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

Vážení a milí příznivci Spol-

ku, v minulých týdnech se 

nám podařilo zaregistrovat  

doménu našeho spolku. Ná-

sledně se podařilo spustit i 

webové stránky spolku. Naším 

záměrem pro další prezentaci 

Spolku bylo vytvořit jednodu-

ché schéma stránek, ve kterém 

se budou všichni snadno ori-

entovat. Stránky spolku ocení 

všichni ti, kterým práce s po-

čítačem nečiní problémy. Pro 

ty ostatní zde bude k dispozici 

i nadále Zpravodaj v tištěné 

podobě díky společnosti 

https://profi.point4me.com/ 

Zda se nám povedlo vytvořit 

stránky jednoduché, které jsou 

zároveň poutavé a bohaté 

svým obsahem, můžete posou-

dit sami, pokud si do interne-

tového vyhledávače zadáte ad-

resu 
 

www.spolekodboje.cz  
 

Zde pak v jednotlivých zálož-

kách kromě základních infor-

macích o spolku naleznete ta-

ké například možnost podpory 

spolku nebo třeba všechny 

ročníky a čísla vydaných 

Zpravodajů.  

 

Pro rychlou komunikaci se 

spolkem můžete využít i naší 

novou emailovou adresu 
 

info@spolekodboje.cz 
 

Text: P. Hroník 

https://profi.point4me.com/
http://www.spolekodboje.cz


V sobotu 25. března 2017 jsme 

si zástupci Spolku pro zachová-

ní odkazu českého odboje připo-

mněli v Plzni 100. výročí od 

narození stíhacího pilota, pří-

slušníka 312 perutě RAF, plu-

kovníka v.v. Ladislava Světlíka. 

Slavnostní odhalení pamětní 

desky plk. Ladislava Světlíka se 

uskutečnilo v Plzni, v ulici Plze-

necká, před domem číslo popis-

né 38. V těchto místech se před 

100 lety Ladislav Světlík naro-

dil, dnes však v těchto místech 

nalezneme nový obytný dům, 

ten původní zde již nestojí. 

 

Organizátorem tohoto pietní 

aktu byl pan Martin Marek, 

LADISLAV SVĚTLÍK - 100 LET OD NAROZENÍ 
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Pavel Vranský vzdává hold svému kamarádovi Ladislavu Světlíkovi. 



desky Ladislava Světlíka a 

s kterým se osobně znal, jsme do 

Plzně přijeli ještě s dalším vzác-

ným hostem, kterým byl americký 

historik a spisovatel, Kevin McNa-

mara, kterému v roce 2016 vyšla 

v USA kniha o československých 

legionářích pod názvem „Dreams 

of a Great Small Nation: The Muti-

nous Army that Threatened a Re-

volution, Destroyed an Empire, 

Founded a Republic, and Remade 

the Map of Europe“. Možná se ptá-

te, proč uvádíme přítomnost pana 

McNamary na pietním aktu. Je to 

proto, že otec pana McNamary za 

druhé světové války bojoval u 

bombardovacích jednotek americ-

ké armády, které operovaly v Ang-

lii. 

resp. společnost Vojenské in-

vestiční medaile a náš Spolek 

byl přizván k účasti na této vý-

znamné události.  Za náš Spo-

lek se v Plzni zúčastnili a u od-

halené pamětní desky položili 

věnec předsedkyně Spolku G. 

Havlůjová a místopředsedové, 

válečný veterán plk. Pavel 

Vranský a Petr Hroník. 

 

Mezi přítomnými účastníky 

pietního aktu byli zástupci měs-

ta Plzně, příslušníci Klubů vo-

jenské historie včetně vojen-

ských dobových vozidel a dal-

ších spolků. Kromě plk. v.v. 

Pavla Vranského, který nadše-

ně přijal pozvání k účasti na 

slavnostním odhalení pamětní 
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Pietní vzpomínky se zúčastnila řada členů klubů vojenské historie v dobových uniformách. 



Po přednesených projevech ve 

kterých byl představen osud plk. 

v.v. Ladislava Světlíka a slavnost-

ním odhalení pamětní desky, če-

kalo přítomné milé překvapení ze 

strany organizátora, který přítom-

nému plk. v.v. Pavlu Vranskému 

předal stříbrnou pamětní medaili s 

vyobrazením generála Františka 

Fa j t l a  včetně  ce r t i f i kátu 

s uvedením pořadového čísla vy-

dané medaile. 

Rádi bychom jménem Spolku pro 

zachování odkazu českého odboje 

poděkovali panu Markovi nejen 

za pozvání k účasti na pietním 

aktu, ale především za skvělou 

organizaci pietního aktu a 

v neposlední řadě za opravdu milé 

překvapení v podobě předání stří-

brné pamětní medaile Pavlu 

Vranskému. 

 

Text a foto: P. Hroník 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

LADISLAV SVĚTLÍK - 100 LET OD NAROZENÍ 
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Válečný veterán plk. v.v. Pavel Vranský a Martin Marek, 

organizátor pietní vzpomínky na Ladislava Světlíka. 

Stříbrná pamětní medaile s certifikátem o pravosti a po-

řadovým číslem 20 udělená Pavlu Vranskému. 



Vzpomínáme 100 let od narození hrdiny, 

který nasazoval svůj mladý život za osvobození vlasti z nacistické okupace. 

Ladislav Světlík nechtěl, jako mnoho dalších, 

nečinně přihlížet jak nacisté ponižují náš lid a páchají zvěrstva 

na vlastencích v koncentračních táborech a věznicích. 

 

Ze ctí se zhostil vojenské přísahy a jako letec odešel nejdříve do Polska a odsud do Francie, 

která se okupaci bránila a v tzv. "podivné válce" si jako stíhač 

připisoval první úspěchy v leteckých bojích s nepřítelem. 

Byl úspěšný v bojích s nepřítelem nad Franci, Lucemburskem i Belgii 

a jeho vítězné souboje jsou podrobně popsané.  

Poslední vítězství ve Francii získal během příprav na invazi, 

i když plnil již úkoly jako zalétávací pilot. 

 

Po pádu Francie se Světlík dostal přes Gibraltar do Velké Británie, 

vstoupil do RAF a byl přidělen do 312 čsl. stíhací perutě . 

V rámci této perutě plnil úkoly při doprovodu bombardovacích letadel nad Francii a Ně-

mecko. Při návratu z jednoho takového doprovodu se na svaz vrhla smečka Focke-Wulfů 

190 a rozpoutal se divoký souboj, v němž si Láďa připisuje další sestřel. 

Dle počtu sestřelu se Ladislav Světlík stává leteckým esem.  

Po účasti na invazi a ukončení bojového turnusu 

je přeškolen na leteckou dopravu a létá v tzv. Ferry Command 

při přeletech letadel z továren a základen na letiště různých útvarů RAF. 

 

Za svou válečnou činnost obdržel řadu francouzských, 

britských a československých vyznamenání. 

 

Po návratu do ČSR létal u dopravy a z vojenského letectví přešel do ČSA, 

létal na domácích i zahraničních tratích. 

  

24. 3. 1950 se zúčastnil organizovaného hromadného úletu 3 letadel do Německa. 

Ve Velké Británii opět vstoupil do RAF 

a po krátkém období v Anglii sloužil na Dálném východě. 

  

Po odchod do penze se usadil na Novém Zélandu. 

 

Nechť tato pamětní deska, stejně jako obdobné na jiných domech  

navždy oznamuji, že Češi nesklonili hlavu, 

ale doma i v zahraničí bojovali za svobodu své vlasti. 
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VZPOMÍNKA PAVLA VRANSKÉHO 



V pátek 17. března 2017 jsme se 

zúčastnili pietní vzpomínky, kte-

rou pořádalo Sdružení domácího 

odboje a partyzánů, Společnost 

škpt. Václava Morávka ve spolu-

práci s MO ČR a GŠ AČR. Orga-

nizačně tuto pietní vzpomínku 

zabezpečil Český svaz bojovníků 

za svobodu ve spolupráci s Minis-

terstvem obrany České republiky, 

Generálním štábem Armády Čes-

ké republiky a Městskou částí 

Prahy 6, zastoupenou na pietním 

aktu panem Mgr. Ondřejem Kolá-

řem, starostou. 

 

U příležitosti 75. výročí hrdinné 

smrti škpt. Václava Morávka 

(brigádního generála in memori-

am) se u pomníku v pražských 

Dejvicích, nedaleko Prašného 

mostu, v místě, kde před 75 lety 

Václav Morávek dobojoval svůj 

život, vzpomněli a položili věnce  

zástupci mnoha organizací a spol-

ků. Za Spolek pro zachování od-

kazu českého odboje položili vě-

nec předsedkyně Spolku Gabriela 

Havlůjová a místopředseda plk. 

v.v. Pavel Vranský, který na škpt. 

Václava Morávka vzpomněl tak-

to: 

 
„Vzpomínáme zde 75. výročí smrti 

legendární osoby našeho domácího 

odboje, Václava Morávka. O jeho 

životě a hrdinství, jako jednoho ze 

slavných Tří králů, bylo již napsáno 

mnoho, avšak kdykoliv se jeho jméno 

vyslovuje, nebo v tisku objevuje, zno-

vu a znovu si uvědomujeme, že zvláš-

tě toto jméno je synonymem názvu 

hrdina a vlastenec.    

 

V boji proti nacistické okupaci bylo 

mnoho hrdinů, ať již mezi našimi 

zahraničními vojáky a letci na vý-

chodě a západě, nebo i v domácím 

odboji, v ilegální práci, slovenském 

a českém povstání. Ale hrdinství 

Václava Morávka nám bude navždy 

připomínat obrovské odhodlání, po-

hrdání nebezpečím, často i 

v zdánlivě neřešitelných situacích, 

lásku ke své rodné zemi a nenávist 

k zlovůli a řádění nacistických oku-

pantů. 

 

Jako zástupce zahraničních vojáků 

druhé světové války, my odbojáři, 

stejně ctíme  hrdinný domácí odboj i 

ty, kteří úpěli v žalářích, káznicích a 

koncentračních táborech Hitlerov-

ského Německa. Tok času způsobil, 

že je nás již jen hrstka, která se po-

kusila vzdorovat okupaci a dle svých 

možností oplácela hoře, které nacis-

mus způsobil našemu národu, avšak 

mohu Vás ujistit, že všichni obdivuje-

me a hluboce se klaníme před hrdin-

stvím Václava Morávka, který nám je 

nehynoucím vzorem. 

Nechť jeho světlá památka zůstane 

vždy v myslích českých občanů jako 

memento, že za svobodu a štěstí své-

ho národa je třeba bojovat a někdy 

také umírat. 

 

 

Text:  P. Hroník, P. Vranský 

Foto: P. Hroník 

75. VÝROČÍ OD HRDINNÉ SMRTI VÁCLAVA MORÁVKA 
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Pomník  u Prašného mostu byl plný květin a věnců. 

Pietního aktu se zúčastnili zástupci Spolku, Klára 

Kalibová, Pavel Vranský a Gabriela Havlůjová. 
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S velkou lítostí musíme oznámit, že dne 1. dubna 2017 

nás náhle, ve věku nedožitých 91 let, navždy opustil náš člen, bratr 

Ing. Jiří Schmied 

dlouholetý předseda slánské organizace ČSBS, který po zrušení této organizace  

neváhal a vstoupil do nově založeného Spolku. 

Zádušní mše za br. Jiřího Schmieda se uskuteční v sobotu 29. dubna 2017 

ve 14:00 hodin ve filiálním kostele Všech svatých v Knovízi. 

Přestože ZO ČSBS ve Slaném byla zrušena, tak my všichni jsme zůstali a „BOJUJEME“ dál v novém 

spolku nesoucí jméno : „Spolek pro zachování odkazu českého odboje“ 

 

Pokud chcete „bojovat“ s námi, rozšiřte naše řady a vstupte do Základní organizace SLANÝ. 

V jednotě je síla… 

Volejte nebo pište na číslo: David MAKARA 722 251 006 

ROZŠÍŘÍTE ŘADY SLÁNSKÉ ORGANIZACE? 



Na schůzi, která  15. 

března 2017 bylo sdě-

leno několik termínů 

významnějších akcí a 

potvrzení plánova-

ných zahraničních 

cest, z nichž uvádíme: 

- 27. 4. 2017 – odhalení pamětní 

desky s uvedením deseti jmen ci-

vilních obyvatel Kladna a okolí, 

zahynuvších při leteckém náletu 

„hloubkařů“ dne 17. 4. 2017 na 

nádraží v Kladně a nedaleké části 

nazvané Na Výhybce; slavnostní 

odhalení pamětní desky proběhne 

v 11:00 hodin za účasti příslušní-

ků Čestné stráže AČR 

———— 

- 9. 5. 2017  Den osvobození / 

Slaný, 10:00 hodin, setkání na 

náměstí T.G.M. a poté přesun na 

slánský hřbitov; 

 

- 9. 5. 2017  Den osvobození / 

Kladno, 14:00 hodin, setkání na 

náměstí Svobody, položení věnce; 

hudební doprovod následně pře-

sun autobusem na jednotlivá piet-

ní místa v Kladně a položení věn-

ců; 

———— 

- 21. 5. 2017  - Terezínská tryz-

na k uctění obětí nacistické perze-

kuce; z Kladna bude vypraven 

autobus pro členy Spolku, rodinné 

příslušníky a příznivce; trasa 

Kladno – Lidice – Slaný; odjezd 

z Kladna 7:30 hodin, odjezd 

z Terezína ve 13:00 hodin; časový 

harmonogram včetně zastávek 

bude v příštím čísle Zpravodaje;  

———— 

- 23.10. - 24.10. 2017 - KT Mau-

thausen, Rakousko / zájezd se 

uskuteční za podpory Statutárního 

města Kladna, které uhradí cestu. 

Bude se jednat o 2-denní zájezd, 

nocleh bude zajištěn v Linci. V 

KT Mauthausen se zúčastníme 

oficiální pietní vzpomínky na 

oběti čs. vlastenců, příbuzných a 

podporovatelů parašutistů operač-

ních skupin Anthropoid, Silver A, 

Out Distance a Intransitive. 

 

Dalším z mnoha cílů si Spolek 

klade získat mladší členy pro re-

gionální  pobočky Spolku 

v jednotlivých okresech a krajích, 

kteří by koordinovali činnost a 

byli nápomocni zejména starším 

zájemcům o vstup do Spolku. 

Rozhodli jsme se oslovit studenty 

a zájmové organizace a očekává-

me možný nárůst počtu mladších 

členů, což by pro náš spolek bylo 

rozhodně přínosem.  

 

V současné době jsou předkládá-

ny žádosti o dotace na Středočes-

ký kraj a Ministerstvo obrany ČR, 

odkud nám byla vyjádřena pod-

pora ihned po našem založení. 

Výdaje v tomto roce budou na 

tradiční akce na připomenutí obě-

tí a hrdinů našeho odboje, ale rov-

něž je v žádostech předpokládáno 

s výdaji přímo souvisejícími s 

péčí a pomocí pro držitele osvěd-

čení dle zák. č. 255/1946 Sb. a 

rovněž pro vdovy a sirotky po 

obětech nacismu. 

 

Členy Spolku byl schválen návrh 

Republikového výboru na jednot-

nou výši členského příspěvku ve 

výši 300,- kč, čímž jsme zároveň 

vyřešili dlouhodobou nespokoje-

nost s rozdělením členských pří-

spěvků v rámci ČSBS, kdy vete-

ráni a političtí vězni platí nejvyšší 

příspěvky a naopak mladší, často 

pracující sympatizanti, platí tu 

nejmenší částku. 

 

Na Den válečných veteránů 11. 

11. 2017 je v plánu Společenský 

večer Spolku, místo konání bude 

Hotel Hejtmanský dvůr ve Sla-

ném. Na přípravě této společen-

ské události Spolek úzce spolu-

pracuje se Spolkem patriotů Sla-

ný. O této akci budou členové 

průběžně informováni. 

 

Následoval prostor k diskuzi, kdy 

byl položen dotaz ohledně po-

skytnutí bližších informací ohled-

ně zmíněných zahraničních po-

bočkách Spolku. Jedná se o zříze-

ní poboček Spolku v zahraničí, 

například plánujeme pobočku v 

sibiřském Tajšetu, kde o činnost 

Spolku projevily zájem mladé 

studentky v čele s místním učite-

lem dějepisu. Dále jsou zájemci o 

vytvoření pobočky Spolku napří-

klad v americkém Miami mezi 

našimi krajany, v místě, kde zahy-

nul český rodák Antonín Čermák, 

který se velkou měrou zasloužil o 

vznik Československa při podpo-

ře T.G.M. V tuto chvíli probíhají 

administrativní kroky ke vzniku 

těchto poboček. 

 

Kancelář Spolku bude i nadále 

otevřena pro členy každé pondělí 

od 10:00-12:00, kdy tam bude 

přítomna naše nová posila Vero-

nika Jechová, jako administrativní 

podpora. Je tedy možné uhradit 

členský příspěvek na místě, pří-

padně se osobně přihlásit na plá-

nované akce a cesty.  

VYBRALI JSME Z ČLENSKÉ SCHŮZE 
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týráme naše západní sousedy? 

Ano, ne všichni Němci byli na-

cisté. Většina byli dobří občané, 

scházeli se u piva, pracovali, 

aby uživili sebe a rodiny a uklá-

dali své děti láskyplně ke spán-

ku. Ale příliš mnoho z nich ne-

chtělo vidět, hleděli jinam a 

bránili se - já jsem nic nevěděl. 

Příliš velký počet z nich mlčel. 

Absolutní vina padá na ty, kteří 

se dopustili nacistických zloči-

nů, ale odpovědní a vinní jsou i 

ti, kteří nedělali nic, kteří zatáh-

li rolety, aby nic neviděli. 

Spojenci vyhráli válku také pro-

to, že věděli, jakého nepřítele 

mají před sebou, nepozastavo-

vali se nad možností, že by ura-

zili nacisty, nevážili každého 

slova, aby se nedotkli druhé 

strany.     

Ano, to vše platí o generaci, 

která odchází a která tvoří u na-

šich německých a rakouských 

sousedů již menšinu. Nicméně 

nacistické a rasistické myšlenky 

žijí. Neonacisté zaplavují celou 

Evropu a mají svou kolébku 

tam, kde nacismus vznikl. Je-

jich metody a učení využívají i 

skupiny radikálních muslimů. 

Svět se musí bránit. Už teď mu-

síme často porušovat zásady 

osobní svobody, zavádět poni-

žující osobní kontroly, vydávat 

velké částky na bezpečnost, 

abychom omezovali nebezpečí 

terorismu, úkaz, který jsme také 

zažili ze strany hitlerovského 

Německa v letech před záborem 

pohraničí. 

Dovedl si někdo představit při 

vzniku našeho novodobého stá-

tu, jak bude Evropa vypadat 

v roce 1940? Věděl někdo 

v berlínských nebo vídeňských ka-

várnách, že genocida bude oslavo-

vanou skutečností? Představoval si 

někdo, že divně vypadající malíř 

jménem Schickelgruber bude po-

chodovat z mnichovské pivnice 

přes žalář do Reichstagu?  Zatím 

nám takové opakování dějin nehro-

zí, ale nebezpečí může přijít z jiné 

strany. I dnes je třeba napravit chy-

bu a správně odhadnout budouc-

nost. 

 

Pavel Vranský, místopředseda 

Spolku 

 

(Projev, který pronesl naprvní 

schůzi Spolku Pavel Vranský,. Foto 

dole: Pavel Vranský a David 

Makara, předseda slánské organi-

zace). 

Letos tomu bude 72 let po 

ukončení druhé světové války. 

Znamená to, že všechny dějin-

né skutečnosti první poloviny 

minulého století mají být vy-

mazány z paměti? Vždyť v naší 

zemi stále žijí pamětníci běsně-

ní Hitlera před tím, než vyvolal 

světovou válku, mohou dát svě-

dectví o vyhnání českých lidí 

z pohraničí, o útlaku za okupa-

ce, o ukrutnostech gestapa ve 

věznicích a káznicích, o kon-

centračních táborech, o mučení 

a zplynování milionů, o Lidi-

cích a Ležácích, o bojích proti 

tomu zlu doma i v zahraničí a o 

důsledcích všeho toho běsnění 

na lidské osudy. 

Ano, byli jsme ve válce 

s barbarským, krvežíznivým a 

bezcitným nepřítelem, který 

odhodil veškeré civilizační 

zvyklosti a vrátil svět do tem-

ného dávnověku. Lze na to vše 

zapomenout? Lze nyní náš od-

por, odpor celého civilizované-

ho světa a částečnou odplatu, 

přirovnávat k tomuto řádění a 

hledat případy, které to dokazu-

jí? Je třeba se omlouvat za 

bombardování Drážďan, za 

bombardování ostatních ně-

meckých měst, továren, želez-

ničních uzlů, za souzení někte-

rých nacistických pohlavárů, 

jen několika zločinných dozor-

ců koncentračních táborů, a ně-

kterých gestapáků a udavačů 

z vlastních řad? Je nutno se 

omlouvat za odsun, který 

umožnil náš život bez války a 

incidentů, když na tyto dějinné 

skutečnosti poukazujeme, aby-

chom odvrátili jejich opaková-

ní, opravdu tím pokořujeme a 
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Zástupci ČsOL Kladno se dne 15. 

března 2017 nejprve zúčastnili 

pietního aktu na Hradčanském 

náměstí v Praze. Vzpomínku na 

nejtragičtější den v našich ději-

nách uspořádala Československá 

obec legionářská, kromě legioná-

řů se zúčastnili také pamětníci a 

politici. 

Členové ČsOL Kladno se pravi-

delně zúčastňují pietní vzpomínky 

v Mladé Boleslavi, která se letos 

konala již po osmnácté. Tuto akci 

připravuje ČsOL Mladá Boleslav 

před budovou bývalých kasáren 

na Jičínské ulici. Kasárenský 

komplex bývalé zeměbrany slou-

žil po vzniku Československa ja-

ko Masarykovy kasárny a sídlil v 

nich Pěší pluk 47. Za 2. světové 

války v budově byla vazební věz-

nice gestapa a v letech 1943 - 

1944 v ní byla umístěna policejní 

škola. Tento komplex chátral, ale 

podařilo se ho zachránit, budou 

tam vybudovány nové bytové jed-

notky. Z tohoto důvodu byla pa-

mětní deska přemístěna na bok 

budovy. Slavnostní odhalení se na 

budově kasáren konalo 2. 7. 

1947, deska připomíná jména 

umučených důstojníků Obrany 

národa majora Josefa Frymla, 

štábních kapitánů Jana Víta a Sta-

nislava Ulricha. 

Před zahájením pietní vzpomínky 

jsme si prohlédli výstavu připra-

venou mladoboleslavskými legio-

náři. Výstava prezentovala stateč-

né muže i ženy z Pojizeří, kteří 

aktivně vystoupili proti okupaci. 

Prostřednictvím dobových foto-

grafií a historických dokumentů 

přiblížila odvahu a statečnost 

těch, kteří za svobodu své země 

neváhali obětovat i to nejcennější, 

svůj život. 

V letošním roce se jejich památce 

přišli poklonit také předseda Po-

slanecké sněmovny Jan Hamáček, 

náčelník Generálního štábu AČR 

armádní generál Josef Bečvář, 

senátor Jaromír Jermář, náměstek 

hejtmanky Středočeského kraje 

Daniel Marek, místopředsedové 

ČsOL brigádní generál Emil Bo-

ček, plk. Václav Kuchynka, mjr. 

Tichomir Mirkovič, brigádní ge-

nerál Miloslav Masopust a další 

váleční veteráni, dále tajemníci 

ČsOL Jiří Filip a Milan Mojžíš, 

pozůstalí po příslušnících Obrany 

národa a místní občané. 

Pietní akt začal nástupem čestné 

jednotky a rozhlasovým zázna-

mem o všeobecné mobilizaci a 

VZPOMÍNKA NA 15. BŘEZEN 1939 
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Mladá Boleslav, že nezapomí-

nají. Pietní akt byl ukončen slo-

venskou a českou státní 

hymnou. 

Po skončení akce předsedkyně 

ČsOL Kladno slavnostně předa-

la členský průkaz a odznak no-

vému členu Janu Kopačkovi, 

který přijel v uniformě ruského 

legionáře. K členství mu pobla-

hopřál také válečný veterán Mi-

loslav Masopust a náčelník GŠ 

AČR Josef Bečvář. Poděkování 

patří všem členům ČsOL Mladá 

Boleslav, kteří tuto akci organi-

zují a zajišťují. Pozvání rádi 

přijmeme i v příštím roce. 

Text: E. Armeanová, foto: S. 

Pítr 

_________________ 

 

„Připomeňme, že náš Spolek s 

mladoboleslavskými legionáři v 

čele s Tomášem Pilvouskem v loň-

ském roce historicky první vzpo-

mínku na armádního generála 

Sergeje Vojcechovského v Praze u 

domu, ze kterého byl složkami 

NKVD v květnu 1945 odvlečen do 

sibiřského gulagu.“ 

pozn. red. 

_________________ 

projevem prezidenta Emila Há-

chy. S krátkými projevy vy-

stoupili předseda Poslanecké 

sněmovny Jan Hamáček, ar-

mádní generál Josef Bečvář, 

tajemník Jiří Filip, historik Jan 

Juřena, brigádní generál Emil 

Boček a předseda ČsOL Mladá 

Boleslav Tomáš Pilvousek. Jiří 

Filip ve svém projevu přiblížil 

vzpomínku pplk. Jaroslava 

Bukvičky na okamžiky bez-

mocnosti při opuštění prostor 

kasáren. „Nejtěžší bylo pře-

svědčit a uklidnit mužstvo. Po-

dařilo se. Chlapci nás poslechli 

jako berani, ač pláče při ode-

vzdávání zbraní bylo mnoho. 

Vojáci pušky líbali. Aspirant na 

stráži snad zešílel a musel býti 

násilím odvlečen“. Vnímali 

jsme, že podobně to probíhalo i 

na jiných místech v republice. 

Následovalo položení věnců, 

čtením jmen zastřelených, po-

pravených a umučených za 

zvuku večerky ,byly vypáleny 

čestné salvy. Generál Boček ve 

svém projevu řekl, že to byla 

zdrcující dějinná zkušenost. 

Mladí hoši se rozhodli bojovat 

po vzoru legionářů. Skláníme 

se před památkou padlých dů-

stojníků a poděkoval jednotě 
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N E Z A P O M E N E M E 

Korespondenční adresa: 

Nám. Starosty Pavla 44 

272 01 Kladno 

Telefon: 720237044 

E-mail: info@spolekodboje.cz 

Zpravodaj pro vás připravil a 

graficky upravil Petr Hroník 

Naše webové prezentace 
WEB   http://spolekodboje.cz 
TWITTER  https://twitter.com/spolekodboje 
INSTAGRAM  https://www.instagram.com/spolekodboje/ 
FACEBOOK  https://www.facebook.com/spolekodboje/ 

Spolek pro zachování odkazu českého odboje 

Účelem spolku je udržování památky a paměti na hrdinství přeži-

vších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob aktivně 

vystupujících proti všem formám totalit a diktatur. Zachování odkazu 

boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokra-

tických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu. 

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

Děkujeme 
za 

podporu! 
 

 
 

Bedřich NEUMANN 
divizní generál 

Čsl. legionář, velitel Obrany národa, 
exilový Náčelník štábu čsl. vojenské správy 

* 
Narozen 3. dubna 1891, Třebichovice 

† 
Zemřel 16. července 1964, Londýn 

SBÍRKOVÝ ÚČET 
V této chvíli probíhá registrace sbírkového účtu u Krajského úřadu   
za účelem získání finančních prostředků na podporu, rozvoj a uchování 

tradice a  paměti na odkaz českého odboje, zejména na údržbu a ochranu 
pietních míst, vč. zakoupení věnců a kytic; přímou finanční podporu účast-
níků českého odboje a pozůstalých; realizace vzdělávacích akcí a předná-

šek, včetně výroby a tisku prezentačních a odborných materiálů.   

 

KANCELÁŘ 

SPOLKU 
 

ÚŘEDNÍ HODINY 

PONDĚLÍ 

10:00 - 12:00 HODIN 

Nám. 17. listopadu 

2840 

(bývalá kancelář OV) 

 

v případě potřeby na 

tel.: 602 668 482 

http://spolekodboje.cz
https://twitter.com/spolekodboje
https://www.instagram.com/spolekodboje/
https://www.facebook.com/spolekodboje/

