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žena i celá klobása, a dostalo 

se nám i nabídky kečupu. Inu, 

jiný kraj, jiný mrav. 

 

Sobota 21. dubna: Navštívili 

jsme ženský koncentrační tá-

bor Ravensbrück, kde se nás 

ujala milá německy mluvící 

průvodkyně Ingrid Bettwieser. 

Pro ty, kteří neovládají němec-

ký jazyk, zastala funkci tlu-

močnice paní Ylona Portmano-

vá. U Zdi národů jsme položili 

věnec a zapálili svíci u česko-

slovenského památníku a u 

pamětní desky věnované lidic-
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mínkou na neblahé události 20. 

století: monumentální Památník 

holocaustu, Památník Sintů a 

Romů, nedaleký Bundestag a u 

něj umístěný památník šestade-

vadesáti poslanců Reichstagu 

zavražděných nacisty. S Berlí-

nem jsme se rozloučili vyhlíd-

kou z televizní věže, a čekal nás 

přejezd do 130 km vzdáleného 

města Mirow. Ubytování v mlá-

dežnické ubytovně mile překva-

pilo svou dobrou úrovní a po-

skytlo nám pohodlné zázemí 

pro dvě noci. K večeři jsme ob-

drželi polévku, do níž byla vlo-

Od pátku 20. dubna do nedě-

le 22. dubna 2018 uspořádal 

Spolek pro zachování odka-

zu českého odboje zájezd do 

koncentračních táborů Ra-

vensbrück a Sachsenhausen.  

 

Pátek 20. dubna: Po ranním 

odjezdu z Kladna jsme krátce 

po poledni dorazili do Berlí-

na, kde nás čekala beseda s 

českým velvyslancem Tomá-

šem Podivínským na české 

ambasádě. V Berlíně byl čas i 

na rozchod, takže jsme stihli 

navštívit několik míst s upo-

Budova velvyslanectví ČR v Německu 

Setkání s českým velvyslancem 

Památník holocaustu v Berlíně 



vé nynějšího Spolku již od 

roku 2013, kdy po organizační 

stránce zajistili tématický zá-

jezd „Po stopách lidických a 

ležáckých dětí“. I tentokrát ak-

ci organizačně zajistila Mgr. 

Gabriela Havlůjová a Petr 

Hroník. Za Statutární město 

Kladno se zájezdu zúčastnil 

1. náměstek primátora 

Ing. Vladimír Moucha.  

 

Za zmínku stojí i věkový roz-

sah účastníků, protože zastou-

peny byly všechny generace: 

od devíti do osmaosmdesáti 

podrobně představila česky 

mluvící průvodkyně Anna Mi-

larch. Její obdivuhodný pře-

hled o táboře a českosloven-

ských souvislostech nám po-

skytl nezapomenutelný zážitek 

a poučení. Na znak úcty jsme u 

centrálního pomníku tábora 

položili věnec se svící a naši 

studenti kyticí ozdobili  

pomník vysokoškolských stu-

dentů zatčených 17. listopadu 

1939, jehož odhalení byl roku 

2000 přítomen Václav Havel. 

Podobné zájezdy za poznáním 

válečné historie pořádají členo-

kým ženám jsme zanechali 

kytici se svící. V táboře jsme 

měli možnost projít si působi-

vou výstavu dokumentující 

realitu tábora za války. 

Při návratu do Mirowa jsme 

navštívili pomník, který při-

pomíná pochod smrti vězen-

kyň z Ravenbrücku. Právě v 

těchto dnech si připomínáme 

výročí zahájení pochodů smrti 

z více koncentračních táborů. 

 

Neděle 22. dubna: Zavítali 

jsme do koncentračního tábo-

ru Sachsenhausen, který nám 
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let. Zvláštní poděkování si ta-

ké zaslouží CK SLAN tour 

s.r.o. a především pak Statu-

tární město Kladno, kteří fi-

nančními příspěvky pomohly 

tuto výpravu uspořádat. 

 

Text: Jana Čermáková, studentka 

rakovnického gymnázia Zikmun-

da Wintra, foto Jindřich Čermák 
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Foto: nahoře pomník 96 poslanců Reichstagu , dole skvělá průvodkyně paní Anna Milarch, která více než čtyři desít-

ky let pracuje v KT Sachsenhausen, 

vpravo 1) společné posezení v místě ubytování v Jugendherbergen, 2) manželé Kabešovi ruku v ruce, 3) pomník vě-

novaný vysokoškolským studentům zatčeným 17. listopadu 1939, 4) KT Sachsenhausen, 5) KT Ravensbrück 
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války, o velké úctě k těm, kteří 

v sobě našli kus člověka i za 

války, o těch co zemřeli i o 

těch, kteří měli to štěstí a pře-

žili. Přežili, předávali své 

vzpomínky a odkaz dalším 

generacím, za což jim patří ob-

rovský dík. Generál Vranský je 

jedním z nich. Mohl po válce 

TRANSPORT SMRTI LEVÝ HRADEC A ROZTOKY 
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bez hůlky, či jiné opory. To jen 

já se přidržovala jeho, protože 

jsem měla vysoké podpatky a 

šla nerovným terénem (a záro-

veň jsem vždy šťastná, když mu 

mohu být na blízku). 

 

Pavel Vranský hovořil ve svém 

projevu o obětech a hrdinech 

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 

jsem se společně s gen. 

Pavlem Vranským účastnila 

pietních aktů a odhalení pa-

mětní desky v Levém Hradci 

a Roztokách. Milý Pavel zde 

byl po několikáté, já vůbec 

poprvé. Na pozvání pana 

místostarosty Tomáše Novot-

ného a Lukáše Vápeníka 

jsme byli hosty vzpomínko-

vých aktů, které připomínaly 

oběti transportů smrti (Levý 

Hradec) a židovské oběti z 

města (Roztoky). V dnešní 

uspěchané době k radosti 

všech jsme vzpomínkové se-

tkání ukončili na vlakovém 

nádraží v Roztokách, kde 

gen. Vranský společně s pa-

mětníkem válečných událostí 

odhalil novou edukativní ta-

bulku, kde se cestující mo-

hou seznámit s tragickou his-

torií, která se zde odehrála za 

2. světové války. 

 

Místopředseda našeho Spol-

ku gen. Vranský promluvil k 

přítomným jak v Levém 

Hradci, tak v Roztokách. 

Sklidil potlesk, který nebyl 

formální. Přicházeli lidé a 

obdivovali, v jaké formě Pa-

vel dosud je. Nejenom, že 

své projevy přednesl nazpa-

měť, ale rovněž i přes svůj 

úctyhodný věk vše zvládl 
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začít nový život, nevracet se do 

minulosti a nepřipomínat si 

událostí, které mu nejenom při-

nesly mnoho zkušeností, ale ta-

ké mu vzaly maminku, kus ži-

vota a svobodu.  On se ale roz-

hodl své vzpomínky předávat a 

my se je snažíme dále šířit. 

 

Nezapomenu na setkání na roz-

tockém nádraží, ke kterému do-

šlo po 33 letech. Přiblížil se k 

nám muž středního věku v 

hasičské uniformě a oslovil Pav-

la. Jednalo se o Vlastimila Dr-

chotu, starostu Sboru dobrovol-

ných hasičů, Praha - západ. 

Vzpomínal, jak v roce 1985  

navštěvoval základní školu a 

jako žák 5. třídy vyslechl jeho 

vzpomínky při přednášce. Ne-

zapomněl na jeho líčení, jak lítal 

v Anglii v rámci 311. čs. bom-

bardovací perutě na spitfiru. 

Dnes ve slušivé uniformě stál 

čestnou stráž u pomníků vedle 

Čestné stráže vyslané z Posád-

kového velitelství Praha a podě-

kování gen. Vranského patřilo i 

jemu. Nezapomínáme. Naopak, 

snažíme se připomínat dějiny, 

které nám vzali mnoho stateč-

ných a nevinných lidí, ale záro-

veň i přinesly takové vzory, ja-

kým ji pro nás Ty, milý Pavle.  

 

Text a foto: G. Havlůjová 

 



nou členkou Základní organi-

zace Jičín je paní Doris Brou-

lová, přeživští Terezína i 

Osvětimi. 

Věříme, že nově vzniklá ZO 

Jičín nalezne pro Spolek tak 

důležitou podporu v předsta-

vitelích města Jičín a stejně tak 

v představitelích Královéhra-

deckého kraje. Věříme, že 

nejen pro Jičín, ale pro celý 

Královéhradecký kraj bude 

Spolek pro zachování odkazu 

českého odboje důstojným 

partnerem. 

Těšíme se, že s některými čle-

ny Spolku se uvidíme na letoš-

ní Terezínské tryzně. 

Text: P. Hroník 

Foto: G. Havlůjová 

ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE JIČÍN 
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stavili do prostor místní knihov-

ny předsedkyně a místopředse-

da Spolku G. Havlůjová a P. 

Hroník, kteří členy seznámili s 

usnesením Republikového vý-

boru o založení Základní orga-

nizace Jičín. Přítomní členové na 

své schůzi poté zvolili tříčlenný 

výbor ZO Jičín ve složení: 

Marie Paulíková, předsedkyně 

ZO Jičín, Ing. Anatol Kopista, 

místopředseda ZO Jičín, Ing. 

Břetislav Mizera, člen výboru. 

Do Revizní komise ZO Jičín byl 

zvolen Jiří Záveský. 

Členy jičínské organizace jsou 

účastníci domácího odboje, po-

zůstalí po obětech nacismu a 

samozřejmě také členové z řad 

zájemců o historii. Nesmíme za-

pomenout také zmínit, že čest-

Rozrůstáme se! 
Dne 7. dubna 2018 jsme na-

vštívili město Jičín, abychom 

byli přítomni ustavující člen-

ské schůzi Základní organi-

zace Jičín, která vznikla roz-

hodnutím Republikového 

výboru Spolku pro zachová-

ní odkazu českého odboje.  

Za Republikový výbor se do-



v Osvětimi s označením RU 

(Rückkehr Unerwünscht, tedy 

návrat nežádoucí). Zde pak na 

následky krutého zacházení 

zemřel 25. února 1942. A tak 

jsem dále vyrůstal bez táty. 

Začátkem roku 1945 jsem cho-

dil pozorovat budování proti-

tankových zátarasů, blízko na-

šeho bydliště. Na náměstí se 

objevily spousty vozů tažných 

koňmi a civilisté, včetně dětí. 

Byli to tzv. „národní hosté“, 

n ě m e c k é  o b y v a t e l s t v o 

z východních oblastí říše, pr-

chající před sovětskou armá-

dou. Jednou, či dvakrát pro-

cházely naší ulicí také kolony 

zubožených sovětských zajat-

ců. Lidé vybíhali ven a dávali 

jim chléb a vodu. Německé 

stráže je ovšem odháněly a vy-

hrožovaly použitím zbraně. 

Ale ke střelbě, na štěstí, nedo-

šlo. 

 

Léta okupace ubíhaly a koneč-

ně přišel květen 1945. Pamatuji 

se, že jsme byli s maminkou 2. 

května odpoledne v kinu na 

nějaké české veselohře. Když 

jsme vyšli z kina, bylo na jičín-

ských ulicích plno lidí. 

Z místního rozhlasu jsme sly-

šeli hlas jičínského starosty 

JUDr. Karla Kloučka, který vy-

zýval občany k zachování kli-

du a upozorňoval na hrozbu 

v roce 1949 byl v zajateckém 

táboře v Rusku poznán a de-

portován do Jičína. Zde byl 

souzen a odsouzen k trestu 

smrti. Bohužel, dopadlo to tak, 

že přes protesty tehdejšího ji-

čínské organizace Svazu proti-

fašistických bojovníků, byl 

omilostněn prezidentem Zápo-

tockým „z humánních důvo-

dů“ a vyhoštěn do západní zó-

ny v Německu, kde měl rodi-

nu. 

 

Můj otec byl nejprve interno-

ván ve vězení gestapa ve Val-

dicích u Jičína, po nějakém čase 

převezen do Malé pevnosti 

v Terezíně a konečně, těsně 

před Vánocemi 1941 převezen 

do koncentračního tábora 

Narodil jsem se v roce 1937 

v Jičíně. Můj otec byl okres-

ním veterinárním radou a po 

okupaci naší země nacisty se 

okamžitě zapojil do ilegálního 

hnutí odporu. Byli to vesměs 

bývalí důstojníci čs. armády, 

ale i další, kteří pracovali pro 

organizaci Obrana Národa. 

Můj otec byl pověřen vedením 

buňky na Okresním úřadě. 

Jejich činnost neušla velice br-

zo pozornosti gestapa a tak 

byl můj otec, spolu s dalšími, 

v červnu r. 1941 zatčen. Vyšet-

řoval ho jeden z nejkrutějších 

jičínských gestapáků Walter 

Richter. Tento zločinec 

v květnu roku 1945 uprchl a 

ukryl se mezi německými vá-

lečnými zajatci. Teprve někdy 
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V popředí mjr. Anhalt , veltel něm. posádky a vysoký pán v klo-

bouku JUDr. Karel Klouček, starosta Jičína při vyjednávání v 

květnových dnech 



vlající prapory. Německá po-

sádka se odmítala vzdát čes-

kým civilistům a tak byli obča-

né žádáni o jakékoliv součásti 

české vojenské uniformy. Ma-

minka pak poskytla, myslím, 

důstojnickou čepici po tátovi. 

Dne 6. května došlo k drama-

tické události. Partyzáni 

z blízkého Rovenska unesli 

v ranních hodinách velitele 

jičínského gestapa mjr. Antho-

na Lehnera z vily, ve které 

bydlel. Za jeden, nebo dva dny 

ho zastřelili. Shodou okolností 

to byla vila, ve které jsem se 

narodil. Majitel si však nepřál, 

aby se v jeho domě praly a vy-

vářely plínky a tak se museli 

naši odstěhovat. Potom 

se tam nastěhoval 

gestapák Lehner. 

 

Dne 10. května dorazila 

do Jičína Rudá armáda. 

Lidé ji srdečně vítali. 

V Husově ulici, před 

vstupem do městského 

divadla, byly postaveny 

stoly s občerstvením. 

Velmi na mne zapůso-

bilo, jak jeden sovětský 

voják dostal do jedné 

ruky chléb, snad se sa-

lámem a do druhé kus 

dortu. On si pak oboje 

splácnul dohromady a 

hltavě jedl. Asi den, ne-

bo dva dny po tom byl 

uspořádán v Jičíně slavnostní 

krojovaný průvod. Maminka 

pro mne někde také kroj vy-

půjčila a tak jsem spolu 

s dalšími dětmi pochodoval 

Jičínem. Potom byli sovětští 

vojáci ubytováváni také 

v rodinách. Vím, že v našem 

bytě byli ubytováni dva. Velmi 

se všemu upřímně podivovali, 

např. hodinám, vodovodu a 

splachovacímu záchodu. 

 

Text a archivní foto: 

MUDr. Vilém Hofman, člen ZO 

v Jičíně 

VZPOMÍNKY NA UDÁLOSTI V JIČÍNĚ 1945 
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velitele německé posádky 

v Jičíně mjr. Anhalta, že 

v případě napadání němec-

kých vojáků či civilistů, zakro-

čí vojensky. Lidé už začali od-

straňovat německé nápisy a 

vyvěšovat československé a 

spojenecké prapory. Vzpomí-

nám si, že se maminka a další 

ženy radily z čeho a jak ušít 

prapory. 

 

V těch dnech mne pak mamin-

ka už samotného ven nepouš-

těla. Často jsem sedal u okna 

do ulice a pozoroval procháze-

jící německé vojáky. Nemohu 

zapomenout na důstojníka, 

který zamračeně pozoroval 

Příjezd Rudé armády do Jičína (Husova ulice) 
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níky. Naše rozhodnutí podpo-

řila skutečnost, že statek rodi-

ny Mašínů byl paní Zdeně 

Mašínové vrácen od státu po 

70 letech v listopadu loňského 

roku. Oslovili jsme Pavla Po-

břísla ze Společnosti Václava 

Morávka v Kolíně a přizvali jej 

ke spolupráci při organizaci 

brigády. Po dohovoru s paní 

Zdenou Mašínovou jsme se 

společně s Pavlem Pobříslem 

sešli v Lošanech na začátku 

dubna (7.4.), abychom se do-

mluvili na konkrétní pracovní 

činnosti, co vlastně bude před-

mětem brigády. Po příchodu 

na statek nás čekala na zahra-

dě doslova a do písmene za-

rostlá džungle náletových dře-

vin a odpadků zarostlých do 

travního porostu. Podobně na 

PRACOVNÍ BRIGÁDA V LOŠANECH 
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Více než tři desítky dobrovol-

níků se sešlo poslední dubno-

vou sobotu v Lošanech u Kolí-

na v č.p. 1 na rodném statku 

generála Josefa Mašína. 

V loňském roce, po pietní 

vzpomínce, které jsme se zú-

častnili již potřetí, nás na-

padlo, uspořádat v budoucnu 

na statku brigádu se členy a 

případnými dalšími dobrovol-

Likvidace náletových dřevin na zahradě statku 
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želva, kteří významně pomoh-

li zejména při likvidaci těž-

kých kmenů ze zahrady pod 

vedením Pavla Havlíčka. K jak 

velké proměně dvora a přileh-

lé zahrady statku došlo, se 

můžete přesvědčit na přilože-

né fotodokumentaci. 

Za pomoc a podporu děkuje-

me starostovi obce Lošany, pa-

nu Miroslavu Jelínkovi, za 

možnost občerstvení v místní 

restauraci Maštal majiteli panu 

Zámečníkovi a v neposlední 

řadě kladenské společnosti 

Kalabria za poskytnutí spon-

zorského materiálního daru 

v podobě limonád pro zajiště-

ní pitného režimu pro všechny 

účastníky akce. Děkujeme! 

 

Považujeme za velmi důležité 

postavit se k připomínání his-

torie aktivně. Nestačí položit 

věnec a vzpomenout. Musíme 

ukázat, že nám stav rodného 

statku hrdiny druhého odboje 

není lhostejný a zároveň si po-

kládat otázky, k jakému činu 

období 50. let tehdejší vláda 

jedné strany zahnala jeho sy-

ny. Na rodině Mašínů se mů-

žeme učit a nezapomenout!  

 

Text: G. Havlůjová, P. Hroník 

Foto: P. Pobříslo, G. Havlůjová 

tom byl i dvůr statku, který 

byl obehnán starým, zrezivě-

lým drátěným a dřevěným 

oplocením. Jako organizátoři 

jsme byli rádi, že se na vlastní 

brigádu dostavilo tolik dobro-

volníků, kteří do Lošan přijeli 

napříč republikou. Především 

z Kladna, z Roudnice nad La-

bem dorazil mj. i prezident 

spolku Nezapomínej Petr 

Rajtšlégr, dále pak dobrovolní-

ci z Chýně, Berouna, Olomou-

ce nebo až z Jižních Čech, kon-

krétně z Českobudějovicka či 

Prachaticka a dalších míst. 

Musíme také zmínit pomoc 

skautů z nedaleké Ratboře, ze 

skautského střediska Modrá 

Unavení, přesto s úsměvem na tváři - díky všem! 



PRACOVNÍ BRIGÁDA V LOŠANECH 
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POZVÁNKA DO SLANÉHO 

Milé sestry a bratři, u příle-

žitosti Dne vítězství vás sr-

dečně zvu v pondělí 7. květ-

na 2018 do Slaného na prů-

vod a následné kladení věn-

ců. Památku obětí 2. světové 

války uctíme na Hlaváčkově 

náměstí a na Slánských hřbi-

tovech. Bližší informace v 

přiloženém letáku nebo na 

telefonu 722 251 006. 

 

David Makara, 

předseda ZO Slaný 

Sestry a bratři, rád bych prostřednictvím 

Zpravodaje poblahopřál k narozeninám 

členům, kteří slavili své narozeniny v měsí-

ci březnu a dubnu. Za slánskou organizaci 

to byli: Libuše Karlíková (9.3.), Petr Tomek 

(11.3.), Zdeněk Zarboch (24.4.) a Marek 

Kryl (30.4.). 

Milí oslavenci, dovolte, abych Vám jménem svým 

i jménem všech členů Spolku popřál především 

pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti 

nejen v zaměstnání, ale především v kruhu ro-

dinném. 

David Makara, 

předseda ZO Slaný 

GRATULUJEME JUBILANTŮM 
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NEDĚLE 20. KVĚTNA 2018 
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NEZAPOMEŇTE SE NAHLÁSIT NA TELEFONU NÍŽE! 
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 
 



Korespondenční adresa: 

Nám. Starosty Pavla 44 

272 01 Kladno 

Telefon: 720237044 

E-mail: hronik@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 info@spolekodboje.cz 

 

GRATULUJEME 

NAŠIM 

JUBILANTŮM 

ZE SLANÉHO 

 
Libuše Karlíková 

(83) 

Petr Tomek 

(35) 

Zdeněk Zarboch 

(42) 

Marek Kryl 

(42) 

 

A KLADNA 
 

Miluška Havlůjová 

(89) 

Ari Lieberman 

(71) 

Karel Kabeš 

(88) 

 

DĚKUJEME KLADENSKÉ SPOLEČNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA SPONZORSKÝ DAR PRO ZABEZPEČENÍ 

AKCE LOŠANY 

 

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

