
Tak jako loňský rok byl ná-

ročný z důvodu 70. výročí 

řady vzpomínkových akcí, 

tak i letošní rok bude nároč-

ný a svým způsobem přelo-

mový, neboť nás čeká v 

červnu 2013 Sjezd a volba 

nového předsedy ÚV. 

 

 Vážené sestry, 

vážení bratři, milí přátelé 

dovolte mi, abych Vám jmé-

nem svým a i jménem zá-

kladní organizace Českého 

svazu bojovníků za svobodu 

Kladno popřál vše nejlepší 

v Novém roce 2013.  

Pevně věřím, že i v letošním 

roce se budeme vídat na 

mnoha akcí, pietních vzpo-

mínkách a osobních setkání. 

Dovolte mi, abych Vám na 

tomto místě poděkoval za 

Vaši práci, kterou jste dosud 

pro ZO ČSBS Kladno vyko-

nali. 

PF 2013 

Z výroční členské schůze... 

 Dne 12.11.2012 se 

uskutečnila v Hotelu Kladno 

na Sítné Výroční členská 

schůze Základní organizace 

ČSBS Kladno. Schůze se 

zúčastnilo 28 členů z 51 a 3 

hosté ze ZO ČSBS Lidice a 

ZO ČSBS Slaný. Všichni 

přítomní uhradili členské 

příspěvky na rok 2013. Od 

ostatních členů se členské 

příspěvky vyberou do konce 

ledna 2013. 

Na VČS byl zvolen nový 

výbor ZO. Stávající předse-

da, br. Bc. Stanislav Pítr 

rezignoval ze zdravotních 

důvodů. Novým předsedou 

ZO ČSBS Kladno byl jedno-

hlasně zvolen br. Petr Hro-

ník. Místopředsedou ZO 

ČSBS Kladno byl zvolen br. 

Stanislav Pítr a členy výbo-

ru s. Mgr. Eva Armeanová a 

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



 Předsednictvo OV 

ČSBS Kladno, které jednalo 

v Hotelu Sítná na Kladně 

dne 17.12.2012 se usneslo 

na termínu Okresní konfe-

rence ČSBS Kladno a to na 

den 14.1.2013. 

 Na této konferenci 

bylo zvoleno nové předsed-

nictvo, plénum i revizní komi-

se OV ČSBS Kladno, dele-

gáti na Sjezd ČSBS, který se 

bude konat v Praze v červnu 

letošního roku. 

 Okresní konference 

zvolila za své delegáty na 

Sjezd ČSBS předsedkyni OV 

ČSBS Kladno s. Mgr. Gab-

riela Havlůjovou, předsedu 

ZO ČSBS Lidice br. Pavla 

Horešovského a jako ná-

hradníka předsedu ZO 

ČSBS Kladno br. Petra Hro-

níka.  

na pobyt v těchto zařízeních 

je k dispozici v kanceláři OV 

ČSBS Kladno po dohovoru s 

jednatelkou OV ČSBS Klad-

no. 

 Jednatelka OV 

ČSBS Kladno s. JUDr. Irena 

Knotková informovala o 

nabídce léčebných pobytů, 

které nám přišlo od Vojen-

ských lázeňských a rekreač-

ních zařízení - VOLAREZA.  

Jedná se o pobyty v Karlo-

vých Varech, Františkových 

lázní, Teplicích a Jeseníku na 

rok 2013. Žádosti o poukaz 

Okresní konference ČSBS Kladno 

VOLAREZA - nabídka léčebných pobytů 

Posila členské základny 

kových setkání v rámci celé 

České republiky. Velice si 

považujeme, že právě pří-

slušníci profesionální armády 

vstoupili do našich řad. 

 V loňském roce jsme 

za člena ZO ČSBS Kladno 

přijali i jednu ženu, s. Mgr. 

Marii Hrošovou, které v loň-

ském roce vyšla kniha „Na 

každém kroku boj“. Autorka 

na sebe vzala nelehký úkol 

zpracovat všechny etapy 

bojové cesty 1. čs. party-

zánské brigády Jana Žižky 

jako jednotného bojového 

celku. 

 Na podzim roku 

2012 oslovil náš člen, br. 

Pavel Duben, který pracuje 

u Čestné stráže Armády 

České republiky spolupra-

covníky a nabídl jim členství 

v naší organizace. Díky této 

iniciativě jsme získali do 

svých řad 11 příslušníků 

Čestné stráže Armády Čes-

ké republiky, jejichž hlavní 

pracovní náplní je účast na 

pietních aktech a vzpomín-
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...JEDENÁCT 

PŘÍSLUŠNÍKŮ 

PROFESIONÁLNÍ 

ARMÁDY 

ROZŠÍŘILO NAŠE 

ŘADY... 



 První akcí, které 

jsme se v letošním roce zú-

častnili byla vzpomínková 

akce v Pardubicích „Silver A 

v paměti tří generací“. Za  

ZO ČSBS Kladno se akce 

zúčastnil předseda ZO br. 

Petr Hroník a místopředseda 

ZO br. Bc. Stanislav Pítr. 

 

ZO ČSBS Kladno v Pardubicích - 9.1.2013 

Silver A v paměti tří generací - Pardubice, 9.1.2013 

vysokým počtem věnců a 

květin, které byly položeny 

k pomníku.  Poté následova-

li proslovy primátorky měs-

ta Pardubice Štěpánky Fraň-

kové a předsedy Ústředního 

výboru Českého svazu bo-

jovníků za svobodu, plk. 

v.v. Jaroslava Vodičky. Prá-

vě on ve svém projevu hod-

notil svou loňskou výzvu, 

kterou v Pardubicích před 

rokem vyhlásil. Tzv. Výzva 

1+1, totiž výzva všem čle-

nům ČSBS, aby v průběhu 

roku každý přivedl do svazu 

alespoň jednoho nového 

člena. Ve svém projevu vy-

zdvihl tři nejvíce aktivní 

organizace a jejich úspěchy. 

Velice nás potěšilo, že mezi 

zmíněnými organizacemi 

byla ta naše, ZO ČSBS 

Kladno. Předseda ÚV zmí-

nil předsedu ZO ČSBS 

Kladno, br. Petra Hroníka a 

citoval úspěchy na poli fa-

cebooku a webových pre-

zentací vůbec. Zmínil také 

přijetí nových členů, kte-

rých jsme v roce 2012 přija-

li celkem 12. 

Po ukončení první části pi-

etního setkání proběhl pře-

sun všech pozvaných hostů 

do nedalekého hotelu Zlatá 

štika, kde proběhla druhá 

část programu. Jako první 

pronesl projev 1. náměstek 

ministryně kultury ČR, 

JUDr. František Mikeš. Ve 

svém projevu hovořil o sku-

pině Silver A. Jeho slova 

s m ě r o v a l a  t a k é 

k samotnému Památníku 

Lidice, o kterém hovořil 

jako nejvýznamnější institu-

ci v ČR v oblasti vzdělává-

ní. Poté se svým projevem 

vystoupila místopředsedky-

ně senátu Parlamentu ČR 

Mgr. Miluše Horská a také 

hejtman Pardubického kraje 

Martin Netolický, Ph.D., 

který se zmínil o současné 

(ne)vzdělanosti jeho vrstev-

níků v oblasti dějin 20. sto-

letí a pronesl jakousi výzvu, 

aby došlo k přehodnocení 

učebních plánů ve školství a 

mladší generace… pokračo-

vání na poslední straně. 

Dne 9. 1. 2013 ve 14:00 

hodin bylo zahájeno již 5. 

mezigenerační setkání pa-

mětníků, účastníků protina-

cistického odboje, ústavních 

činitelů, politické reprezen-

tace a široké veřejnosti 

v Pardubicích na popravišti 

„Zámeček“ kde si připo-

mněli výsadkovou skupinu 

Silver A. Členové skupiny 

Alfréd Bartoš, Josef Valčík 

a Jiří Potůček se 9. ledna 

1942 poprvé pokusili neú-

spěšně spojit se vysílačkou 

Libuší s Londýnem. Spojení 

se podařilo navázat až za 

týden a tím byla celá opera-

ce zahájena. 

Po uctění památky obětí 

položením květin a věnců, 

provázel celým programem 

ředitel Památníku Lidice 

JUDr. Milouš Červencl, 

který připomněl celou sku-

pinu Silver A. Ve svém pro-

slovu vyzdvihl zejména 

radistu Jiřího Potůčka. 

S potěšením konstatoval, že 

l e t o š n í ,  5 .  s e t k á n í 

v Pardubicích je výjimečné i 
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ČSBS SE VE 

SVÉM PROJEVU 

V PARDUBICÍCH 

ZMÍNIL I O NAŠÍ 

ORGANIZACI, 

KTEROU 

POCHVÁLIL ZA 

JEJÍ AKTIVITU... 



z knihy armádního generála 

T o m á š e  S e d l á č k a 

„Vydržet“. V samém závěru 

vystoupili také dva historici, 

plukovník PhDr. Eduard 

Stehlík a PhDr. Radka 

Šustrová. Plukovník Stehlík 

měla vetší povědomí o no-

vodobých dějinách. Dalším 

vzácným hostem byl herec, 

pan Josef Somr, který se 

dosud účastnil všech setkání 

v Pardubicích. Ve svém 

vystoupení přednesl úryvek 

nejdříve vzpomněl na pana 

generála Sedláčka a poté 

upozornil na instalovanou 

výstavu České stopy ve 

Skotsku. PhDr. Radka 

Šustrová svůj příspěvek 

zaměřila na osobnost Sira 

Barnetta Strosse a jeho ini-

ciativu za obnovu Lidic, tzv. 

Lidice shall live a na město 

Stoke on Trent a jeho vazby 

na Lidice. 

V samém závěru následova-

la vernisáž instalované vý-

stavy, kterou si všichni pří-

tomní prohlédli. 

… pokračování Silver A v paměti tří generací... 

Adresa 

Nám. 17.listopadu 2840 

272 01 Kladno 

Telefon: 720237044 

E-mail: ovcsbs.kladno@gmail.com 

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 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 členo-

vé 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 ob-

čanského sdružení (spolku, atp.) 

Náměty a příspěvky do zpravodaje lze zasílat e-mailem ovcsbs.kladno@gmail.com 
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Blahopřejeme našim 
jubilantům: 
 
LEDEN 
 
S. Olga Mauleová (87) 
Br. Pavel Duben (36) 
Br. Jan Grossmann (30) 
S. Hana Káňová (83) 
 
ÚNOR 
 
Br. Rudolf Ježovicz (32) 
S. Vilemína Plakošová (86) 
Br. Tomáš Keszeli (31) 
Br. Jan Telvák (77) 
S. Marie Kytralová (80) 
S. Jaroslava Hrudová (90) 

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

