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

Milé sestry a bratři, dnes  dostáváte 

poslední číslo Zpravodaje - kladen-

ských a slánských bojovníků -  ZO 

ČSBS Kladno a Slaný, díky kterému 

jste měli po dobu dlouhých čtyř let, 

každý měsíc, aktuální přehled o naší 

činnosti. Mnohokrát jsem to psal, mno-

hokrát jsem to i říkal, že před čtyřmi 

roky jsem přišel s nápadem vydávat 

občasník, který by vycházel nepravidel-

ně, třeba jen dvakrát do roka a infor-

moval především naše nejstarší členy, 

kteří se již nemohou účastnit našich 

společných akcí. Dodnes vzpomínám 

na výraz v tváři ses. Havlůjové, když 

jsem jí tento nápad sdělil. Bylo zřejmé, 

že mě považovala za blázna a evident-

ně se bála, že nebudeme mít o čem in-

formovat. No a vidíte sami! Tímto čís-

lem zakončujeme čtyři dlouhé ročníky, 

které nejvíce vypovídají o naší práci v 

kladenské a slánské organizaci. Rád 

bych na tomto místě poděkoval všem 

přispěvovatelům  spolupracovníkům, 

kteří se podíleli na tvorbě tohoto Zpra-

vodaje a také Vám všem milé sestry a 

bratři, protože bez Vás by Zpravodaje 

nebylo! 

Musím zde však zmínit také ty, bez 

nichž, by se velká část našich společ-

ných akcí neuskutečnila. Ano, jsou to 

sponzoři! Právě díky sponzorským 

darům, dotacím jsme mohli uskutečnit 

především ty nákladnější akce. Naším 

hlavním sponzorem po dobu čtyř let 

byla brněnská společnost point4me, 

která nám zcela nezištně a zdarma 

zajišťovala tisk Zpravodaje. 

 

Také bez dotací bychom toho moc ne-

udělali, proto nám každý rok význam-

ně pomáhal hejtman Středočeského 

kraje a primátor statutárního města 

Kladna. Děkujeme! 

 

No a samozřejmě pak je zde celá řada 

dalších dárců z řad našich členů, 

bratří a sester, kteří kromě řádné 

úhrady členských příspěvků přispěli 

nezištně na naši činnost finančních 

darem a také ti, kteří jen sledovali 

naši činnost a po vlastním uvážení se 

rozhodli k podpoře formou finančního 

daru. 

 

Jménem Okresní organizace ČSBS 

Kladno Všem děkuji! 

Petr HRONÍK 



Ve dnech 24. -25. října 2016 

jsme uspořádali zájezd do vy-

hlazovacího tábora Osvětim, 

který se mohl konat zejména 

díky dotacím od Středočeského 

kraje, z Fondu primátora města 

Kladna, majitele cestovní kan-

celáře Slantour a v neposlední 

řadě díky paní Zuzaně Bišické, 

která nám poskytla finanční 

dar, abychom v Osvětimi uctili 

památku na zavražděné příbuz-

né rodiny Krausových a Zeime-

rových.  

Autobusový zájezd byl zcela 

zaplněn zejména členy ČSBS, 

ČsOL a zájemci o historii  

2. světové války. Někteří Osvě-

tim navštívili poprvé, někteří 

se vraceli po několikáté. Důvo-

dů mají mnoho. Jedou si připo-

menout zavražděné příbuzné, 

ale také se seznámit s historií 

nacistického tábora, který se 

stal místem, kde skončilo více 

jak milion nevinných lidí 

v plynových komorách. 
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nakonec nemohl zájezdu zúčast-

nit nikdo z přeživších koncent-

račních táborů a to zejména 

kvůli vysokému věku a špatné-

mu zdravotnímu stavu. Místo 

paměti, jako je Auschwitz – 

Birkenau však samo promlouvá 

i po tolika letech ke každému 

návštěvníkovi. Snad nikdo ne-

dokáže absolvovat šestihodinovou 

prohlídku tábora s tím, že by 

v něm shlédnuté materiály, osobní 

věci vězňů a výklad průvodkyň nic 

nezanechal. Továrna na smrt pro-

mlouvá ke každému z nás dodnes. 

Pravdou je, že já měla pocity 

z kraje prohlídky nejprve velmi 

smíšené. Když jsem zde byla 

Zájezd jsme naplánovali s 

přespáním v Krakově, tak aby 

byl i dostatek času na prohlídku 

nádherného historického centra. 

V brzkých ranních hodinách 

následující den byl naplánován 

přejezd z Krakova do 

Auschwitz, kde na nás čekaly 

dvě průvodkyně. Bohužel se 
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s rodinou ve svých 13 letech 

poprvé, procházeli jsme si 

prostor tábora sami. Bez výkla-

du, bez průvodce, bez větších 

znalostí. Přesto, tato návštěva 

mi doslova změnila život. Dnes 

přichází návštěvník do Osvětimi 

s tím, že nejprve zaplatí za vše a 

poměrně vysokou částku 

(parkování, wc, vstup). Poté 

musí projít bezpečnostními rá-

my, odložit příruční zavazadla a 

obohacen o sluchátka a přijíma-

cí přístroj zvuku se shromažďu-

je u své průvodkyně. Hromadí 

se další a další desítky lidí, při-

jíždí další a další autobusy ná-

vštěvníků. Nemohu si pomoci – 

takto se vydělává na utrpení, na 

smrti. Trvalo mi několik minut, 

než jsem přestala vnímat davy 

lidí a vše okolo, co do vyhlazo-

vacího tábora nepatří. Poté člo-

věka pohltí výklad, příklady 

utrpení a mnoho osudů vězňů, 

kteří nepřežili hrůzy 2. světové 

války. V táboře Auschwitz I. se 

nejprve návštěvník seznámí 

s historií v rámci mnoha expo-

zic, šok následuje o pouhé 3km 

dále – v Birkenau, Březince. 

Zde na rampě, uprostřed stovek 

bloků, kde se tísnili v létě i zi-

mě tisíce vězňů dochází slova 

již všem. David Makara, před-

seda ZO Slaný, se svými dětmi 

položil věnec k bloku BIIb 

(bývalý Terezínský rodinný 

tábor, jehož likvidace v roce 

1944 představuje největší hro-

madnou vraždu českosloven-

ských občanů za 2. světové 

války) a minutou ticha jsme 

uctili památku všech obětí to-

hoto vyhlazovacího tábora. Při 

zpáteční cestě do Kladna obdr-

želi účastníci zájezdu pamětní 

list, za nějž děkujeme Petrovi 

Hroníkovi, předsedovi ZO 

Kladno. V příštím roce by-

chom rádi uspořádali 

v říjnovém termínu zájezd do 

KT Mauthausen. Budeme se 

těšit na Vaší účast.  

 

Text: G. Havlůjová, 

foto P. Hroník 
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se svými příspěvky. Po vystou-

pení Jaroslava Zavadila, poslan-

ce Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky a euro-

poslance Jana Zahradila, před-

nesl svůj příspěvek Jozef Lei-

kert, slovenský básník a přede-

vším spisovatel literatury faktu, 

který se právě událostem souvi-

sejícím se 17. listopadem zabý-

val v řadě svých knih a který ve 

svém příspěvku přiblížil přítom-

ným právě tento osudný den. 

Na závěr pietního aktu obdržel 

profesor Leikert svazové vyzna-

menání Pamětní medaili  

II. stupně, kterou mu udělil Čes-

ký svaz bojovníků za svobodu. 

Panu profesorovi Leikertovi k 

udělení Pamětní medaile ČSBS 

blahopřeji, protože se domní-

vám, že on je jedním z mála, 

kteří si takové vyznamenání 

opravdu zaslouží. Nejen pan profe-

sor Leikert, ale také plukovník 

Emil Šneberg, místopředseda 

ČSBS, zopakovali ve svých proje-

vech výzvu politikům a ústavním 

činitelům, aby se zasadili o obnovu 

Mezinárodního dne studentstva, 

který byl vymazán z kalendáře a 

nahrazen Dnem boje za svobodu a 

demokracii. To, že tento den je v 

současné době dáván do souvislos-

ti jen s rokem 1989 dokládá fakt, 

že za celý den v televizních zpra-

vodajských vstupech nezazněla 

jediná zmínka o pietní vzpomínce 

v ruzyňských kasárnách. 

 

Text: P. Hroník, foto: M. Šnajdro-

vá  

Také v letošním roce jsme si 

připomněli 17. listopad 1939 na 

nádvoří ruzyňských kasáren, 

tentokrát však poprvé jménem 

Spolku pro zachování odkazu 

českého odboje. 

Smutný den, smutná vzpomín-

ka a především smutek nad ne-

zájmem veřejnosti, připome-

nout si „černý pátek sedmnác-

tého listopadu roku 1939“ na 

místě zavraždění devíti vysoko-

školských studentů, představi-

telů studentské organizace  

a následného odsunu 1200 stu-

dentů do KT Sachsenhausen-

Oranienburg. Přibližně dvě de-

sítky věnců a kytic položili 

účastníci dnešní pietní vzpo-

m í n k y  u  p o m n í k u 

„Nezapomeneme – Ruzyně 

1939 – 1941“. Poté následovaly 

projevy hostů, kteří vystoupili 
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V sobotu 12.11. 2016 byl v Lidic-

ké galerii ve spolupráci Památníku 

Lidice s Dobrovolnickým centrem 

Kladno promítán film Kukačka v 

temném lese. 

Tento film režiséra Antonína Mos-

kalyka z roku 1984 byl natočen na 

motivy knihy Děti s cedulkou od 

autorského dua Eduard Pergner a 

Karel Slabý. 

V knize jsou 

v y l í č e n y 

osudy lidic-

kých dětí 

daných na 

tzv. převý-

chovu do 

N ě m e c k a . 

Sobotní-

ho pro-

mítání se 

zúčastni-

li i lidič-

tí pamětníci: paní Miloslava 

Kalibová – lidická žena, paní 

Marie Šupíková a Václav Ze-

lenka tzv. lidické děti. 

Hlavní hrdinkou filmu je dív-

ka Emílie Fejfarová. Skuteč-

nou předlohou byla tvůrcům 

moje babička Emílie Chválo-

vá rozená Frejová. Emilka se 

dostane do rodiny příslušníka 

SS Otto Kuckuka. Zde žije od 

roku 1943 až do roku 1946, 

kdy je nalezena repatriační 

komisí. 

Ve filmu jsme mohli vidět, 

jak byl Otto Kuckuck na kon-

ci ukamenován bývalými věz-

ni z koncetračních táborů. Sku-

tečnost však byla jiná, Otto 

Kuckuck uprchl na konci války 

do Hamburku a svojí ženu i 

adoptivní dceru Emilku nechal v 

Sassnitz. 

Nebyl to však příběh jen o mojí 

babičce. Paní Šupíková nám po 

promítání filmu řekla, že je tam i 

část jejího osudu. Její maminka jí 

dala náušnice a ty jí zůstaly celou 

dobu a i podle nich jí její mamin-

ka po návratu do vlasti poznala. 

Také nám říkala, jak v rodině, 

kde byla ona hrála na klavír a i 

to, že její jméno již nebylo české  

- Marie, ale německé - Ingeborg. 

Na závěr jsem všem přítomným 

ukázala dokumenty z archivu 

mojí babičky – dobový tisk o fil-

mu, pozvánku z roku 1985 na 

premiéru v Praze a i fotografie 

babičky z její návštěvy v Sassnitz 

v roce 1968 a v roce 2007. 

 

Text: K. Hládková, foto: A. Ko-

vácsová (DCK) 
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Marie Šupíková  

Promítání se zúčastnila také Miloslava 

Kalibová 



Vořecha ze Slaného a Ludvíka 

Darovce ze Stochova. Primátor 

města Kladna Mgr. Milan Volf 

a senátor Jiří Dienstbier položili 

věnce u pomníku padlých za 1. 

světové války. Za ČsOL Kladno, 

kladenské a slánské bojovníky po-

ložila věnec delegace v čele s vá-

lečným veteránem Ing. Františkem 

Kynclem. Kytici za svého otce 

Tento významný den jsme si v 

Kladně připomněli 10. listopa-

du 2016 tradičně v 11 hodin u 

pomníku na náměstí Svobody. 

Pietní vzpomínkou jsme uctili 

památku všech vojáků, kteří 

zahynuli v době 1. a 2. světové 

války, ale také i ve všech novo-

dobých válečných konfliktech. 

Této vzpomínky se zúčastnil 

primátor Statutárního města 

Kladna Mgr. Milan Volf, sená-

tor Jiří Dienstbier, členové 

ČsOL, ČSBS – nyní kladenští 

bojovníci a zástupci Sokola. Po 

minutě ticha předsedkyně 

ČsOL Kladno připomněla his-

torii Dne válečných veteránů, 

vznik symbolu vlčího máku a 

vzpomněla památku našich čle-

nů, kteří nás v tomto roce opus-

tili: účastníka Pražského po-

vstání Jaroslava Bártu z Unhoš-

tě, válečných veteránů Stanisla-

va Karlase z Čičovic, Ctibora 
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Ludvíka Darovce položila také 

jeho dcera Miroslava Čížková. 

Po skončení pietního aktu 20 

našich členů přijalo pozvání 

pana primátora do restaurace 

Gome, kde proběhla neformální 

beseda spojená se společným 

obědem. O Dni válečných vete-

ránů napsala také redaktorka 

Kladenského deníku Kateřina 

Juhászová. 

Den válečných veteránů byl při-

pomenut tentýž den slavnostním 

koncertem pro válečné veterá-

ny, který se konal v pražském 

Rudolfinu. Koncertu se zúčast-

nili český a slovenský prezi-

dent, ministr obrany a další vý-

znační hosté. Dne 11. listopadu 

se konal pietní akt na Vítkově, 

setkání válečných veteránů po-

kračovalo slavnostním předá-

ním vyznamenání, která z rukou 

ministra obrany Martina Strop-

nického obdrželi druhováleční a 

novodobí veteráni. Vyznamená-

ní rovněž předal předsedovi 

ČsOL MUDr. Pavlu Budinské-

mu a tajemníkovi ČsOL Mila-

nu Mojžíšovi. Po skončení 

slavnostního setkání na Vítko-

vě jsme se zúčastnili připomín-

ky Dne válečných veteránů na 

Náměstí Míru, kde byla pře-

hlídka vojenské techniky a in-

formační stánky ČsOL a Armá-

dy ČR. V letošním roce v listo-

padových dnech se v ulicích i 

při slavnostních příležitostech 

objevovaly vlčí máky na klo-

pách nejen našich členů, ale i u 

veřejnosti. 

 

Text: E. Armeanová 

Foto: S. Pítr 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ V KLADNĚ 
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Na konci listopadu jsem se vy-

dal do Zvoleněvse, kde jsem po 

krátkém bloudění navštívil na-

šeho bratra Eduarda Vrbu. Po 

vřelém přijetí jsem našemu bra-

tru dodatečně popřál k jeho na-

rozeninám. Bratr Vrba mi vy-

právěl o své rodině, která byla 

za války uvězněna. V období 

úplného zákazu vycházení našli 

Němci jeho staršího bratra ven-

ku a z tohoto důvodů byla celá 

rodina uvězněná, včetně tehdy  

9.měsíčního  bratra Eduarda 

Vrby. Strávil jsem krásné dopo-

ledne ve společnosti dvou vel-

mi vitálních lidí. Věřím, že si 

manželka bratra Vrby vše roz-

myslí a vstoupí do našeho nově 

vznikajícího spolku stejně jako 

partnerka bratra Haráka. 

 

Text a foto: D. Makara 

 

 

 

V půlce měsíce října jsem na-

vštívil naší sestru Libuši Karlí-

kovou a dodatečně ji popřál 

k jejím narozeninám. U šálku 

lahodné kávy jsme si povídali o 

jejím životě, manželovi také 

jejich zálibách a koníčcích 

z dob dřívějších. V neposlední 

řadě bych rád zmínil fakt, že 

sestra Karlíkova byla velmi 

vášnivou turistkou a zná i mé 

rodné město Třinec, jež obklo-

pují Beskydy přes jejichž vr-

choly přešla. 

Strávil jsem příjemné dopoled-

ne v milé společnosti sestry 

Karlíkové a jejími koťátka. 

 

Text a foto: D. Makara 
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Dne 6. října 2016 proběhla 

v prostorách městské knihovny 

ve Slaném vernisáž putovní vý-

stavy pod názvem JEŠTĚ JSME 

VE VÁLCE – PŘÍBĚHY 20. 

STOLETÍ. 

Výstava představuje stejno-

jmennou kni-

hu, která v roce 

2012 získala 

prestižní oce-

nění. Knihu 

tvoří série ko-

miksů od tři-

nácti předních českých a slo-

venských výtvarníků. Komiksy 

neotřelým  způsobem přibližují 

události moderních dějin a ur-

čitě tak zaujmou i mladší gene-

race. 

Vernisáže se zúčastnilo řada 

významných osobností napří-

klad: Starosta města Slaný 

Mgr. Martin Hrabánek, Poslan-

kyně parlamentu ČR Ing. Věra 

Kolářová, Stanislava Havlíčko-

vá, Bc. Jan Vondryska, p. Mi-

chal Šmíd, Ing. Pavel Bartoni-

ček a samozřejmě i sestra 

Havlujová, Klapalova, Šimko-

vá. 

Putovní výstava je volně pří-

stupná a i knihu lze zapůjčit 

v městské knihovně. 

Text a foto: D. Makara 

JEŠTĚ JSME VE VÁLCE 
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Šimka byla deportována až na 

konci války. Šimkovi měli syna 

Petra. 

A co se dělo s  libovickým stat-

kem se dočtete v této knížce… 

 

Text: D. Makara 

Hugo Popper, narozen 28. 12. 

1874 ve Slaném. Jeho žena 

Eliška Popperová (dcera Julia 

Auera) se narodila 21. 10. 

1883. Roku 1905 se v Plzni 

vzali a o rok později se jim na-

rodil syn Egon a o čtyři roky 

později dcera Běla. 

Hugo Popper se živil hospoda-

řením a působil jako dlouholetý 

zástupce předsedy Slánské ži-

dovské obce. Rodina bydlela ve 

Slaném v Soukenické ulici. Pat-

řil jim statek v Libovici, který 

za války připadl pod německou 

správu. 

Po zabrání majetku byla celá 

rodina transportována do Tere-

zína. Syn Egon dále do Osvěti-

mi, kde  byl ihned po příjezdu 

zastřelen. Jeho rodiče byli tak-

též roku 1944 transportováni do 

Osvětimi, válku nepřežili. Dce-

ra Běla, která se ještě před vál-

kou provdala za zubaře MUDr. 
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NÁVRATY NENÁVRATY - RODINA POPPEROVA 

Foto nahoře: 

 

Foto dole: 



A TO UŽ JE OPRAVDU VŠE, PŘÁTELÉ... 

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 

PO ZRUŠENÍ OKRESNÍ ORGANIZACE ČSBS KLADNO NABÍDL 

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR ČSBS KLADENSKÝM A SLÁNSKÝM ČLENŮM 

MOŽNOST PŘESTOUPIT DO JINÉ ORGANIZACE NEBO SI ZALOŽIT 

V KLADNĚ ORGANIZACI NOVOU. JAK TO DOPADLO? 

NA ZÁVĚR TROCHU STATISTIKY: 

104 ČLENŮ 
MĚLA ČLENSKÁ ZÁKLADNA OKRESNÍ ORGANIZACE KLADNO 

94 ČLENŮ  

UKONČILO ČLENSTVÍ A VYSTOUPILO Z ČSBS 

6 ČLENŮ 

PŘESTOUPILO DO JINÉ ORGANIZACE 

(5 - LIDICE, 1 - PRAHA) 

2 ČLENOVÉ 

SE DOSUD NEVYJÁDŘILI 

1 ČLENKA ZEMŘELA A 1ČLENKA BYLA VYLOUČENÁ 

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: 
 
LISTOPAD 
 
S. Eva ARMEANOVÁ (65) 
Br. Fr. CVINGRÁF (93) 
S. Milosl. DRVOTOVÁ (96) 
Br. Adam LITERA (18) 
Br. Miroslav LEŠKA (49) 
Br. Milan MELOUSEK (32) 
Br. Josef PETRÁŠ (84) 
Br. Josef PLÁTEK (68) 
S. Monika ŠNAJDROVÁ (29) 
Br. Robin TESÁREK (26) 
 
PROSINEC 
 
ZO KLADNO 
 
br. Jiří JÍCHA (66) 
Br. Luboš CHALOUPKA (39) 
S. Milosl.  KALIBOVÁ (94) 
S. Hana PALOUNKOVÁ (78) 
 
ZO SLANÝ 
 
Br. David MAKARA (38) 

S BLÍŽÍCÍM SE KONCEM KALENDÁŘNÍHO ROKU, 
 

V DOBĚ PROBÍHAJÍCÍHO ADVENTNÍHO ČASU, 
 

VÁM JMÉNEM SVÝM I JMÉNEM VŠECH SPOLUPRACOVNÍKŮ, 
 

PŘEJI KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
 

A DO NOVÉHO ROKU 2017 
 

VÁM PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI. 
 

NAPOSLEDY ZA OKRESNÍ ORGANIZACI ČSBS KLADNO 
 

PETR HRONÍK 

http://ovcsbskladno.blogspot.com/
http://ovcsbskladno.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ovcsbs.kladno

