedna-
telka OV ČSBS Kladno 
zúčastnily VČS ZO Kra-
lupy nad Vltavou, která 
se uskutečnila v budově 
Městského úřadu dne 
13. prosince 2013. Tato 
základní organizace má 
17 členů, bratrů a sester 
nad 80 let je dvanáct 
z toho dva váleční vete-
ráni, ve věku do  60 let 
jsou pouze dva členové. 
Jedním z veteránů je i 
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VČS KRALUPY NAD VLTAVOU 



V srpnu roku 2014 
vydá Česká národní 
banka pamětní stří-
brnou dvou set koru-
nu, která ponese mo-
tiv 100. výročí zalo-
žení českosloven-
ských legií. 
Mince budou vydány 
ve dvou kvalitách, 
které se liší svým 
technickým provede-
ním. V běžné kvalitě 

je mince stejnoměrně 
leštěna, ve špičkové 
je mincovní podle 
vysoce leštěné a reli-
éf matovaný, čímž se 
dosáhne vyššího kon-
trastu. 
Cena mincí bude sta-
novena v červenci 
2014, ale přibližně 
by se měla pohybo-
vat okolo 400 Kč 
v běžné kvalitě a 

500 Kč ve špičkové 
kvalitě. Medaili si 
můžete objednat u 
předsedkyně ČsOL 
Kladno sestry Mgr. 
Evy Armeanové na 
emailu 
earmean@atlas.cz 
nebo na tel. 
605428754 

PAMĚTNÍ STŘÍBRNÁ MEDAILE 
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PAMĚTNÍ LÍPA - NOVÝ SLOUPEK A DESKA 

Moc Vás všechny zdra-
vím a posílám výsled-
nou  práci pana kamení-
ka Martina Fialy, který 
nám zhotovil nový slou-
pek a desku u pamětní 
lípy, kterou jsme vysáze-
li s kladenskými legioná-
ři v roce 2009. Předcho-
zí varianta byla nevyho-
vující, jak někteří z Vás 
mohli vidět během květ-
nového kladení věnců v 
roce 2013 – deska 

zrezla a navíc byla celá 
pokroucená.  
-gh- 

 

D Ě K U J E M E 

- 

OV ČSBS Kladno 



Artura Zawadky, před-
stavitele Rady pro 
ochranu paměti války a 
utrpení, bude tato infor-
mační deska obnovena 
do konce roku 2013. Po 
této potěšující zprávě 
přišel Ing. Pavel Slezák 
s návrhem, umístit na 
desku také informaci o 
dětských obětech z Le-
žáků. Dne 20. června 
2013 jsem tedy ještě 

jednou oslovil pana kon-
zula Teichmana, zda by 
nám pomohl a kontakto-
val pana Artura Zawad-
ku. Pan konzul přislíbil 
pomoc a v samém závě-
ru roku, dne 10. prosin-
ce 2013, došlo v Chelm-
nu k slavnostnímu odha-
lení pamětní desky s 
uvedením i dětských 
obětí z Ležáků!!! 
Rád bych proto poděko-

val panu Ing. 
Pavlu Slezáko-
vi za tento 
podnět a také 
panu konzulovi 
Ing. Ivo Te-
ichmanovi za 
pomoc. 

 
Petr Hroník 

V červnu loňského roku 
2013 jsem na základě 
podnětu od pana Ing. 
P a v l a  S l e z á -
ka (amatérský badatel z 
Brna, který na konci lis-
topadu s námi navštívil 
Polsko - Po stopách lidic-
kých a ležáckých dětí - 
pozn. aut.) poprvé oslo-
vil naše velvyslanectví v 
Polsku, konkrétně pana 
Ing. Ivo Teichmana, kte-
rý je českým konzulem 
na ambasádě ve Varša-
vě. Pana konzula jsem 
jménem ZO ČSBS Klad-
no požádal o spolupráci 
při komunikaci s polskou 
stranou ohledně odcize-
né informační desky ve 
vyhlazovacím táboře 
Chelmno nad Nerem, na 
které byli zmíněné dět-
ské oběti z Lidic. Pan 
konzul se zkontaktoval s 
polskou stranou a infor-
moval mě, že na zákla-
dě informace od pana 
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NOVÁ INFORMAČNÍ DESKA V CHELMNU 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji jménem členů ZO 
Kladno, Lidice, Slaný, ale 
také ZO Kralupy nad 
Vltavou, kladenského 
dětského domova v Roz-
dělově, lidické mateřské 
školky a rovněž jménem 
závodnic Sportklubu 
ČASPV Kladno a Aerobic 
Dancers Kladno za dár-
kové balíčky s drogistic-
kým zbožím a plyšovými 
p e j s k y  n a š e m u 
"Ježíškovi" - slečně Ivaně 

Svobodové. Slečna Svo-
bodová se o nás dozvě-
děla díky svému kontaktu 
s Čestnou stráží, kde je 
řada našich členů. Velmi 
si Vaší podpory vážíme a 
těšíme se na další spolu-
práci v roce 2014. Záro-
veň upozorňuji ty z Vás, 
kteří jste si balíčky nevy-
zvedli, že jsou umístěny v 
kanceláři OV ČSBS 
Kladno a jsou připraveny 
k vyzvednutí v době 

úředních hodin (pondělí 
10-12h.), či je možné se 
telefonicky domluvit na 
osobním zavezení k vám 
domů. 
 
Jménem všech obdarova-
ných ještě jednou děkuji 
 

Gabriela Havlůjová 



Dne 11. 11. 1918 v 11 
hodin a 11 minut byla 
ukončena 1. světová 
válka. Od té doby se 
11. listopad každoročně 
připomíná k uctění pa-
mátky padlých vojáků 
ve všech válečných kon-
fliktech. V některých ze-
mích je tento den stano-
ven jako státní svátek. V 
České republice se slaví 
od roku 2001, v Kladně 
se konal letos popáté.  

Naši váleční veteráni se 
zúčastnili pietního aktu a 
slavnostního shromáždě-
ní v Památníku na Vítko-
vě. Váleční veteráni z 
celé republiky uctili pa-
mátku svých padlých a 
zemřelých spolubojovní-
ků. Akce se zúčastnili 
nejvyšší představitelé 
politického a veřejného 
života. Z tohoto důvodů 
se Den válečných vete-
ránů v Kladně připomí-
nal o den později. Již 

tradičně byl položen 
věnec u památníku obětí 
1. světové války na ná-
městí Svobody. Po skon-
čení pietního aktu po-
zval pan primátor ing. 
Dan Jiránek naše vete-
rány a jubilanty na spo-
lečný oběd do restaura-
ce Gomé. 
 
Den válečných veteránů 
byl připomenut ještě 
společenským odpoled-
nem, které se konalo po 

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
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všech přítomných. Všichni 
obdivovali nejstarší ta-
nečnici členku ČsOL, 91 
letou Matyldu Klapalo-
vou, které to velmi sluše-
lo. U příležitosti oslav 
vzniku republiky obdr-
žela z rukou starosty 
ocenění královského 
města Slaný za svoji ce-
loživotní aktivní činnost. 
 
Předsedkyně ČsOL 
stručně vyhodnotila vý-
znam tohoto dne a pan 
Wachtl vybral na závěr 

Hašlerovu píseň Ta naše 
písnička česká. S touto 
písní na rtech šli naši 
vojáci do bitev a bojů s 
myšlenkou na vlast, rodi-
nu a přátele. A také s 
vědomím toho, že je to 
možná jejich poslední 
píseň.  Takto na tuto pí-
seň vzpomínali naši vá-
leční veteráni např. bri-
gádní generál Alexandr 
Beer, nositel mnoha vy-
znamenání a také drži-
tel nejvyššího státního 
vyznamenání Řádu Bílé-
ho lva. 
 
V příštím roce budeme 
slavit 100. výročí vzniku 
legií a rovněž plánujeme 
důstojné připomenutí 
Dne válečných veteránů 
včetně společenského 
odpoledne, které se se-
tkalo s mimořádným zá-
jmem. 
Text E. Armeanová 

jednání Valné hromady 
ČsOL Kladno v kladen-
ské restauraci U Zlatého 
selátka. Bylo to již druhé 
společenské setkání a 
zúčastnilo se ho celkem 
83 členů ČsOL, rodin-
ných příslušníků a sym-
patizantů. Hudbu obsta-
ral Jiří Wachtl a zpěv 
jeho kolega Bareš. Spo-
lečně s ním si zazpívali i 
ostatní v sále. Bohatá 
tombola, příjemná hud-
ba a také tanec přispě-
ly ke spokojené náladě 
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ZA PODPORU V ROCE 2013 

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 

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

Český svaz bojovníků za svobodu z.s. je dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který 

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 základě Smlouvy 

o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětného občanského sdružení 

(spolku, atp.). 

Náměty a příspěvky do zpravodaje lze zasílat e-mailem ovcsbs.kladno@gmail.com 

Z Á K L A D N Í  O R G A N I Z A C E  Č S B S  K L A D N O  A  S L A N Ý  

Blahopřejeme našim 
jubilantům: 
 
LEDEN 
ZO Kladno 
S. Olga MAULEOVÁ (88) 
Br. Pavel DUBEN (37) 
S. Karolína ŠICHOVÁ (35) 
Br. Jan GROSSMANN (31) 
Br. Boris MAŠEK (70) 
S. Hana KÁŇOVÁ (84) 
ZO Slaný 
Br. Ing. Jan JUDL (86) 
 
ÚNOR 
 
Br. Rudolf JEŽOVICZ (33) 
S. Vilemína PLAKOŠOVÁ 
(87) 
Br. Tomáš KESZELI (32) 
Br. Jan TELVÁK (78) 
S. Jaroslava HRUDOVÁ 
(91) 
 

ČLENSKÉ  
PŘÍSPĚVKY 

2014 
PROSÍM BRATRY  

A SESTRY, KTEŘÍ DO-
SUD NEZAPLATILI 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, 
ABY TAK UČINILI NEJ-
POZDĚJI DO KONCE 

LEDNA 2014 

KLADNO SLANÝ 

paintballteam Jan Kuběnka 

http://ovcsbskladno.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ovcsbs.kladno
https://sites.google.com/site/csbskladno/

