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Sestry a bratři, 
dne 22. října 2015 se v 
Hotelu Kladno uskutečni-
la výroční členská schůze 
Českého svazu bojovníků 
za svobodu - Základní 
organizace Kladno. Do-
volte mi, abych všem pří-
tomným poděkoval za 
účast a Vás ostatní, kteří 
jste se z pracovních či 
zdravotních důvodů ne-
mohli schůze zúčastnit, 
informoval alespoň krát-
ce o jejím průběhu. 
Vzhledem ke skutečnosti, 
že v příštím roce se bude 
konat Sjezd ČSBS, bylo 
nutné, abychom v rámci 
výroční členské schůze 
provedli dle Stanov vol-
bu nového výboru ZO, 
zvolili delegáty Okresní 
konference a doporučili 
kandidáty pro vyšší sva-
zové funkce. 
Členská základna na 
začátku schůze rozhodla, 
že volba nového výboru 
ZO bude provedena taj-
ným hlasováním. Oproti 
minulému funkčnímu ob-
dobí se volil sedmičlenný 
výbor. Každý člen obdr-
žel kandidátní listinu se 
sedmi navrženými kandi-
dáty a se stejným po-
čtem volných pozic pro 
navržení vlastních kandi-
dátů. Pouze u jednoho 
volebního lístku byl vy-
sloven nesouhlas s někte-
rými novými tvářemi kan-
didátky. V případě ná-
hradníků byl nesouhlas s 
některými jmény celkem 
u třech volebních lístků. 
Přesto ostatní členové 

vyslovili souhlas s navr-
ženými kandidáty. Do-
volte mi proto, abych 
Vás seznámil s novým 
výborem ZO Kladno. 
 
Výbor ZO Kladno 
 
Br. HRONÍK Petr 

předseda ZO 
Br. DUBEN Pavel 

místopředseda ZO 
Br. BÁRTA Jaroslav 

jednatel ZO 
 
Členové výboru 
 
Br. CARVAN Vladimír 
Br. TESÁREK Robin 
Ses. HOUDOVÁ Alena 
Ses. HLÁDKOVÁ Kateřina 
 
Výbor ZO Kladno byl 
zvolen na dobu tří let. 
Jsem upřímně rád, že 
členská základna dala 
důvěru navrženým kan-
didátům a že se podaři-
lo do výboru zapojit i 
mladší členy, kteří dlou-
hodobě projevují zájem 
o práci v ČSBS, účastní 
se svazových akcí a jsou 
velmi aktivní. Pevně vě-
řím, že v tomto složení 
budeme všichni prospěšní 
pro udržení dobrého 
jména ZO ČSBS Kladno 
a jménem všech členů 
výboru mi dovolte, 
abych Vám všem podě-
koval za Vaši důvěru. 
 
Se zprávou o hospoda-
ření nás seznámila ses. 
předsedkyně OV. Všichni  
členové si tak vyslechli 
informaci, že se nám po-

dařilo, díky dobrému 
hospodaření, aby zůsta-
tek na účtu byl opět tro-
chu vyšší, než v minulých 
letech. S konkrétními čís-
ly a ostatně i s celým 
zápisem ze schůze se 
můžete seznámit v Zápi-
su o vykonání VČS, kte-
rý je uložen v kanceláři 
OV ČSBS. Velké podě-
kování patří i našim 
sponzorům, o kterých 
Vás průběžně informuje-
me prostřednictvím 
Zpravodaje. Na schůzi 
nám předala ses. Vile-
mína PLAKOŠOVÁ 
sponzorský dar pro zá-
kladní organizaci ve 
výši 1.000,-Kč. 

Moc děkujeme!!! 
V příspěvku vystoupila 
také ses. předsedkyně 
OV, aby nás informova-
la o blížící se okresní 
konferenci, Sjezdu ČSBS 
a také o jednání ÚV. 
Protože okresní konfe-
rence proběhne za ně-
kolik dnů po uzávěrce 
tohoto čísla, budete o 
průběhu okresní konfe-
rence a o jednání ÚV 
seznámeni v příštím čísle 
v samostatném příspěv-
ku. 
Na závěr vystoupil jako 
host předseda Spolku 
pro vybudování Památ-
níku Josefa Horáka a 
Josefa Stříbrného v Lidi-
cích, pan Ing. Miroslav 
Kaliba, aby členské zá-
kladně představil záměr 
o vybudování důstojné-
ho připomenutí těchto 
lidických mužů.      -ph- 
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nepadla na úrodnou půdu, 
protože členové ústředního 
výboru se k těmto otázkám 
chovají netečně.  
Předsedkyně se také vyjád-
řila k politováníhodnému 
postupu ZO Lidice i ÚV, kte-
rá se v září odštěpila  
a v mimořádné výroční člen-
ské schůzi zvolila nový výbor 
a za předsedkyni pak Janu 
Bobošíkovou. S tímto postu-
pem a volbou nesouhlasily 
tři lidické ženy, sestra Kali-
bová, Cábova a Skleničková 
a ze ZO Lidice na protest 
vystoupily. K nim se přidala 
vnučka lidického dítěte Ka-
teřina Hládková. Obecně je 
zvolení Jany Bobošíkové  
i obeznámenou veřejností 
považováno za její usilování 
o politické body a zviditel-
nění. Předsedkyně přešla 
ke zprávě o hospodaření  
a závěrem pozvala všechny 
slánské členy na okresní kon-
ferenci, která se konala dne 
23. 11. 2015 v Hotelu Klad-
no.  
 Za hosty z Městského úřadu 
Královského města Slaný 
hovořil pan Ludovít Šikorský, 
který uvedl, že MÚ je 
s činností ZO Slaný obezná-
men a vyjádřil jí všestrannou 
podporu, také ze strany sa-
motného starosty P. Zálo-
ma.O opravdovém zájmu 
v ZO Slaný a o znalosti od-
bojové problematiky svědčí  
i slavnostní setkání na radni-
ci dne 27. října, kdy bylo 
předáno 9 medailí In memo-
riam pro zesnulé hrdiny dru-
hého odboje. Akt byl velmi 
dobře připraven a dojal 
všechny přítomné. L. Šikorský 

se dále zmínil o tom, že ve měs-
tě existuje jistý potenciál 
k získání nových členů do ZO 
Slaný. 
Sestra Klapalová, která je ve 
svých 93 letech stále společen-
ský aktivní a a je stále svěží na 
mysli se vyjádřila o svých sty-
cích se slánskými spolky a insti-
tucemi, kde by případně také 
bylo možné získat další zájem-
ce o členství v ČSBS.  
Sestra Knotková hovořila o sta-
vu členské základny na OV 
Kladno a uvedla, že by bylo 
žádoucí, poté co se lidická or-
ganizace vyčlenila z působnosti 
OV ČSBS a tím ubylo cca 30 
členů, nahradit je novými zá-
jemci, kterým je období 1939-
1945 a působení českého náro-
da v této době blízké. Přítom-
ným zástupcům MÚ nabídla 
členství v ČSBS a předala jim 
čtyři přihlášky do Svazu. 
Nakonec došlo k návrhu na vol-
by do nového výboru ZO Slaný 
a volba delegátů na Okresní 
konferenci. Za předsedu byl 
zvolen br. David Makara, mís-
topředsedkyní ses. Matylda 
Klapalová a členové výboru br. 
M. Cavicchioli, br. M. Kryl a ses. 
L. Karlíková. Br. Makara podě-
koval za srdečné přijetí  
a s potěšením konstatoval, že se 
velmi těší na setkání s každým 
členem zvlášť, aby si vyslechl 
příběhy z války i ty poválečné. 
Br. Makara je příslušníkem 
Čestné stráže Armády ČR a ve 
Slaném žije 12 let.  
VČS ukončila předsedkyně  
a popřála všem pevné zdraví  
a mnoho sil do další práce pro 
ČSBS.  

Text: I. Knotková 

13. 11. 2015, Vlastivědné 
muzeum ve Slaném 
VČS se konala s laskavým 
svolením vedení Vlastivědné-
ho muzea ve Slaném v Malé 
galerii, kde nám byla poskyt-
nuta veškerá pomoc a péče.  
Řízení VČS ZO ČSBS Slaný se 
ujala předsedkyně OV ČSBS 
Kladno ses. Gabriela Ha-
vlůjová, protože ZO nějaký 
čas neměla předsedu. Po br. 
Jiřím Schmiedovi, který již pro 
vysoký věk a nemoc nemohl 
funkci vykonávat, převzal 
funkci Tomáš Ševčík, který po 
krátkodobém účinkování 
v ZO ČSBS Slaný skončil jak 
s funkcí, tak se členstvím 
v ČSBS. ZO Slaný se po od-
chodu br. Ševčíka a úmrtí 
sestry Skolilové dostala na 
počet pouhých 6 členů. Rýso-
vala se nutnost sloučit tuto 
organizaci se ZO Kladno. 
Našlo se však řešení, jak tuto 
ZO zachovat, a to provede-
ním organizační změny.  
Bratři Marek Kryl a David 
Makara jsou převedeni ze 
ZO Kladno do ZO Slaný. Je-
den z nich bydlí přímo ve 
Slaném, druhý v nedalekém 
Podlešíně. Bratr Makara na-
víc byl ochoten přijmout funk-
ci předsedy. Po této proble-
matice, týkající se členské zá-
kladny, přešla ses. Havlůjová 
k informacím, jež se týkají ÚV 
ČSBS, v důsledku pak každé-
ho člena ČSBS. Dále informo-
vala o nehospodárném vyna-
kládání finančních prostředků 
samotným předsedou ÚV 
(operativní leasing na nový 
vůz), avšak kritika tohoto po-
čínání, jež přednesla na ně-
kolika zasedáních ÚV ČSBS, 
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SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM KLADNO V AUSCHWITZ BIRKENAU  

solvovali prohlídku 
Auschwitz I. a Birke-
nau v celkové době 
trvání 4hodin, pro-
cházeli mlčky prosto-
ry, které dodnes při-
pomínají onu pověst-
nou továrnu na smrt. 
Hluboký dojem na ně 
zanechala zejména 
prohlídka bloku 11, 
kde bývalo táborové 
vězení, zaznamenala 
jsem jejich šok při 
návštěvě cely, kde 

probíhal trest zvaný „stojka“ a jejich 
absolutní šok u vitrín s lidskými vla-
sy…  
V Birkenau byla atmosféra jiná.. Zno-
vu a znovu jsem cítila i sama na sobě, 
jak člověk jen hledí na celý ten ob-
rovský areál, komín vedle komínu…a 
nemůže uvěřit. Ano, naslouchali jsme 
všichni paní průvodkyni, která se sna-
žila nás seznámit se smutnou historií 
tohoto místa, ale její slova mizela 
v dálce… „Jak to mohl někdo vymys-
let? Proč? Proč nevinné lidi? Proč tím-
to způsobem…?“ Ptali jsme se snad 
všichni… Jen občas dolehla ke kaž-
dému z nás informace o příběhu soli-
darity, krutosti, naprosté bezcitné 
mašinérii… Věřím, že kromě zajíma-
vostí o lékařských pokusech dr. Men-
geleho, či hromadném plynování Ži-
dů, si studenti zapamatují, proč tyto 
tábory vznik-
ly a co bylo 
na počátku 2. 
světové války. 
To je podle 
mě zvlášť 
dnes, po tero-
ristických úto-
cích, nutné 
připomínat.  
Má první ná-
vštěva Osvě-
timi byla ve 
13 letech 
s rodiči a 
změnila mi 

život. Desítky přečtených knih  
a volba studovat historii, pocho-
pit, proč se odehrávaly takové 
hrůzy. Další má nezapomenutel-
ná návštěva Osvětimi proběhla u 
příležitosti 60. výročí osvobození 
Osvětimi, 27. ledna 2005. Ten-
krát mě za ruku držel br. Robert 
Bartek (přeživší KT Osvětim), 
třásla jsem se zachumlaná 
v teplém oblečení a obuvi a on 
mi řekl: „Představ si, že jsme ta-
dy stáli několik hodin a jen bosy, 
maximálně na nohách dřeváky“. 
Nepředstavitelné, nepřenositelné 
vzpomínky. Já vždy myslím na 
jeden fakt, s obrovskou úlevou se 
podívám směrem ke vstupní brá-
ně, zůstává otevřena.  
Děkuji paním učitelkám ze Spor-
tovního gymnázia v Kladně za 
jejich aktivitu při připomínání 
hrůz 2. světové války, za pořá-
dání zájezdů do Osvětimi a rov-
něž za péči o studenty, se který-
mi jsme měla možnost strávit  
24 hodin a nezaznamenala jsem 
jediný nevhodný vtip či poznám-
ku. Byli skvělí.  
Br. Adam Litera položil dne  
9. listopadu 2015 věnec u býva-
lého bloku BIIB, kde byl umístěn 
Terezínský rodinný tábor.  
 

Text: G. Havlůjová 
Foto: Adam Litera 

Když můj bráška Adam přinesl domů při-
hlášku na školní zájezd do koncentračního 
tábora Osvětim, rozhodla jsem se jet 
s ním. Byla jsem tam již několikrát, přesto 
se domnívám, že v každém věku má ná-
vštěva těchto míst smrti smysl. Tak jak se k 
některým věcem člověk musí dočíst, 
k některým dospět, tak některé zkušenosti 
je potřeba si prožit vícekrát. Návštěvy 
koncentračních a vyhlazovacích táborů 
jsou vždy velmi emotivní, člověk má 

prostor se seznámit s historií, ale zároveň 
si promítnout některé své starosti do prá-
vě prožitého a uvědomit si, co je v životě 
podstatné. Uvědomit si, co dokázal člověk 
udělat člověku a rovněž nenechat si své 
pocity a poznatky jen pro sebe.  
Byla jsem příjemně překvapena přístupem 
studentů Sportovního gymnázia v Kladně, 
kteří pod vedením paní učitelky Kateřiny 
Karasové svou důstojnou návštěvou Osvě-
timi dokázali, že občasná kritika mládeže 
a jejího přístupu k válečným tématům není 
vždy zcela na místě. Sportovci, kteří ab-

Stránka 4 

Z P R A V O D A J 



kém Ozerlagu v hromadném hro-
bě bez označení. Vždy se snaží-
me připomínat nejenom skupiny 
a jednotky, které se podíleli na 
vzniku naší republiky, ale rovněž 
připomenout konkrétního hrdinu, 
díky němuž, máme svou svobodu 
a suverenitu. 
Ve večerních hodinách pak došlo 
k předání medaile 1. stupně 
ČSBS bratru Jaroslavu Bártovi 
za jeho aktivní boj za naší svo-
bodu v průběhu Pražského po-
vstání a zároveň jeho činnost pro 
ČSBS zejména v posledních le-
tech v kladenské organizaci. Br. 

Bárta, který je momentálně po 
delší nemoci v domácím ošetřo-
vání přijal zlatou medaili ČSBS 
ještě na nemocničním lůžku  
z rukou ses. Havlůjové a br. 
Hroníka, na jehož návrh byla 
br. Bártovi medaile udělena. 
Bratře, držíme palce a přejeme 
Ti brzké uzdravení.  
Jsi pro nás vzorem skutečného 
bojovníka! 
 
Text: G. Havlůjová, foto R. Tesá-
rek 

V předvečer výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky dne 
27.  října 2015 jsme se sešli v 
komorním počtu na náměstí 
Svobody, kde nejprve položil 
věnec primátor města Kladna 
Mgr. Milan Volf a zástupci OV 
ČSBS Kladno. Poté zazněla  
v podání dětského pěveckého 
sboru Sluníčko při 5. ZŠ pod 
vedením paní učitelky Moučko-
vé česká i slovenská státní 
hymn a jako připomenutí za-
kladatele československého 
státu T. G. Masaryka také pí-
seň Ach synku, synku. V jediném 
projevu bylo vyzdvihnuto jméno 
generála Sergeje Vojcechov-
ského, který společně s českolo-
venskými legionáři přišel do 
naší republiky po skončení  
1. světové války z Ruska. Stal 
se čs. občanem a působil jako 
vrchní velitel zemského vojen-
ského velitelství v Praze. Bohu-
žel v květnu 1945 byl odvlečen 
NKVD na Sibiř, kde v dubnu 
1951 zemřel. Pohřben je v rus-

Stránka 5 

3. Ročník  Číslo 9  

VZNIK ČSR V KLADNĚ 
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Dne 27. 10. 2015 pro-
běhlo kladení věnců ve 
Slaném u příležitosti vý-
ročí vzniku Českosloven-
ské republiky. Za ZO 
Slaný a OV Kladno po-
ložili věnec ses. Knotko-
vá, ses. Klapalová, ses. 
Havlůjová, br. Kyncl  
a br. Cavicchioli. 
Průvod účastníků slav-
nostního aktu začal již 
tradičně na Masarykové 
náměstí ve Slaném a za 
pochodové hudby jsme 
se přesunuli na místní 
hřbitov, kde proběhlo 
kladení věnců. Po proje-
vu pana starosty Pavla 
Záloma se účastníci pře-

sunuli svižným krokem 
zpět na náměstí, kde u 
sochy TGM byl položen 
druhý věnec. Poté jsme 
přijali pozvání od pana 
starosty a zúčastnili jsme 
se slavnostního setkání 
na radnici v obřadní síni, 
kde byla možnost popo-
vídat si se zástupci spřá-
telených spolků a rovněž 
potleskem ocenit obča-
ny, kteří obdrželi pa-
mětní listy u příležitosti 
70. výročí konce 2. svě-
tové války. Naši členové 
tento pamětní list obdr-
želi již v květnu letošního 
roku. Z vyznamenaných 
osobností Slánska bych 



dosahovaly vysoké 
úrovně a to nejenom dí-
ky organizaci Městského 
úřadu, ale také díky 
účasti vojáků a hudební-
ho doprovodu.  

vyzdvihla ocenění pro 
zesnulého br. Antonína 
Popoviče, kterého řada 
z vás jistě pamatuje. 
Závěrem jen zbývá do-
dat, že slánské oslavy 
výročí vzniku Českoslo-
venské republiky opět 
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Milé sestry a bratři, 
dovolte mi ještě jedno 
drobné ohlédnutí za osla-
vami výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. S po-
těšením jsem se zúčastnila 
kladení věnců ve Slaném, 
Kladně, na pražském Vít-
kově a dokonce i v Brati-
slavě (díky služební cestě 
manžela za hokejem). Bo-
hužel musím konstatovat, 
že pietní akt v hlavním 
městě Slovenské republiky 
byl více něž skromný a 
bez účasti politických špi-
ček, či naší velvyslankyně. 

Ano, velmi působivé bylo, 
když všichni účastníci aktu - 
většinou zástupci starší ge-
nerace - zazpívali hromad-
ně českou i slovenskou státní 
hymnu, pohled na osvícenou 
sochu TGM byl rovněž velmi 
dojemný, avšak smutné by-
lo zjištění, že na Slovensku 
náš společný 28. říjen není 
státním svátkem. I přesto, že 
slovenský prezident Andrej 
Kiska řekl, že vznik ČSR 
znamenal také značný pří-
nos pro Slovensko: "Během 
jeho existence vznikly vzdě-
lávací, kulturní, společenské 

i politické organizace, slo-
venský národ se politicky i 
sociálně dotvořil. Pro široké 
vrstvy obyvatelstva se ote-
vřely do té doby nepoznané 
možnosti navštěvovat sloven-
ské školy a uplatnit se ve 
veřejném životě", většina po-
slanců Národní rady stále 
nesouhlasí s návrhem, aby 
byl osmadvacátý říjen pro-
hlášen státním svátkem. Vě-
řím, že blížící se kulaté výročí 
naší společné republiky při-
měje i slovenské bratry k 
tomu, aby přehodnotili své 
dosavadní rozhodnutí.  

SLOVENSKO A 28. ŘÍJEN 
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opustit svoje domovy a 
odejít z pohraničí. 
   O instalaci pamětní 
desky se významně za-
sloužilo Centrum české 
historie, o.p.s. Zúčastnili 
se také váleční veteráni 
např. Pavel Vranský, 
válečný letec RAF a pří-
slušník slavných 
Tobruckých krys. Pozvá-
ní přijal starosta Prahy 
1 Oldřich Lomecký, zá-
stupce Ministerstva kul-
tury, který omuvil neú-
čast mistra kultury Da-
niela Hermana, předsta-
vitel organizace zastu-
pující antifašistické Něm-
ce v ČR, Tomáš Kraus 
tajemník Federace ži-
dovských obcí a další 
hosté. 
    Moderátor Libor Bou-
ček přivítal všechny pří-
tomné a jako první vy-
stoupil s projevem Jaro-
slav Těšínský za Centrum 
české historie. Vrátil se 
do tragického období 
naší historie, připomněl 
pokusy znevážit hrdin-
ství našich předků. Uve-
dl, že poválečný odchod 
Němců není vždy objek-
tivně připomínán. Útoky 
henlainovců byly nená-
vistné a brutální, svědčí 
o tom zranění čeští četní-
ci i příslušníci Finanční 
stráže. Vyhnaných bylo 
mnohem více, než se 
uvádí. Zdůraznil, že ne-
smíme zapomínat na 
německé antifašisty i jim 
patří naše úcta, proto 
pamětní deska patří 
všem, kteří byli po oku-

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 

paci československého 
pohraničí vyhnáni ze 
svých domovů. Poděko-
val předsedovi Senátu 
Milanu Štěchovi i všem 
ostatním, kteří přispěli 
finančními prostředky i 
svými vzpomínkami. 
Předseda Senátu ocenil, 
že se připomnělo toto 
období, protože po roce 
1989 se více pozornosti 
věnovalo obětem odsunu 
sudetských Němců. Zdů-
raznil, že nesmíme zapo-
mínat na historické sou-
vislosti, odsoudil nespra-
vedlivé odsuny, ale ne-
lze zapomínat na ty, kte-
ří ztratili střechu nad hla-
vou a v některých přípa-
dech i své životy. Tomáš 
Kraus tajemník Federace 
židovských obcí zavzpo-
mínal na svou rodinu, 
jeho předci žili v Tepli-
cích již od roku 1700.  
Ze dne na den museli 
odejít. Jeho matka byla 
jediná, kdo ze 7 členné 
rodiny přežil.  
   Po slavnostním odhale-
ní pamětní desky zazně-
la české hymna v podání 
Petra Koláře za dopro-
vodu houslistky Markéty 
Muzikářové. Předseda 
ZO ČSBS Kladno a člen 
ČsOL Kladno Petr Hroník 
uctil památku všech vy-
hnaných spoluobčanů 
položením rudé růže. 
   Po skončení slavnostní-
ho aktu jsme byli pozvá-
ni na společenské setká-
ní, které se konalo v Ma-
sarykově salonku na 1. 
nástupišti Masarykova 

Zástupci Československé ob-
ce legionářské a Českého 
svazu bojovníků za svobodu 
Kladno se dne 12. listopadu 
2015 zúčastnili odhalení pa-
mětní desky připomínající 
vyhnání Čechů, Židů a proti-
nacisticky smýšlejících Němců 
z pohraničí Československa v 
roce 1938. Nad odhalením 
pamětní desky převzal zášti-
tu předseda Senátu P ČR 
Milan Štěch. Tato pamětní 
deska je příznačně umístěna 
v hale Masarykova nádraží 
v Praze, kam v dramatických 
dnech v období září a října 
1938 přijíždělo mnoho vlaků 
s našimi občany, kteří museli 
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sestry, která byla umu-
čena v Osvětimi. Mamin-
ka ani strýc už nežijí, ale 
já si vážím toho, že se 
podařilo byť po dlou-
hých 77 letech tuto des-
ku odhalit. Všem, kteří 

se na této akci podíleli, 
patří velké poděkování. 
 
Text: E. Armeanová 
Foto: S. Pítr, P. Hroník  

nádraží. Byla jsme velmi 
ráda, že jsme se mohli 
této akce zúčastnit, moje 
rodina žila v Sudetech a 
rovněž byla vyhnána z 
pohraničí s tragickými 
následky. Vzpomínám si 
na vyprávění mého strý-
ce, českého četníka, kte-
rý nemohl nikdy zapo-
menout na útoky henlai-
novců nejen na obyčejné 
občany, ale rovněž na 
české četníky. Přes mili-
on Němců dostalo od 
Hitlera sudetskou me-
daili za rozbíjení Česko-
slovenska a odtržení 
pohraničí. Tisíce evaku-
ačních vlaků končily vět-
šinou právě v Praze na 
Masarykově nádraží. 
Lidé utíkali pouze s ma-
lými zavazadly, neměli 
co jíst, neměli kde spát. 
Na tomto nádraží jim 
pomáhali zástupci dob-
rovolných organizací 
jako např. Českosloven-
ského červeného kříže, 
Sokola, Skautu a dal-
ších. Přes třista tisíc ob-
čanů se muselo vyrovnat 
s novou situací, museli se 
stěhovat do různých míst 
ve vnitrozemí. Moje teta 
nedávno vzpomínala, že 
měli štěstí a sehnali po-
voz, její maminka musela 
se dvěma malými dětmi 
po celou dobu války žít 
v jedné malé místnosti. 
Moje maminka nám ni-
kdy nedovolila nosit bílé 
podkolenky, protože jí 
příliš připomínaly řádění 
henlainovců a nikdy se 
nevyrovnala se smrtí své 
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Dne 17. listopadu 2015 jsme se do-
zvěděli zprávu, která zasáhla snad 
každého kdo ji znal... Navždy nás 
opustila naše dlouholetá členka, hodná 
a vždy usměvavá sestra, Milada Cá-
bová, rozená Říhová, přeživší lidická 
žena, která 1. března 2015 oslavila 
91. narozeniny. 
Na sestru Cábovou mám velmi silnou 
osobní vzpomínku z roku 2012, kdy se 
ve svých 88 letech zúčastnila návštěvy 
koncentračního tábora v Ravensbrücku, 
místa, kam před 70 roky přijela trans-
portem a kde zůstala až do konce vál-
ky. Tehdy nám říkala: 
„...tady v Ravensbrücku se z nás stala na 
dlouhá tři léta pouhá čísla, já jsem byla 
číslo 11738…“ 

VĚZENKYNĚ S ČÍSLEM 11738 

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 

Český svaz bojovníků za svobodu, z.s. je spolkem, který sdružuje účastníky národního boje za 

osvobození ve druhé světové válce jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počí-

naje 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, demokra-

tické organizace (občanská sdružení, spolky, atp.), působící v České republice nebo v zahra-

ničí, jejichž činnost naplňuje ideu Svazu a to na základě Smlouvy o kolektivním členství uza-

vřené 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: 
 
LISTOPAD 
 
S. Eva ARMEANOVÁ (64) 
Br. Fr. CVINGRÁF (92) 
Br. Ludvík DAROVEC (89) 
S. Miloslava DRVOTOVÁ 
(95) 
S. Lucie KREJSOVÁ (24) 
Br. Adam LITERA (17) 
Br. Mjr. Ing. Miroslav LEŠKA 
(48) 
Br. Milan MELOUSEK (31) 
Br. Robin TESÁREK (25) 
 
OPUSTILI NÁS 
 
Br. Antonín ČADEK (90) 
Ses. Milada CÁBOVÁ (91) 
 
PROSINEC 
 
Br. Luboš CHALOUPKA (38) 
Br. David MAKARA (37) 
S. Hana PALOUNKOVÁ 
(77) 
 
ZO SLANÝ 
 
Br. David MAKARA (37) 
 

Všem přítomným pak běhal mráz po 
zádech, když jsme se dostali do míst 
původního KT Ravensbrück a sestra 
Cábová, vždy usměvavá dáma, najed-
nou začala s vážnou tváří vyprávět a 
vzpomínat na období před 70 roky s 
použitím takových detailů ve vyprávě-
ní, jako by tu veškerou hrůzu prožila 
teprve nedávno… Od té doby jsem se 
se sestrou Cábovou setkal ještě mnoho-
krát a nejen mě bude scházet její 
úsměv a povídání nejen o době minulé, 
ale také o současném dění nejen v Lidi-
cích ale i ve světě.  
 
Čest její památce! 

Petr HRONÍK, 
předseda ZO Kladno 

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

