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

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 19. KVĚTNA 2013
Vzpomínková akce k uctění obětí
nacistické perzekuce proběhne
v Terezíně, dne 19. května 2013
v 10 hodin na Národním hřbitově
před Malou pevností.

Nejdůležitější body:



TEREZÍNSKÁ TRYZNA

Pro členy ČSBS a ČsOL Kladno
bude vypraven z Kladna autobus.
Bratři a sestry, v případě Vašeho
zájmu zúčastnit se Terezínské tryzny
Vás prosím, abyste se nahlásili
v kanceláři OV ČSBS Kladno, přípa dn ě n a te le f on n ím čí sle
728 606 405.



BEDŘICH NEUMANN



MARIE UCHYTILOVÁ

122. výročí narození div. gen. Bedřicha Neumanna
Uvnitř tohoto vydání:
Narozen v Třebichovicích,
okres Kladno.
Příslušník čs. legií v Rusku v letech
1914 - 1918.
Po roce 1918 zastával různé
velitelské funkce až po zástupce
Náčelníka generálního štábu
v letech 1931 - 1935.
Stál u zrodu odbojové organizace
Obrana národa.
Dne 28. října 1997 udělil prezident republiky diviznímu generálovi
Bedřichu Neumannovi Řád Bílého lva
- In memoriam.

* 3. 4. 1891- t 15. 7. 1964
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ZPRAVODAJ
LO vz. 37 „U Václava“ - Roudnice nad Labem

Dne 16. března 2013
jsem se zúčastnil otevření
vojenského muzea, bunkru
lehkého opevnění vzor 37
v Roudnici nad Labem.
Klub přátel československého opevnění Roudnice
nad Labem, který objekt
spravuje a provozuje, zahájil letošní sezonu dříve
než ostatní objekty tzv.
„Pražské čáry“.

V důsledku výstavby
supermarketu a kruhového
objezdu, který zcela odřízl
přístup k objektu lehkého
opevnění, rozhodl se Klub
přátel čs. opevnění upozornit na nezájem města o
výstavbu přístupové komunikace k objektu uspořádáním návštěvního dne.
Stránka 2

Klub tak chtěl především
představitelům města demonstrovat zájem veřejnosti o objekt. Zájem byl
značný! Od těch nejmenších, kteří přicházeli se
svými rodiči a prarodiči až
po členy ostatních klubů
vojenské historie, kteří se
dostavili v dobových uniformách.
ZO ČSBS Kladno se rozhodla vyjádřit podporu
Klubu přátel čs. opevnění
odesláním dopisu vedení
města Roudnice nad Labem - viz níže text dopisu.

Text dopisu
Vážený pane starosto,
dovoluji si Vás oslovit,
jménem základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Kladno. Dne 16. března
2013 jsem měl možnost
zúčastnit se otevření prvorepublikového bunkru
lehkého opevnění vz. 37
„U Václava“, který se
nachází v katastru města
Roudnice nad Labem.
Dovolte mi, abych Vaší
cestou vyjádřil uznání
Klubu přátel československého opevnění Roudnice
nad Labem, který uvedený

objekt spravuje. Naše
organizace, Český svaz
bojovníků za svobodu, si
velice považuje všech
nadšenců, kteří před širokou veřejností připomínají nedávnou historii našeho národa. Všechny tyto
kluby plné mladých nadšenců jsou v dnešní době
důležité zejména proto,
že mnozí se snaží historii
našeho národa vyprávět
po svém a překrucují to,
čemu se říká „historická
pravda“.
Rád bych celému Klubu
přátel československého
opevnění Roudnice nad
Labem vyjádřil naší podporu a zároveň popřál
Vám, jako představiteli
města více takových klubů, kteří se zajímají o
naši nedávnou historii.
Zároveň mi dovolte
vyjádřit prosbu a přímluvu, za Váš případný
vstřícný postoj při realizaci přístupové, resp.
příjezdové komunikaci
k objektu.
Text a foto: P.Hroník
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Návrh na státní vyznamenání - In memoriam
Bratři a sestry, dne
21. března 2013 jsem
odeslal do Kanceláře
prezidenta republiky
návrh na udělení státního vyznamenání, Medaile Za zásluhy 1. stupně In memoriam pro akademickou sochařku Marii
Uchytilovou. Návrhy je
možné podávat i prostřednictvím Senátu a
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. V takovém případě je však podmínkou, aby návrh podpořil
minimálně jeden ze senátorů či poslanců.
V Senátu jsem proto
oslovil předsedu Milana
Štěcha, 1. místopředsedkyni Alenu Gajdůškovou
a senátora Jiřího Dienstbiera. Velice mě potěšilo, že právě 1. místopředsedkyně Senátu
Al en a Gaj dů škov á
se přidala k mému návrhu a doporučila jej Podvýboru pro vyznamenání Senátu Parlamentu
České republiky.
V Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky jsem oslovil 12
poslanců a poslankyň a
požádal je o podporu
mého návrhu. Prozatím
se s podporou ozval
náměstek primátora
města Kladna, poslanec
Miroslav Bernášek. Pevně věřím, že do konce
měsíce dubna, kdy lze
podávat návrhy na udě-

lení státního vyznamenání, podpoří návrh
i ostatní.

Marie

Finální realizace pomníku se bohužel nedožila.
Zemřela 16. listopadu
1989 v Praze.

Uchytilová

se narodila 17. ledna
1924 v Kralovicích.
Vystudovala obor sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze
u profesora Otakara
Španiela. Pracovala jako
p r o f e s o r k a
na pražské odborné výtvarné škole. Je autorkou
řady plastik, realizovala
např. Barunku Panklovou
v České Skalici, Pietu ve
Žďáru nad Sázavou a
další.
Vytvořila také řadu sochařských portrétů známých osobností, například portrét pražského
arcibiskupa Josefa Berana. V roce 1956 vyhrála
soutěž na podobu jednokorunové mince. Mladá
žena sázející v pokleku
lípu zdobila nejpoužívanější československé platidlo téměř 30 let.
Na konci 60. let přišla
s myšlenkou vytvořit pomník dětským obětem
války. Ztvárnění 82 lidických dětí, které zahynuly
v plynových nákladních
vozech při převozu
z polské Lodže do
Chelmna a je zároveň
největším pomníkem dětským obětem války na
světě, bylo jejím celoživotním dílem.

Odkaz Marie Uchytilové v současnosti naplňuje
její jediná dcera, paní
Sylvia Klánová, která
pravidelně navštěvuje
Lidice a připomíná její
památku.
Paní Sylvii Klánové
a jejímu manželovi posíláme pozdrav do Plzně
a pevně věříme, že její
maminka bude v letošním
roce prezidentem republiky vyznamenána In memoriam.
Text:P.Hroník, foto: internet
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…
VŠEMI
JAZYKY SVĚTA
MLČÍ MÉ SOCHY,
KTERÉ DĚLÁM
PRO VAŠE
DĚTI…

Náměty a příspěvky do zpravodaje lze zasílat e-mailem ovcsbs.kladno@gmail.com
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSBS KLADNO

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

Český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení,
které 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

Blahopřejeme našim
jubilantům:

základě Smlouvy o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětného občanského sdružení (spolku, atp.).

DUBEN
S. Marie Mertlová (89)
S. Ela Pavlová (89)
Br. Jaroslav Písařík (90)
S. Naďa Stejskalová (88)
KVĚTEN
Br. Radek Červenka (45)
Br. JUDr. Jiří Glos (74)
Br. Bc. Martin Slavík (33)
Br. Václav Vacík (88)

ČLENSKÉ
PŘÍSPĚVKY
2013
PROSÍM BRATRY
A SESTRY, KTEŘÍ DOSUD NEZAPLATILI
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY,
ABY TAK UČINILI DO
KONCE MĚSÍCE

DUBNA.
RÁD BYCH ZDE
UVEŘEJNIL SVÉ
TELEFONNÍ ČÍSLO
PRO VAŠI POTŘEBU

720 237 044
br. Petr HRONÍK
předseda

Naše webové prezentace
BLOG
http://ovcsbskladno.blogspot.com/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/ovcsbs.kladno
WEBOVÉ STRÁNKY https://sites.google.com/site/csbskladno/

LIDICE - POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Koncentrační tábor
Mittelbau - Dora vznikl
v roce 1943 jako pobočný tábor koncentračního tábora Buchenwald,
od léta 1944 fungoval
jako samostatný tábor,
který měl 40 pobočných

táborů. Do roku 1945
jím prošlo 60 000 vězňů
21 národností, špatné
životní podmínky a těžkou práci nepřežilo
20 000 lidí.
Výstava podává přehled o dějinách tábora

a o nucených pracích,
přibližuje návštěvníkům
okolnosti vzniku a fungování tábora i dějiny tohoto místa po roce
1945.

