
Zveme Vás na May-
rovku, kde se v sobotu 
7. června 2014 usku-
teční každoroční pietní 
akt na památku za-
vražděných horníků z 
Lidic. 
 
Pietní akt se uskuteční 
v prostoru hornického 
muzea Mayrau, v 
10:00 hodin. 
 
Doprava individuální! 

CESTIČKOU K MAYROVCE… PIETNÍ AKT 

ZAPOMENUTÝ POMNÍK V KRNČÍ... 

Náš nový člen ZO Kladno, br. Jaroslav 
Řidkošil nás upozornil na „zapomenutý“ 
pomník obětem nacismu, který se nachá-
zí v severozápadní části Kladna, v místě 
zvaném Krnčí.  
Rozhodl jsem se (br. Hroník, pozn. aut.) 
navštívit toto místo, abych se seznámil se 
současným stavem pomníku a mohl infor-
movat i ostatní členy. O pomník se evi-
dentně nikdo již několik let nestará, 
přestože tato povinnost je ze zákona 
delegována na Magistrát města Kladna, 
který tento pomník vede ve své evidenci 
a má povinnost řádně pečovat o váleč-
né hroby dle § 3, zákona č. 122/2004 
Sb. o válečných hrobech a pietních mís-
tech. 
Pomník se nachází v místech bývalé vo-
jenské střelnice, která vznikla ve třicá-
tých letech 20. století, pokr. str. 2 
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když se Kladno stalo po-
sádkovým městem po vý-
stavbě kasáren. Několikrát 
v měsíci se zde konalo 
cvičení ve střelbě. Za  
2. světové války používalo 
kladenské gestapo střelnici 
k popravám. K té  první 
zde došlo šest dnů po 
atentátu na zastupujícího 
ř í š s kého  p ro tek tora  
R. Heydricha. Gestapo z 

pražské centrá-
ly vydalo kla-
d e n s k é m u 
gestapu rozkaz 
doplnit seznam 
ten den popra-
vených v Pro-
t e k t o r á t u  
o dalších šest 
osob. Rozkazu 
se zhostil šéf 
k l ade n s ké ho 
gestapa Ha-
ra ld  Wie-
smann. Náhod-
ně vybral: Jo-
sef Mikula, nar. 
1871, Teresie 
Mikulová, nar. 
1868, Josef 
Mikula, nar. 
1907, Božena 
Mikulová, nar. 
1905, rodina 
pocházející z 

Brozan u Roudnice nad 
Labem. A důvod? Pro 
ukrývání nepřátel říše. 
Seznam doplnil o manžel-
ku nezvěstného komunisty 
Marii Heřmanskou, nar. 
1908 a Zdeňka Černého, 
nar. 1925, drogistického 
učně z Rakovníka. 
Po válce byl v místě býva-
lé vojenské střelnice posta-
ven pomník věnovaný obě-
tem kladenského gestapa. 
Text na pomníku „NA PA-
MĚŤ ZDE POPRAVENÝM 
OBĚTEM NĚMECKÉHO 
FAŠISMU V ROCE 1939 - 
1945“ se dá dnes přečíst 
jen díky tomu, že písmena 
jsou do kamene vytesaná. 
Barva písmen již dávno 
zmizela. Spadané suché 
větve kolem pomníku, kte-
rý je pokrytý vrstvou me-
chu, a patrné zbytky pů-
vodního kovového nízkého 
oplocení jsou smutnou vizit-
kou péče města. Rozhodli 
jsme se proto oslovit naše 
mladší členy a zorganizo-
vali jsme ještě před připo-
menutím květnových udá-
lostí brigádu, abychom 
pomník očistili a upravili 
jeho okolí. V neděli  
27. dubna 2014 jsme se 
proto vypravili k pomníku. 

To, jak jsme upravili okolí 
pomníku, se můžete pře-
svědčit na následujících 
fotografií. Po úpravě okolí 
pomníku jsme položili kvě-
tiny, tentokrát ozdobené 
stuhou nejen naší organi-
zace OV ČSBS Kladno a 
tradičně také stuhou ČsOL 
Kladno, ale poprvé také 
stuhou Čestné stráže AČR. 
Na závěr jsme si o událos-
ti, která se zde udála 
před 72 roky přečetli 
krátký úryvek z knihy Kla-
denský tulák, kterou na-
psal Jaroslav Vykouk a 
také jsme si prohlédli 
zbytky původní vojenské 
střelnice. 
Jmenovitě bych chtěl po-
děkovat předsedkyni OV 
ČSBS Kladno ses. Havlůjo-
vé, br. Ševčíkovi, br. Lite-
rovi, br. Kotvasovi, ses. 
Hládkové, člence ZO ČSBS 
Lidice, která se dostavila 
se synem a v neposlední 
řadě také přátelům z kla-
denské kavárny Lodestar 
Coffee, kteří kromě aktivní 
pomoci nám přinesli občer-
stvení v podobě skvělé 
kávy. 
 
Text P. Hroník 
Foto A. Litera,P. Hroník 

vlevo původní stav pomníku, 
vpravo pomník po očištění a 
úpravě okolí 
Dole 
- kdo se dostavil, tak se pustil 
do práce... 
- a na závěr položení květin 



náměstí Svobody a kla-

denském hřbitově. Pietní 

akt doprovodily zpěvem 

státní hymny ČR žákyně 

9. třídy 5. základní ško-

ly v Kladně. Na dalších 

13 místech v Kladně 

jsme zabezpečili důstoj-

ný a slavnostní prů-

běh vzpomínky s 

velkou pomocí brat-

ra Tomáše Ševčíka z 

Čestné stráže AČR, 

sestry Miroslavy 

Boumové z Hasičské-

ho záchranného sbo-

ru ČR a pplk.  Ing. 

Vladimíra Ditricha, 

terénního pracovníka 

ČsOL (viz. první 

zprava - foto naho-

ře). Vzpomínali jsme 

nejenom na šťastné 

květnové dny, oslavy 

ukončení války, ale 

zejména na miliony 

padlých, umučených a 

nevinných obětí války. 

Jak jinak než pietní 

vzpomínkou vyjádřit 

těmto hrdinům úctu? Ne-

být lhostejní. Tito hrdino-

vé před 69lety položili 

život za naší svobodu. 

Nám za aktivní postoje 

nehrozí trest smrti, přes-

to často váháme i jen 

vyjádřit svůj názor… 

Vzpomínejme na padlé 

a rovněž si připomínej-

me jej i ch odkaz. 

Čest jejich památce! 

G. Havlůjová 

Dne 7. května 2014 

jsme si byť ve skromném 

počtu účastníků připo-

mněli konec 2. světové 

války na Kladně a 

v Zákolanech. Za účasti 

primátora města Kladna 

byly položeny věnce na 
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KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI ZO LIDICE 
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V Den vítězství 8. května 
2014 si v Lidicích připo-
mněli 69. výročí ukonče-
ní 2. světové války.  
Obecní úřad Lidice spo-
lečně s předsedou místní 
Základní organizace 
Českého svazu bojovníků 

za svobodu uspořádali 
pietní vzpomínku na 
květnové události roku 
1945. Sraz účastníků 
byl jako každým rokem 
v 10:00 hodin před bu-
dovou obecního úřadu, 

odtud následoval prů-
vod ke společnému hro-
bu lidických mužů. Za 
OÚ Lidice se pietního 
aktu zúčastnil místosta-
rosta obce pan Tomáš 
Skála, který společně 
s lidickou ženou paní 
Miladou Cábovou polo-
žil ke hrobu věnec. Za 
OV ČSBS Kladno se pi-
etní vzpomínky zúčastnil 
předseda ZO Kladno 
br. Hroník, který položil 
věnec spolu s další lidic-
kou ženou paní Milosla-
vou Kalibovou. Po vyko-
nání oficiální části piet-
ního aktu poděkoval 
místostarosta obce všem 
za účast a někteří 
z přítomných ještě poté 
diskutovali, jiní jen tiše 
vzpomněli na oběti vál-
ky. 

P. Hroník 
 
Pozn. aut.: 
Po ukončení pietní vzpo-
mínky jsem si u hrobu 
lidických mužů vzpomněl 
na slova pana Nešpora, 

která pronesl v roce 
2012 v Senátu Parla-
mentu ČR při konání kon-
ference „České národní 
povstání“ cit.: „Vážení 
přátelé, milí hosté, na 
tomto místě bych chtěl 
připomenout při příleži-
tosti této konference, že 
lidičtí muži, kteří byli po-
stříleni v roce 1942, bo-
jovali po celou dobu vál-
ky v srdcích na všech 
frontách. Přinesl jsem 
fotografii, která zachy-
cuje první označení hrobu 
lidických mužů v roce 
1945, a to sice 5. května 
ráno v 7 hodin tam přišli 
n e j m e n o v a n í  m u ž i 
z Poldovky a to místo 
označili vlajkou a pověsi-
li tam malý věneček na 
jejich památku. Takže 
nezapomněli na ty muže 
a v podstatě je symbolic-
ky vyzvali k tomu, aby 
povstali.“ 
 
Text a foto: P. Hroník 



v hojném počtu účastnili 
také členové baráčnic-
kých obcí ze Slaného a 
Středokluk. Velmi potě-
šující skutečností byla 
přítomnost mladé gene-
race zastoupená studen-
ty a řadou spoluobčanů. 
První pietní akt se konal 
na Hlaváčkově náměstí 
a poté se průvod ode-
bral na místní hřbitov. 
Zde po vykonání pietní-
ho aktu se ujal slova 
pan starosta Martin 
Hrabánek, který podě-
koval všem přítomným 
za hojnou účast a ve 
svém projevu zdůraznil 
neustálou potřebu při-
pomínat si tyto události, 
ze jména generac i 
nejmladší, protože i 
v dnešní době jsme 
téměř denně v konfron-
taci s nacionalismem, 
rasismem a xenofobií 
v různých variantách 
nejen u nás, ale v celé 
Evropě. Se svým pří-
spěvkem vystoupil také 
předseda ZO Slaný  

br. Jiří Schmied, který 
připomněl, aby se neza-
pomínalo na tisíce spolu-
občanů, kteří den-
ně nasazovali svůj 
život v odbojové 
činnosti. Po ukon-
čení pietních aktů 
pozval pan sta-
rosta členy České-
ho svazu bojovní-
ků za svobodu, 
členy obce baráč-
nické a členy Klu-
bu vojenské histo-
rie na neformální 
přátelské poseze-
ní na Městském 
úřadu. Zde jsme 
všichni poděkovali 
vedení Královské-
ho města Slaný za 
práci a podporu, 
kterou věnuj í 
nejen veteránům 
2. sv. války, účast-
níkům národního 
boje za osvobo-
zení, ale i ostat-
ním organizacím. 
Text a foto: 
P. Hroník 
 
Rád bych i za sebe 
poděkoval panu 
starostovi Martinu 
Hrabánkovi a 1.  
místostarostovi panu Ja-
roslavu Hložkovi za po-
zvání a milé přijetí. Vě-
řím, že spolupráce mezi 
vedením města Slaný a 
naší organizací bude i 
nadále pokračovat a tě-
ším se opět ve Slaném na 
viděnou. 

P.Hroník  

7. května 2014 se ve 
Slaném konalo vzpomín-
kové setkání u příležitos-
ti 69. výročí ukončení  
2. světové války. Těsně 
před desátou hodinou se 
před Městským úřadem 
ve Velvarské ulici vytvo-
řil průvod účastníků piet-
ní vzpomínky. V čele 
členové Klubu vojenské 
historie v dobových uni-
formách spolu se skauty, 
kteří nesli věnce, za nimi 
starosta Královského 
města Slaný pan Martin 
Hrabánek, předseda 
ZO Slaný br. Jiří 
Schmied a 1. místosta-
rosta města pan Jaro-
slav Hložek. Následovali 
členové ZO Slaný 
ses. Matylda Klapalová 
a ses. Libuše Karlíková 
spolu s předsedou  
ZO Kladno, který nesl 
věnec jménem OV ČSBS 
Kladno. Na Hlaváčkově 
náměstí se k průvodu 
přidal další člen ZO Sla-
ný br. Marino Cavicchio-
li. Pietní vzpomínky se 
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Foto vlevo nahoře 
projev starosty města Martina 

Hrabánka, 
Foto nahoře 

Pomník obětem války na hřbi-
tově, čestná stráž skautů a 

členů klubu vojenské historie, 
Foto uprostřed 

předseda ZO ČSBS Slaný a 
starosta města Slaný 

Foto dole 
Hlaváčkovo náměstí 



MY JSME ČSBS 
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   OV ČSBS Kladno, resp. 
Z O  Č S B S  K l a d n o 
v posledním roce přijalo 
do svých řad na tři desítky 
nových členů z řad mlad-
ších ročníků. Jedná se o 
příslušníky Čestné stráže 
AČR, kteří zabezpečují 
důstojný a slavnostní prů-
běh pietních vzpomínek a 
které všichni dobře známe 
z akcí, kterých se zúčastňu-
jeme. Rovněž do našich 
řad ale vstoupil i žák 9. 
třídy základní školy v 
Kladně. Každý člen 
v přihlášce vyplňuje kolon-
ku s důvodem vstupu. 
S obrovským nadšením a 
dojetím jsem pročítala vy-
jádření nových bratrů a 
sester, jejich slova pl-
né úcty k našim nejstarším 
členům, kteří přežili 2. svě-
tovou válku, ale rovněž 
jejich slova plné naděje, 
že vstupují do organizace, 
která je pro ně symbolem 
boje za historickou prav-
du, ve které vidí platformu 
pro vyjádření svých názo-
rů a rovněž považují ČSBS 
za sdružení, kde budou 
moci podpořit a projevit 
národní hrdost a vlaste-
nectví. Musím si ale položit 
otázku – co můžeme na-
bídnout našim novým čle-
nům, dokážeme dostát 
jejich očekávání?  
Na každém zasedání ÚV 

ČSBS se diskutuje o naší 
členské základně a jsou 
pochvalovány okresy, kde 
se nábor nových členů da-
ří. Nač si ale lhát. Akce 
„1+1“ se jistě nepodařila 
v takové míře, jaké bylo 
očekávání a ve většině 
okresů členská základna 
dále klesá a základní or-
ganizace jsou slučovány ve 
větší celky. Věkový průměr 
členstva je vysoký a najít 
nové zájemce o členství se 
na většině míst naší krásné 
země nedaří.  
   V projevech našich funk-
cionářů a politiků slýchá-
váme, jak je mládež nevy-
chovaná, nemá úctu ke 
stáří, nemá vzory. Domní-
vám se, že na tom svůj 
podíl máme i my. Naše 
organizace má dlouhou 
historii, mezi svými členy 
řadu hrdinů, pro které byl 
boj za svobodu a demo-
kracii důležitější, než vlast-
ní život, ČSBS má obrov-
ský potenciál. Ale umí jej 
využít?! 
   Zamysleme se nad tím, 
co můžeme našim nově 
přistoupivším členům na-
bídnout a jaká je činnost 
jednotlivých organizací. 
Pokud uspořádáme dva-
krát do roka pietní vzpo-
mínku k významnému výro-
čí, na kterém se sejde ně-
kol ik naš i ch ses ter  
a brat rů  spo lečně 
s představiteli města - jistě 
neoslovíme masy lidí. Vět-
šinou o kladení věnců neví 
ani naše nejbližší okolí. 
Jednou za rok pak pro-
běhne výroční členská 
schůze, kde se zhodnotí 
činnost, zkontroluje účetnic-
tví a zahlásí smutná statis-
tika. Jak se pak můžeme 

stát pro případné zájemce 
organizací, která je osloví? 
Jak nás může respektovat 
společnost?  
Sama jsem se stala před-
sedkyní OV ČSBS Kladno 
ve svých 20letech (tenkrát 
jako nejmladší členka Sva-
zu) a důvodem vstupu pro 
mě bylo osudové setkání 
se sestrou Miloslavou Kali-
bovou, lidickou ženou, se 
kterou jsem ve svých 16 
letech nahrávala rozhovor 
o jejím osudu a která mě 
vyzvala ke členství v 
ČSBS. Neváhala jsem, by-
la to pro mě čest, oslovo-
vat ji „sestro“. Kladenská 
organizace tenkrát svou 
činnost omezovala pouze 
na aktivity, které jsem vy-
jmenovala výše. Počet čle-
nů klesal. Když jsem se 
v rodině a svém okolí 
pochlubila, že jsem se sta-
la členkou ČSBS, všem 
jsem musela vysvětlovat, o 
jakou organizace se jedná 
a jaká je její náplň. A ani 
dnes tomu není jinak. 
   Utvrdila jsem se během 
posledních let, že nejlepší 
„reklama“ je viditelná čin-
nost a následné doporuče-
ní od někoho, koho si váží-
te. Člověk si velmi často 
organizace, strany a spol-
ky personifikuje. A tak i 
kladenská členská základ-
na se rozrostla díky naší 
činnosti a následného do-
poručení a iniciativě kon-
krétních osob. Na tomto 
místě bych zmínila bratra 
Pavla Dubna, který přišel 
do našich řad na doporu-
čení bratra Petra Hroníka 
(předsedy ZO Kladno) a 
Pavel jakožto dlouholetý 
příslušník Čestné stráže 
oslovil nejenom své kolegy 



členů a prohlášení, která 
se dostávají do tisku, byla 
vyjádřením názoru většiny 
členů. Naše mravenčí prá-
ce v rámci města a regionu 
a získaní respektu v rámci 
okresu je totiž někdy po-
někud „pošlapávána“ vy-
jádřením jiných složek 
ČSBS a nás dostává do 
role „bojovníků“ bohužel i 
v rámci ČSBS.  
   Náš nejmladší člen, pat-
náctiletý Adam Litera, při 
svém vstupu do ZO ČSBS 
Kladno ocenil naše vyjád-
ření nesouhlasu se startem 
maďarského závodníka na 
závodech v boxu, který 
měl vytetován hákový kříž 
na prsou a propagoval tím 
jasně nacismus. Ano, náš 
Svaz musí promlouvat i 
k současnému dění, záro-
veň však dodávám – ALE 
jen k záležitostem, které 
se týkají našeho Svazu, 
udržování hodnot, které 
jsou pro nás prioritou. 
Nikoliv jakákoliv manipu-
lace a využívání našich 
č l e n ů ,  r e s p .  
organizace například 
v politických otázkách.  

   ČSBS je významnou or-
ganizací, která však není 
jednotná, naopak - člen-
ská základna je velmi roz-
manitá. Nalezneme zde 
válečné veterány z 2. svě-
tové války, přeživší kon-
centračních táborů, po-
zůstalé po padlých, ale 
rovněž mezi sestrami a 
bratry je řada historiků, 
vojáků, studentů a zájemců 
o historii 2. světové války. 
A b s o l u t n í  s h o d a 
v názorech nikdy nenasta-
ne. Přesto bychom měli ctít 
všichni do jednoho zásadní 
principy a cíle našeho 
Svazu. Každý z nás by se 
měl chovat podle svého 
nejlepšího vědomí a naše-
mu Svazu dělat tu nejlepší 
vizitku. Pokud nás budou 
lidé napříč společností 
oslovovat, zda by mohli 
vstoupit do našich řad a 
aktivně ve Svazu působit, 
pak můžeme být teprve 
pyšní na svou práci, na 
naší reprezentaci, na 
ČSBS.  

Text : G. Havlůjová 

v rámci čety a roty, ale 
rovněž i svého velitele a 
další významné osobnosti 
Čestné stráže - členem ZO 
Kladno je mimo jiné i veli-
tel praporu Čestné stráže 
AČR pplk Ján Kotvas. Po 
roce od jejich vstupu ale 
zjišťuji, že se člověk musí 
stále snažit, aby každý 
rok členové prodloužili své 
členství. Dlouho trvá, než 
se získá důvěra lidí, ale 
velmi lehce jí člověk, ale i 
organizace může ztratit. 
Náš Svaz je rozdělen do 
více než 70 okresních vý-
borů a dalších stovek zá-
kladních organizací. Re-
prezentuje nás v prvé řa-
dě předseda ČSBS, ale 
rovněž každý člen je vizit-
kou našeho Svazu. Přála 
bych si, aby každý z nás - 
od předsedy ÚV po právě 
přistoupivšího člena - byl 
tou nejlepší reklamou a 
naše chování, postoje, vy-
stupování a vykonaná 
práce, aby se staly důvo-
dem vstupu do ČSBS dal-
ších lidí napříč společností. 
Stejně tak bych si přála, 
aby postoje jednotlivých 
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MY JSME ČSBS 

NÁVŠTĚVA U SESTRY PAVLOVÉ 

Dne 20. dubna 2014 
oslavila 90. narozeniny 
dlouholetá členka Zá-
kladní organizace ČSBS 
Kladno, sestra Ela Pav-
lová. Zástupci  OV a ZO 
ČSBS Kladno ji při této 
příležitosti navštívili a 
zavzpomínali zejména 
na nedávno zesnulého 
manžela, bratra Huga 
Pavla. Sestra Pavlová 

oslavila narozeniny 
v rodinném kruhu, jenž 
čítá neuvěřitelných 32 
osob! 
Jsme rádi, že jsme mohli 
naší sestře poblahopřát 
a potěšit se z její radosti 
ze života.  

 
Gabriela Havlůjová 



ZELENÁ CESTA PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY A POLITICKÉ VĚZNĚ  

Stránka 8 

Z P R A V O D A J 

K registraci tzv. Zelené cesty je nutné se dostavit do Ústřední vojenské nemocnice osobně. Nejvý-
hodnější tramvajové spojení je od stanice Dejvická linkou č. 2, nebo od Hradčanské linkou 1, nebo 
18 do stanice "Vojenská nemocnice". Od vchodu pro pěší dojdete přímo na křižovatku s orientační 
tabulí. Odtud vpravo je pavilon B, v pravé části vnitrobloku vidíte vchod B3. Za těmito dveřmi 
probíhá registrace. Jak bylo uvedeno v NO předkládá se občanský průkaz, dále průkaz člena 



ČSBS, kde je potvrzená úhrada členských příspěvků a kopii Osvědčení dle zák. 255/1946 Sb., 
potvrzující statut čs. politického vězně z let 1939 - 1945. S průkazem Zelené cesty dostáváte pře-
hled ordinačních dob jednotlivých oddělení i číslo pro přednostní objednání. Další postup je tako-
vý, že na základě doporučení od svého praktického lékaře si zavoláte na tel.č. 973 202 920 a 
zaměstnancem recepce Vám bude sdělen termín objednání. 
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ČLENY ČSBS - DRŽITELE OSV. DLE  ZÁKONA Č. 255/1946 Sb. 



VÝROČÍ LIDICKÉ TRAGÉDIE 1.ZŠ A GYMNÁZIUM 
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Z P R A V O D A J 

Bratři a sestry, obdrželi jsme 
od předsedy ZO ČSBS Lidice 
br. Pavla Horešovského po-
zvánku do Kladna na pietní akt 
k připomenutí lidické tragédie, 
který se uskuteční v úterý dne 
10. června 2014 před 1. ZŠ 
Amálka a u Gymnázia Kladno. 
Zahájení pietního aktu pře 1. 
ZŠ Amálka bude zahájeno v 
7:30 hodin, poté se přemístíme 
k budově Gymnázia, kde v 
8:00 hodin bude pietní akt po-
kračovat. 
 
Doprava individuální, převoz 
mezi Amálkou a Gymnáziem 
zajištěn. 

70. VÝROČÍ NÁLETU U SV. JÁNA 

Bratři a sestry, 12. září 
2014 v 11:00 hodin si 
připomeneme 70. výročí 
tragické události - letec-
kého náletu spojeneckých 
vojsk na Kladno, 
při kterém zahynu-
lo na místě 22 
mužů a žen a dal-
ších 13 zemřelo 
krátce poté na 
následky zranění v 
kladenské nemoc-
nici, kam byli pře-
vezeni. Na místě 
tragédie byl po-
staven pomník 
připomínající oběti. Pat-
ronát nad tímto pomní-
kem si v minulých letech 
převzala 10. Základní 
š k o l a  K l a d n o .  
U příležitosti výročí této 
události vyvolala před-

sedkyně OV ČSBS Klad-
no jednání s paní ředitel-
kou školy, abychom 70. 
výročí této události dů-
stojně připomněli. V sou-

časné době probíhají dal-
ší dohovory týkající se 
organizačního zabezpe-
čení akce. Vzhledem ke 
skutečnosti, že našimi 
členy jsou také bratři a 
sestry z Čestné stráže 

Armády České republiky, 
příslušníci Posádkového 
velitelství Praha, požá-
dali jsme velitele posád-
ky, plk. gšt. Milana Vir-

ta, zda by nám 
poskytl příslušní-
ky Čestné stráže 
k provedení piet-
ního aktu. Pan 
plukovník nám 
vyšel vstříc a 
přislíbil jejich 
účast. Věříme, že 
letošní kulaté 
výročí bude mít 
důstojný průběh. 

O dalším průběhu pří-
prav na tuto akci budete 
podrobněji informováni v 
dalším Zpravodaji. 
Doprava bude zajištěna 
OV ČSBS Kladno. 

- ph- 



lohou Zpravodaje. Tra-

dičně v předvečer pietní 

vzpomínky, 13. června 

o d  

20 hodin, bude pro ná-

vštěvníky připraven slav-

nostní koncert pod ná-

zvem "Pocta slavným 

Čechům", na počest 

operní pěvkyně Jarmily 

Novotné a Jana Masary-

ka, osob majících v minu-

losti k Lidicím velice blíz-

ko.  

Pietní vzpomínka k 72. 

výročí vypálení obce Lidi-

ce se uskuteční v sobotu 

14. června 2014 od 10 

hodin u společného hrobu 

zavražděných lidických 

mužů. Po skončení pietní 

vzpomínky proběhne již 

8. ročník celostátní pře-

hlídky dětských sbo-

rů"Světlo za Lidice". Do-

prava zdarma z Kladna 

do Lidic bude zajištěna. 

Jizdní řád je volnou pří-
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PIETNÍ VZPOMÍNKA VYHLAZENÍ OBCE LIDICE 

PIETNÍ VZPOMÍNKA VYHLAZENÍ OBCE LEŽÁKY 

20. 6. 2014 od 14.30 
hodin po trase naučné 
stezky z Ležáků do obce 
Louka u Vrbatova Kostel-
ce. Memoriál bude za-
končen v 17 hodin pietní 
vzpomínkou u pomníku 
Karla Kněze. 
 

Pietní vzpomínka k 72. 
výročí vypálení osady 
Ležáky se uskuteční v 
neděli  22. června 
2014 od 10 hodin u po-
mníku "Kniha". Je potvr-
zena účast prezidenta 
republiky Miloše Zema-
na. 
Z doprovodných progra-
mů upozorňujeme na Me-
moriál Karla Kněze 
v  branném závodu mlá-
deže, který se uskuteční 

 

09:00 – 09:45 Mše za P. Josefa Štemberku na základech kostela sv. Martina  
09:45 – 10:00 Přesun hostů od muzea ke společnému hrobu 
10:00 – 10:40 Kladení věnců u společného hrobu  
10:40 – 10:45 Státní hymna  
10:45 – 10:50 Přivítání ředitelem Památníku Lidice  
10:50 – 10:55 Hlavní projev předsedy Senátu P ČR Milan Štěch  
10:55 – 11:00 Modlitba Dominika kardinála Duky OP  
11:00 – 11:05 Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky  
11:05 – 11:10 Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských sborů  
11:10 – 11:15 Vystoupení PS Kvítek Louny  
11:15 – 11:40 Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu  
12:00 – 12:30 Představení obrazu Panny Marie Lidické v Lidické galerii  

PROGRAM PIETNÍ VZPOMÍNKY V LIDICÍCH 

6:00 hod. 
Kladno, U Hvězdy 

6:15 hod. 
Lidice, Lidická galerie 

6:40 hod. Praha - Ruzyně, 
U bílého domu 

Ležáky – Lidice 
13:30 hod. Ležáky 

JÍZDNÍ ŘÁD 
LIDICE - LEŽÁKY 

A ZPĚT 



ním období na velmi 
dobré úrovni, stejně tak 
naše aktivní účast na 
mnoha akcí, na které na-
še členy zveme díky sna-
ze nejen výboru ZO, ale i 
celého OV ČSBS Kladno. 
Na druhou stranu, pokud 
opravdu někteří ze členů 
nemají již nadále zájem 
být členy naší organiza-
ce, pak nemá smysl je 
přemlouvat. 
• Dále mi dovolte, abych 
v našem Zpravodaji vyří-
dil pozdrav pro naši 
členku ses. Jiřinu Plcho-
vou. Z Nového Knína jí 
pozdravují manželé Mal-
čánkovi, které jsem měl 

• Bratři a sestry, rád 
bych Vás informoval o 
usnesení pléna OV ČSBS 
Kladno, které se uskuteč-
nilo ve středu dne 23. 
dubna 2014. Na základě 
platných stanov ÚV ČSBS 
jsem se souhlasem výboru 
ZO Kladno požádal Plé-
num OV, aby rozhodlo o 
ukončení členství pro tyto 
členy ZO Kladno: ses. 
Hejnová, br. Neurad, br. 
Uhlíř. Při hlasování se 
plénum vyslovilo většinou 
hlasů pro ukončení člen-
ství. Osobně mě to velmi 
mrzí, protože se domní-
vám, že informovanost 
našich členů je v posled-

možnost poznat v rámci 
své další funkce, terénní-
ho pracovníka. Manžele 
Malčánkovi jsem navštívil 
26. dubna 2014 v rámci 
projektu „Péče o veterá-
ny 2. sv. války“, oba jsou 
držiteli osvědčení dle 
zák. 255/1946. V sou-
časné době nejsou členy 
ČSBS, protože ZO v No-
vém Kníně zanikla. Po 
vzájemné domluvě man-
želé Malčánkovi projevili 
zájem být členy naší kla-
denské ZO a tak v nej-
bližší době projednáme 
ve výboru ZO jejich žá-
dosti.  

P. Hroník, předseda 

KRÁTKÉ INFO... 

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 
ZPRAVODAJ  http://www.issuu.com/ovcsbs.kladno 
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  

Blahopřejeme našim 
jubilantům: 
 
KVĚTEN 
 
Br. JUDr. Jiří GLOS (75) 
Br. Bc. Martin SLAVÍK (34) 
 
 
ČERVEN 
 
ZO KLADNO 
S. Blanka URBANCOVÁ (78) 
Br. Ladislav NÁPRSTEK (87) 
Br. Petr HRONÍK (38) 
Br. Andrej CABAN (89) 
S. Blanka LOOSOVÁ (74) 
Br. Martin FILIPPI (38) 
S. Věra LOMIČKOVÁ (93) 
 
ZO SLANÝ 
Br. Jiří SCHMIED (88) 
Br. Eduard VRBA (72) 
 

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

