ZPRAVODAJ
LEDEN - 2017

1. Ročník Číslo 1

Zpravodaj Vám přinášíme díky
http://www.point4me.com/cs
Představujeme Vám logo Spolku pro zachování odkazu českého odboje, které vybrali i ti z Vás, kteří se
zapojili do ankety o výběr loga. Hlavní symbolikou
loga je stuha a trikolora představující vlastenectví,
zachování památky bojovníků, přeživších i obětí
spojených s českým odbojem. Rudý plamen svíčky
symbolicky znázorňuje památku na všechny oběti.
Vítězné logo pro Spolek pro zachování odkazu českého odboje vytvořila Hoai Le Thi, mladá grafička
původem z Vietnamu. Děkujeme!

SPOLEK REGISTROVÁN
Vážení a milí příznivci Spolku pro zachování
odkazu českého odboje. S radostí Vám můžeme oznámit, že Spolek byl dne 16. ledna 2017
řádně zaregistrován u Městského soudu v Praze.
Nyní jsme tedy již oficiálně zapsaným Spolkem.
Jaký tedy je účel Spolku pro zachování odkazu českého odboje?
Dle registrovaných Stanov je účelem Spolku
udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, 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 demokratických a humanitních zásad
zakladatelů našeho státu.



SPOLEK REGISTROVÁN



POZVÁNKY DO KLADNA



STANOVY SPOLKU

Jaký je profil členů Spolku?
Velmi si vážíme, že se členy stali ti, kvůli
kterým Spolek vznikl - skuteční bojovníci za
demokracii, přeživší 2. světové války, ale rovněž jejich potomci. Výraznou část členstva ale
také tvoří zástupci mladší generace. Lidé, kteří se dějinami válek zabývají, ať profesně
(historici, muzejníci), či jako sympatizanti. Prostor je u nás pro všechny, kteří přichází
s čestnými úmysly, buď předat své vzpomínky, či odkaz hrdinů a obětí šířit.

Uvnitř tohoto vydání:

Co se nyní ve Spolku děje?

Zakládajícími členy Spolku jsou bývalí členové
zrušené kladenské organizace ČSBS Gabriela
Havlůjová, Petr Hroník, David Makara, Klára
Kalibová a bývalý místopředseda ÚV ČSBS,
válečný veterán, příslušník RAF, plk. v.v. Ing.
Pavel Vranský. Spolek vznikl na ustavující
schůzi v Kladně dne 9. listopadu 2016.

V prvé řadě probíhá zpracování přihlášek a
vytvoření aktuální databáze členské základny.
Souběžně probíhá příprava na akce, kterých se
každoročně účastníme v Kladně a okolí, jako
je připomínka transportů židovských obyvatel
ve dvou transportech Y a Z. Dále pak naše
účast na Dni s T.G.M., které organizuje Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Kromě toho
probíhá intenzivní jednání o finanční podpoře
na zabezpečení našich akcí na rok 2017.

Kdo jsou další členové?

Kdy dostanou členové nové legitimace?

Prvními členy Spolku se stali bývalí členové
Okresní organizace Kladno (ZO Kladno a ZO
Slaný), kteří vystoupili z ČSBS poté, co byla
tato organizace zrušena rozhodnutím ÚV ČSBS
- údajně z organizačních důvodů.

Na první schůzi Spolku, která proběhne dne
15. března 2017 od 14h. v 1. patře Hotelu
Kladno.

Kdo Spolek založil?

Nejdůležitější body:
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1. Ročník Číslo 1
ASAF AUERBACH V KLADNĚ
která se zaplnila do posledního
místa. Zde pan Asaf Auerbach v
následující hodině převyprávěl
svůj životní příběh.
Mezi mnoha zajímavými hosty byla přítomna například lidická žena,
paní Miloslava Kalibová s rodinou
nebo pan Antonín Nešpor, synovec
lidického rodáka, pilota RAF Josefa Horáka.
Výstavu si můžete prohlédnout ve
výstavních prostorech OC Central
Kladno každý den od 9:00 do
21:00 hodin.

Dne 7. února 2017 proběhla
vernisáž výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ za účasti
významné osobnosti, pana Asafa Auerbacha, jednoho ze zachráněných „Wintonových dětí“. Po vernisáži výstavy, která
proběhla ve výstavních prostorech Obchodního centra Central
Kladno se přítomní přemístili
do prostor Divadelní kavárny,
Foto a text:
P. Hroník
Foto nahoře:
Asaf Auerbach
Foto vlevo:
Zdenka Plátková,
Vladimír Carvan
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ZPRAVODAJ
FOTO Z VÝSTAVY V OC CENTRAL KLADNO
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VZPOMÍNKA NA TRANSPORTY
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ZPRAVODAJ
VÝHLED SPOLKOVÉ ČINNOSTI V ROCE 2017

Vážení členové a naši příznivci.
Děkujeme za podporu pro nás
v nelehkém závěru roku 2016 a
dovolte nám představit výhled
na rok 2017. Budeme si připomínat řadu půlkulatých výročí,
které se zapsali nesmazatelně
nejenom do našich dějin, ale
hlavně srdcí. Připomeneme si
rok 1942, období Heydrichiády.
Je před námi rok 2017, ve
kterém si připomeneme řadu
velmi významných výročí a
událostí, které změnily naše dějiny, ale hlavně se nám zapsaly
do srdcí. Atentát na říšského
protektora R. Heyricha a s tím
související vypálení Lidic, Ležáků a poprava stovek vlastenců. Naši členové, přeživší, pozůstalí a další zájemci se
v letošním roce vydají do koncentračního tábora Mauthausen
(říjen 2017), kde si připomenou
nejenom všechny zavražděné
spoluobčany, kteří pomáhali
v úkrytu výsadkářům, kteří
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uskutečnili atentát na Heydricha, ale také tisíce dalších Čechoslováků, kteří se zapojili do
odboje, či byli oběťmi nacistů.
Z Kladna připomeňme například odbojovou skupinu S.K.
Letná, která sdružovala první
ilegální komunistický odboj
v našem regionu a až na výjimky nikdo nepřežil. S výraznou
finanční pomocí Statutárního
města Kladna se podařilo vyjednat vyhotovení pamětní desky
pro oběti náletu ze 17. 4. 1945.
V tuto chvíli probíhá kontaktování pozůstalých a jejich pozvání na odhalení desky, které se
uskuteční v dubnu letošního
roku (V tomto případě děkujeme za tip Jaroslavu Řidkošilovi,
který nám předložil podklady
k pátrání po rodinách nešťastně
zabitých Čechů).
Novinkou budou každý měsíc
odborné přednášky v Divadelní
kavárně Kladno s válečnou tématikou. První z cyklu již má-

me za sebou. První přednáška
proběhla již 7. února 2017
s Asafem Auerbachem, který
byl jako židovské dítě zachráněn Sirem Nicolasem Wintonem. Z dalších připravovaných
témat jmenujme:

Nepolapitelný Jan (příběh
Jana Smudka),

Lidice jako místo paměti,

Vypálení obce Ležáky,

Panelová diskuse na téma
Josef Horák a Josef Stříbrný,

100 let od bitvy od Zborova.
Se svými vzpomínkami se
s námi přijedou také podělit přeživší ženy z koncentračního tábora Ravensbrück napříč Evropou v rámci své každoroční
konference Mezinárodního ravensbrückého výboru, která se
letos bude konat v červnu právě
na Kladně.
Jako každoročně nás čeká
účast na tradičních pietních aktech po celé republice, nezapomeneme ani na pracovní brigády, v rámci kterých oživíme další pozapomenuté pomníky. A
samozřejmě se těšíme ze spolupráce s dalšími spřátelenými
spolky a organizacemi, které
mají stejný cíl jako my – nenechat zapomenout na hrdiny a
oběti českého odboje. Budeme
rádi za Vaše další tipy k aktivní
činnosti našeho spolku.

1. Ročník Číslo 1
Z KLADNA (NEJEN) NAPŘÍČ REPUBLIKOU

Od říjnového vylučování členů z ČSBS a zrušení
několika organizací uběhlo čtvrt roku a od té doby
došlo k mnoha jednání se členy ČSBS, kteří dále
nechtějí setrvávat v organizaci, která přistupuje
k nedemokratickým postupům v jednání se svými
členy, ale také z řadou nadšenců do historie. Bylo to
velmi náročné období pro náš všechny, kteří jsme se
rozhodli pokračovat – byť pod jiným názvem. S
přeživšími a pozůstalými napříč republikou proběhla jednání – vzhledem k věku přeživších tudíž pouze
osobní, či telefonické. V tuto chvíli je na nás, mladších, abychom pomohli těm, kteří nám vybojovali
svobodu a proto Vás vyzýváme – hledáme koordinátory činnosti v jednotlivých okresech naší republiky, kteří by zastřešili činnost v jednotlivém regionu.
Spolek pro zachování odkazu českého odboje v tuto
chvíli zakládá další pobočné organizace v okresech
a v čele těchto organizací by měl stanout člověk,
který je zdravotně a časově schopný zvládat nejenom administrativní činnost spojenou s organizací a
její činností, ale rovněž působit jako koordinátor při
přípravě akcí, být k dispozici starším členům a stát
se styčným člověkem v regionu. Jedná se o čestnou

a dobrovolnou funkci, kterou může zastávat každý, kdo
přichází k nám s upřímným úmyslem naplňovat účel
našeho spolku.
Jste to Vy?
●
věk nad 18 let
●
zaslaný motivační dopis a životopis
●
zájem o historii a sociální výpomoc
●
řidičský průkaz výhodou
●
emailová komunikace výhodou
●
rodinná souvislost výhodou, nikoliv podmínkou
Z funkce vyplývá možnost:
→
pomáhat přeživším pamětníkům a pozůstalým
→
naslouchat přeživším pamětníkům a pozůstalým
→
organizovat pietní a vzpomínkové akce
→
publikovat a přednášet
→
možnost realizace
Budeme se těšit na kontakt: spolekodboje@gmail.com,
tel. 602 668 482.
PŘEKVAPENÍ! Naše organizace bude mít pobočné
organizace i v zahraničí – kde? To se dozvíte
v dalším čísle našeho Zpravodaje!
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ZPRAVODAJ
ZVEME DO LÁN NA DEN S T. G. MASARYKEM

V sobotu 4. března 2017 se koná
v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech již po mnoho let tradiční
akce Den s T.G.M. V minulých
letech jsme se několikrát zúčastnili pod hlavičkou kladenské
organizace ČSBS. V letošním
roce se poprvé zúčastníme pod
hlavičkou Spolku pro zachování odkazu českého odboje.

prvního Československého preziProgram
denta. Poté se přemístíme do
místního muzea, kde si prohléd- 10:45 odjezd od Hotelu Kladno
neme expozici muzea a na prezi- 11:15 Lány, příjezd na hřbitov
denta Masaryka si budeme moci
vzpomenout mimo jiné i ochut- 11:30 Pietní akt u hrobu T.G.M.
návkou jeho oblíbených jídel.
Přesun k Muzeu T.G.M.
Doprava bude zdarma. Odjezd z
13:00 Pietní akt u jezdecké sochy
Kladna od hotelu Kladno v 10:45
hodin. Předpokládaný odjezd z
Vystoupení pěveckého sboru
Kladna v 16:30 hodin - bude
Chorus Laneum
upřesněn. Členové spolku, rodinní příslušníci a další zájemci se Oživená prohlídka Muzea včetně
ochutnávky oblíbených jídel
mohou přihlásit na emailu
T.G.M.
spolekodboje@gmail.com nebo

Tak jako v minulých letech, bude i tentokrát pro naše členy vypraven z Kladna autobus, který
nás doveze do Lán na místní
hřbitov. Zde si položením květin
a zapálením svíček společně při- na telefonních číslech:
pomeneme 167. výročí od naro602 668 482, 720 237 044
zení profesora T. G. Masaryka,
Stránka 8

16:00 Koncert dixielandové
skupiny Brass Band

1. Ročník Číslo 1
STANOVY
Spolek pro zachování odkazu českého odboje
Čl. I
Název a sídlo
Spolek pro zachování odkazu českého odboje (dále
jen Spolek) mající své sídlo v Kladně, na adrese
Magistrát města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, 272
52 Kladno.
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, 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
demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného
v čl. II., co by společného zájmu jeho členů a členek.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
organizace pietních a vzpomínkových akcí,
péče o členy (osv. zák. 255/1946 Sb., osv. zák.
262/2011 Sb.),
pořádání seminářů, přednášek, konferencí a zájezdů,
organizace návštěvy pamětních míst a pracovních brigád za účelem důstojné obnovy pomníků a pietních
míst,
vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
prevence různých forem intolerance a historického
revizionismu,
praktické spolupráce s jinými subjekty stejného zaměření na národní i mezinárodní úrovni,
propagace aktivit Spolku,
sbírková a archivní činnost,
účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy Spolku,
zapojení dobrovolníků a dobrovolnic a podpora dobrovolnictví,
výzkumné a badatelské činnosti směřující k naplnění
účelu Spolku,
realizace projektů směřujících k naplnění účelu Spolku,
osvětová činnost v oblasti československých dějin.

Činnost Spolku neupravená těmito Stanovami se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále
jen NOZ)
Čl. IV
Vznik Spolku
Spolek vzniká společnou vůlí zakladatelů, kteří se
shodli na těchto Stanovách.
Zakladateli jsou:
Mgr. Gabriela Havlůjová,
Petr Hroník,
Mgr. Klára Kalibová,
David Makara,
plk. v. v. Pavel Vranský.
Čl. V
Členství ve Spolku
Členem či členkou (dále jen Člen) Spolku může být
fyzická osoba starší 15 let. Členství ve Spolku vzniká
na základě schválení písemné přihlášky, jejíž součástí
je i motivační dopis, schůzí základní organizace a zaplacením členského příspěvku.
Členem spolku může být právnická osoba. Hlasování
se účastní jedním hlasem.
Člen Spolku má právo:
účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím
rozhodování hlasováním,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům
Spolku,
podílet se na praktické činnosti spolku.
Člen spolku má povinnost:
přispívat k rozvoji Spolku,
dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,
aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody
a nejednat v rozporu se zájmy Spolku,
Členství ve spolku zaniká:
doručením písemného oznámení o vystoupení člena
předsedovi/kyni základní organizace, jejímž je členem,
nezaplacením členského příspěvku na kalendářní rok
ve lhůtě, kterou určil Výbor,
úmrtím člena,
zánikem Spolku nebo ukončením jeho činnosti
vyloučením Člena členskou schůzi základní organizace, v případě, že jedná v rozporu s cíli a zájmy spolku
či svým jednáním znevažuje smysl a vážnost spolku,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

ZPRAVODAJ
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo
členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného
ukončení členství.

topředy/kyněmi a dalšími delegáty okresních organizací.
Republikový výbor ve smyslu § 247 NOZ zejména:
určuje hlavní zaměření činnosti Spolku,
rozhoduje o změně Stanov,
Čl. VI
schvaluje výsledek hospodaření a výroční zprávu
Organizace Spolku
Spolku za předchozí rok,
Organizační strukturu Spolku je tvořena :
hodnotí činnost dalších orgánů Spolku a jejich členů,
rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho
Předsedou/kyní, místopředsedy/kyněmi a republiko- přeměně,
vým výborem
eviduje členské přihlášky,
Předsedy/kyněmi okresních organizací a okresním volí Předsedu a Místopředsedy a odvolává je,
výborem
uděluje a odnímá hlas poradní,
Předsedy/kyněmi základních organizací a výborem rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob,
základní organizace
rozhoduje o členství Spolku v mezinárodních organizacích, partnerstvích a kampaních.
Čl. VII
Předseda/kyně, místopředsedové/kyně a republi- První předsedu/kyni a první místopředsedy/kyně jmenují zakladatelé. Minimální počet místopředsedů jsou
kový výbor
4.
Předseda/kyně Spolku je statutárním orgánem Spol- Republikový výbor zasedá minimálně dvakrát do roka.
ku.
Rozhodnutí republikového výboru jsou zveřejněna na
Předseda/kyně je oprávněni za Spolek jednat ve webu nebo jiným vhodným způsobem.
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o Prvními členy republikového výboru jsou Zakladatelé.
otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dis- V dalších obdobích je republikový výbor volen na výpozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovi- roční schůzi z delegátů okresních organizací na dobu 3
tého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich let. Republikový výbor se funkce ujímá den následujípracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracov- cího po dni volby.
ních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž Výbor je pětičlenný. Souhlasným rozhodnutím Výbopředsedou/kyní zmocněný člen nebo zaměstnanec ru a členské schůze může být Výbor rozšířen. Výbor
Spolku.
musí mít vždy lichý počet členů.
Předseda/kyně je zejména povinen:
Výbor rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou
svolávat zasedání republikového výboru spolku hlasů. Hlasování Výboru může být realizováno per
nejméně dvakrát ročně nebo na žádost 2/3 předsedů/ rolam, tedy takovým způsobem, že jeden z členů Výkyní okresních organizací nebo většiny Místopředse- boru zašle ostatním členům Výboru otázku, o které má
dů/kyní
být hlasováno, emailem. Členové Výboru se k otázce
vést řádně agendu republikového výboru a seznam vyjádří do 3 dnů. Diskuse k zaslané otázce musí být
členů spolku,
zaslána všem členům Výboru. Pokud se člen Výboru
archivovat veškeré zápisy ze zasedání výboru a člen- nevyjádří ve stanovené lhůtě nelze jeho mlčení vykláské schůze,
dat jako souhlas.
předložit 2 x ročně členské schůzi ke schválení přehled hospodaření spolku
Čl. VIII
jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schváOkresní výbor a předseda okresního výboru
lení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být
projednán nejpozději tři měsíce před ukončením plat- Okresní výbor je tvořen předsedy a předsedkyněmi
nosti předchozího strategického plánu.
základních organizací. Okresní výbor svolává jeho
hospodařit s částkou vyšší než 50.000 Kč nebo ne- předseda/kyně nejméně dvakrát za rok.
movitým majetkem pouze s předchozí kontrasignací Okresní výbor volí 2/3 většinou ze svého středu předalespoň dvou Místopředsedů.
sedu/kyni okresní organizace na dobu 3 let. Okresní
výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jejího zasedání
Republikový výbor je nejvyšší orgán Spolku. Je většina všech Předsedů/kyň základních organizací.
nejméně pětičlenný, je tvořen Předsedou/kyní, Mís- Okresní výbor rozhoduje většinou přítomných členů

1. Ročník Číslo 1
Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas,
hlasy členů si jsou rovny.
Okresní výbor volí ze svého středu delegáty a delegátky na následující schůzi ústředního výboru. Každý
okresní výbor volí jednoho delegáta na 100 členů a
členek sdružených pod okresním výborem.
Okresní výbor projednává a přijímá návrhy usnesení
nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku.
Čl. IX.
Základní organizace
Základní organizační jednotkou Spolku jsou základní
organizace. Základní organizace jsou organizovány
místně nebo tematicky. Člen spolku může pod sankcí
neplatnosti realizovat své hlasovací právo pouze v jedné základní skupině. Pokud tematická skupina přesahuje hranice jednoho okresu, zvolí si při svém založení většinou hlasů příslušnost k jednomu konkrétnímu
okresu.
Základní organizace vzniká souhlasným většinovým
rozhodnutím republikového výboru (včetně rozhodnutí
per rollam) na základě oznámení nejméně třech členů
Spolku prostřednictvím místně příslušné okresní organizace. K takovému oznámení připojuje okresní organizace své stanovisko.
Okresní organizace notifikuje vznik základní organizace předsedovi/kyni Spolku.
Základní organizace volí 2/3 většinou ze svého středu
předsedu/kyni základní organizace na dobu 3 let. Seznam členů a členek základní organizace vede předseda/kyně.
Základní organizace se sdružují do okresní organizace.
Předseda/kyně základní organizace svolává nejméně
jednou za rok členskou schůzi. Členská schůze je
usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání většina
všech členů Spolku. Členská schůze rozhoduje většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.
Předseda/kyně je povinen do jednoho měsíce svolat
členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání
zasedání členské schůze zasílá Předseda/kyně členům
spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na
později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to
nejpozději 14 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději 7 dní
před konáním zasedání členské schůze zasílá Předseda
členům spolku návrhy materiálů, které je povinen
předložit ke schválení.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze

pořizuje členskou schůzí pověřený člen Spolku zápis.
Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní
na zasedání členské schůze. Zápisy z členské schůze
se uchovávají v sídle Spolku.
Čl. X.
Osoby s hlasem poradním
Hlas poradní je právo diskutovat a vznášet podněty a
připomínky k činnosti Spolku, které není podmíněno
členstvím se Spolku.
Osoby s hlasem poradním přispívají o odbornému
rozvoji Spolku a jeho zájmů.
Osoby s hlasem poradním jmenuje Výbor na návrh
Předsedy nebo nejméně tří členů Spolku. Seznam
osob s hlasem poradním vede Předseda. Seznam obsahuje jméno osoby s hlasem poradním, její adresu,
den narození a den zapsání do seznamu.
Čl. XI.
Členský příspěvek
Členský příspěvek dospělého člena Spolku stanoví
rozhodnutím republikový výbor.
Člen Spolku ve věku od 15 do 18 let je osvobozen od
placení členského příspěvku.
Splatnost 1. členského příspěvku je 14 dní po přijetí a
potvrzení přihlášky k rukám Předsedy/kyně Spolku
nebo na jím určené bankovní konto.
Splatnost ročního členského příspěvku je do 28. února roku, na který se členské příspěvky platí.
Čl. XII.
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek
bezplatně převeden na jinou veřejně prospěšnou
právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.
V Kladně dne 9. listopadu 2016

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

Korespondenční adresa:
Nám. Starosty Pavla 44
272 01 Kladno
Telefon: 720237044
E-mail: spolekodboje@gmail.com
Zpravodaj pro vás připravil a
graficky upravil Petr Hroník

Spolupracujeme

Spolek pro zachování odkazu českého odboje
Účelem spolku je udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, 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 demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu.

Naše webové prezentace
ZPRAVODAJ
http://www.issuu.com/ovcsbs.kladno
BLOG
http://spolekodboje.blogspot.cz/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/spolekodboje/
Sokolská župa Budečská
Spolek HALDA

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

CHCETE ROZŠÍŘIT NAŠE ŘADY?
V případě, že jste již rozhodnutí delší dobu, nebo jste se
rozhodli pro vstup do Spolku právě nyní, po přečtení
Stanov, pak vítejte!
Členem se můžete stát z kteréhokoliv kraje či okresu.
Přihlášku pro vstup do Spolku si můžete vytisknout na
našem blogu, případně si o ni můžete napsat na email
spolekodboje@gmail.com

ZPRAVODAJ BUDE!
Jsme rádi, že našim nejstarším členům budeme moci
přinášet i nadále Zpravodaj v tištěné podobě.
Vážíme si, že společnost point4me.cz bude i nadále naším hlavním sponzorem při tisku Zpravodaje.
Děkujeme!

