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ZÁSLUŽNÝ KŘÍŽ MINISTRA
OBRANY PRO JIŘÍHO POSPÍŠILA
Řekne-li se v Nižboru jméno našeho
prvního prezidenta T. G. Masaryka,
mnohým se jistě zároveň vybaví i
jméno Jiřího Pospíšila, válečného veterána, který žije se svou paní v bytě
nižborského zámku. A je také docela
známo, že z nejsilnějších zážitků pana
Pospíšila bylo, když s tatínkem a tisíci dalších vystál frontu, aby se mohl
poklonit ostatkům zesnulého prezidenta osvoboditele v září 1937. Masaryk ve svých skutcích jednal vždy vědomě, s přihlédnutím na mládež a byl
si vědom, jak potřebný je dobrý příklad a vzor. Dá se říct, že v případě
Jiřího Pospíšila se mu toto povedlo.
Pro něj má jméno Masaryk nejen stálou vzpomínku na chvíle strávené s
tatínkem, ale jistě se mu vybavilo i ve
chvíli, kdy během nacistické okupace,
na prahu dospělosti, byl osloven člověkem z odboje a nezaváhal ani na
chvíli. V roce 1944, kdy odplata i za
daleko menší přestupky znamenala od
okupantů jistou smrt včetně postihů
rodiny, převážel a získával informace
pro partyzány o Němcích dislokovaných v Kutné Hoře a Čáslavi. A je
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ZPRAVODAJ
ZÁSLUŽNÝ KŘÍŽ MINISTRA OBRANY
nanejvýš dobře, že každá taková
odbojová činnost dochází dřív
nebo později svého uznání.
Vždyť v porovnání s mlčící většinou těch vzdorujících byla jen
hrstka a každý svým dílem přispěl k ukončení války a znásobil
legitimitu existence Československa. V prostorách Národního
památníku v Praze na Vítkově
se 8. května uskutečnil za přítomnosti nejvyšších představitelů státu, resortu obrany a armády České republiky pietní akt k
72. výročí ukončení 2. světové
války. V síni Národního památníku na Vítkově udělil ministr
obrany Martin Stropnický nej-

vyšší resortní vyznamenání 32 válečným veteránům a vybraným
osobnostem resortu obrany. Jedním
z vyznamenaných byl právě i Jiří
Pospíšil. Ministrem obrany Martinem Stropnickým mu byl udělen
Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně. Jiří Pospíšil nežije jen minulostí, i když sám
říká, v jednadevadesáti letech plánuje jen na den dopředu. Zajímá se
čile o současné politické dění a neváhá se k němu vyjadřovat, ať je to
jakkoliv nepříjemné. O svém vyznamenání pomlčel a museli jsme
se to dozvědět až z drobných zpráv.
Dvaasedmdesát let po válce je jasné, že počty žijících veteránů 2.

světové války se snižují. Je proto
dobré naslouchat těmto lidem s
jedinečnou životní zkušeností,
vážit si jejich statečnosti a pogratulovat k zaslouženému vyznamenání.
Bohumila
Bauer

Fetterová,

Michal

Převzato z čtvrtletníku Nižborské
listy, číslo 2, červen 2017,
http: //www. obecnizbor. cz/
a_dokument/1496061803_NL2_2
017web.pdf
Foto: archiv spolek odboje
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Polovina měsíce září je jednou
provždy spjata se jménem našeho
prvního československého prezidenta, prof. Tomáše Garrigue
Masaryka. Jeho srdce dotlouklo
právě před 80. roky, 14.září 1937
ve 3 hodiny a 29 minut. Tehdy to
novinářům sdělil syn Jan Masaryk.
Každoročně se scházíme u hrobu
T.G.M. v Lánech několikrát do
roka. V březnu, v den výročí jeho
narození nebo při akcích pořádaných Muzeem T. G. Masaryka v

Lánech, jako je například Den s
T.G.M., kam každoročně vypravujeme autobus pro naše členy a členy Československé obce legionářské. V den 80. výročí od úmrtí
prezidenta Masaryka jsme na hrobě v Lánech zapálili celkem dvě
svíčky. Jednu za prezidenta Masaryka a druhou za jeho syna, Jana
Masaryka, který se narodil 14. září
1886 a v letošním roce si připomínáme 131. výročí od jeho narození. V sobotu 16. září jsme se pak
zúčastnili další akce, kterou orga-
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nizovalo Muzeum T. G. Masaryka v Lánech a tím byla
„Masarykova vatra“.
Jaká je tedy tradice Masarykovy
vatry? O tom se dozvíme více ze
stránek www.masarykovavatra.cz
Tradice zapalování Masarykovy
vatry má své kořeny již v březnu
1935. Lánský Sbor dobrovolných
hasičů v té době přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta Tomáše Garrigue
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Masaryka po celé republice zazní
v 19.00 hodin hasičské trubky a
na tento signál ve všech obcích,
kde fungují hasičské sbory, vzplanou připravené Masarykovy vatry. V Lánech předcházel zapálení
hranice lampiónový průvod od
brány ke hřbitovu, kterého se
podle místní kroniky zúčastnilo
600 občanů. Další dva roky se
úspěšná akce opakovala. Masarykova vatra se stala oblíbenou
tradicí, které se účastnily stovky
obyvatel především z Lán. Ještě v
roce 1937 se však Masarykova
vatra rozhořela znovu, stalo se
tak v den prezidentova pohřbu. V
této době se začalo uvažovat o
přesunutí konání Masarykovy
vatry na 14. září, tedy den, kdy
Tomáš Garrigue Masaryk zemřel. Zapálena však už mohla být
pouze jediná vatra 14. září 1938.

Druhá světová válka jakékoli pokusy o udržení Masarykovy památky potlačila. První poválečná
Masarykova vatra se konala roku
1946 opět v březnu. Uspořádaly ji
hasičské sbory Lán a Vašírova.
Pietní akt se pak pravidelně konal
až do roku 1948, kdy Masarykova
vatra zaplála naposledy. Z podnětu ředitele Okresního muzea v Rakovníku (dnes Muzeum T.G.M.
Rakovník) Mgr. Františka Povolného a kronikáře obce Lány Františka Pošty se Sbor dobrovolných
hasičů T. G. Masaryka v Lánech
dne 14. září 2001 rozhodl napomoci k obnovení této ušlechtilé
tradice. Od té doby se Masarykova vatra koná každoročně.

tím roce zapálí Masarykovu vatru, tak jak učinili v letošním
roce některé obce a spolky.
Text: P. Hroník
Foto: archiv P. Hroník a internet

Uvidíme, třeba se do této akce
zapojí i Spolek pro zachování
odkazu českého odboje a v příšStránka 3
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OBĚTEM LETECKÉHO NÁLETU
Spolek pro zachování odkazu
českého odboje ve spolupráci s
Magistrátem města Kladna a
zejména se Základní školou
Kladno, C. Boudy 1188 uspořádali pietní akt v Kladně Dubí,
kde jsme si připomněli tragickou událost, která se stala před
73 lety nedaleko kostela Narození svatého Jana Křtitele.
12. září 1944 zde bylo bombou
z amerického vojenského letadla zabito třicet šest lidí, kteří
se zde schovávali v době vyhlášení vzdušného náletu. Jeden z
bombardérů se oddělil od svazu
a postupně svrhl do lesa a nedalekých polí 20 pum. Podle pamětníků se sedmá roztrhla ve
vzduchu právě v místech, kde
se schovávalo nejvíce lidí.
Nejpravděpodobnější verzi
události naznačili už lidičtí letci
Horák a Stříbrný z 311. čs.
bombardovací perutě, kteří jako
první po válce pátrali po příčině
náletu. Letoun před oddělením
od ostatních vypálil červenou
světlici a dával tak nejspíše signál, že je v nouzi a potřebuje
odlehčit.
Přestože se jednalo o tragickou
náhodu války, ukončila nebo
ovlivnila osudy desítek rodin,
které si dnes připomínáme…
Text: převzato z fb Města Kladna.
Foto: P. Hroník
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mohutného stromu. Hned nás s
Petrem Hroníkem napadlo uspořádáme příště brigádu právě
tady! Zdena Mašínová by brzy
měla získat statek jejího otce zpět
do vlastnictví. Státní pozemkový
úřad rozhodl, že po dlouhým letech boje s úřady by měla dcera
hrdiny odboje získat statek zpět.
Chtěla by zde vybudovat důstojný památník svému otci.
Budeme moc rádi nápomocni!
Text: G. Havlůjová,
I v letošním roce jsme se rozhodli přijmout pozvání předsedy Společnosti Václava Morávka v Kolíně, pana Pavla Pobřísla a uspořádali jsme celodenní
zájezd do Kolína a Lošan na
pietní akt k uctění památky Tří
králů. Přiznám se, čekala jsem
větší zájem od mladší generace,
ale pravdou je, že zřejmě v pracovní den nebylo možné se
uvolnit z práce, či školy.
Velmi důstojně a profesionálně
zabezpečená akce se konala v
pondělí dne 11. září 2017 od 14
hodin v Kolíně (pamětní deska
štábního kapitána Václava Morávka) od 16 hodin v Lošanech - nejprve proběhlo za zvuku písně Jana Vyčítala "Když v
Praze první jarní den naposledy
zasněží" odhalení pamětní desky generálmajorovi Josefu Mašínovi na původní budově místní školy (dnes obecní úřad) a
následoval tradiční pietní akt u
rodného statku rodiny Mašínů.

Hrdě jsme za zvuku státní hymny
sledovali na obou místech rodinu
gen. J. Mašína a měli jsme radost,
že se dožili opětovného ocenění nejenom lošanského rodáka,
ale hrdiny pro
nás všechny. U
statku, kde vyrůstal gen. Mašín
však bylo poněkud
smutněji,
rodina stále čeká
na určitou satisfakci ze strany
státu. Nejstarší
paní Mašínová
na své náklady,
ale de facto na
"cizím" nechala
opravit část střechy, která byla
poničena spadlou
částí sousedícího
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foto: P. Hroník
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MARINO CAVICCHIOLI - 90. NAROZENINY
Krásně odpoledne ve Slaném
jsme strávili, abychom potěšili
našeho významného člena a
jubilanta, italského partyzána,
pana Marina Cavicchioliho.
Oslava proběhla pod taktovkou
Slánského předsedy, Davida
Makary, v přátelské atmosféře
zhruba tří desítek členů našeho
Spolku, ale také například starosty královského města Slaného, pana Martina Hrabánka v
malé
galerii
Vlastivědného muzea ve Slaném dne 21.
září 2017. Mezi účastníky oslavy pak nechyběla ani paní Matylda Klapalová, která potěšila
přítomné vyprávěním o každoroční účasti na rekondicích, ale
také došlo k příjemnému setkání našeho nového člena, pana
Václava Duchka - skauta s Matyldou, již legendou slánských
skautů. Přítomná pak byla i většina slánských členů - br. Harák, manželé Vrbovi, ale také
mnoho členů z Kladna, kteří
Marina znají řadu let.

medaile
Československé obce
legionářské
z
rukou
předsedkyně
kladenské
ČsOL, Evy
Armeanové.
Po mnoha
gratulacích
jsme
pak
mohli popovídat a zavzpomínat
na dobu, kdy
ještě slánští
členové byli
po zdravotní
stránce
schopni absolvovat
množství
akcí. Pravdou je, že
dnes již nemůžeme počítat s aktivní účastí
našich nejváženějšich členů, protože jim je přes 90let a již chybí to
Po úvodním slově Davida nejdůležitější - zdraví. Proto jsme
Makary následovalo předání přáli milému Marinovi hlavně neu-

tuchající životní elán a k tomu pevné zdraví. Radost mám udělala přítomnost syna pana Cavicchioliho Iva, který zároveň projevil upřímný zájem o členství v našem Spolku.
Závěrem snad zbývá zmínit, že
čerstvý devadesatník v letošním
roce na své zahradě ve Slaném vypěstoval obrovské melouny! Přítomní obdivovali jeho pěstitelské
dovednosti v úctyhodném věku a
také vzpomínali na vůni kávy, kterou vždy ve svém domě pohostí
Marino své návštěvy. K dobré náladě ve Slaném také přispělo občerstvení, o které se postarala rodina Makarova.
Text a foto: G. Havlůjová
Stránka 7

ZPRAVODAJ
V SRPNU JSME SI TAKÉ PŘIPOMNĚLI
V den 113. výročí od narození jsme si v pražských Dejvicích, nedaleko Prašného
mostu, připomněli hrdinu
2. odboje, škpt. Václava Morávka, jednoho ze Tří králů,
jak odbojovou skupinu Balabán - Mašín - Morávek nazvalo samo gestapo.
U pomníku jsme zapálili
svíčku a pro kolemjdoucí
jsme zanechali také fotografii škpt. Václava Morávka,
abychom jménu vytesanému
do kamene dodali také tvář.
Slovy místopředsedy Spolku,
brig. gen. v.v. Pavla Vranského…
„Hrdinství Václava Morávka nám bude navždy připomínat obrovské odhodlání,
pohrdání nebezpečím, často
i ve zdánlivě neřešitelných
situacích, lásku ke své rodné zemi a nenávist k zlovůli
a řádění nacistických okupantů.“
Čest jeho památce!
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V ČAJOVNĚ U LEGIONÁŘE
V pondělí 18. září 2017 se v příjemném prostředí dejvické Čajovny U Legionáře uskutečnila pracovní schůzka Republikového výboru
Spolku pro zachování odkazu českého odboje.
Schůzky se zúčastnilo všech pět zakládajících
členů Spolku. Hlavním bodem schůzky bylo
seznámení členů výboru s Informační zprávou,
vyhodnocení činnosti a projednání úkolů pro
další činnost v roce 2018. Od oficiální lednové
registrace Spolku je za námi opět obrovský kus
práce, uskutečnilo se několik pracovních brigád, účastnili jsme se řady pietních a slavnostních aktů nejen na Kladně a ve Slaném, ale po
celé republice. V říjnu nás čeká zájezd do KT
Mauthausenu a několik pietních aktů jako například připomenutí vzniku Československa a
Dne válečných veteránů…
Text: P. Hroník, foto K. Kalibová
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CESTA GLENNA CLARKA
Glenn Clark z Aucklandu na Novém Zélandu vyrazil letos 16. srpna na 1000 km dlouhou trasu pochodu smrti svého otce, válečného
zajatce G. W. Clarka. Za čtyři týdny projel Glenn na kole cestu, kterou 60-70.000 válečných zajatců
šlo pěšky v roce 1945 déle než tři
měsíce. Z velké části přes území
Moravy a Čech. Od konce ledna,
za mrazu a zimy, chladným jarem,
až do osvobození v prvních květnových dnech v Německu.
První setkání v Holicích – poznávám osudy vojína
G.W.Clarka
Středa 23.8. (Český Těšín – Nový
Bohumín – Holice) S Glennem
jsem se poprvé setkala až po týdnu jeho cesty v Holicích. Představil mi nejprve svého otce - vojína
G eo r g e W i l l i a ma C l a r k a
z Aucklandu. Na válečné fotografii pohledný, usměvavý mladý
muž. Do zajetí se dostal v červnu
1942 v Egyptě. Bitevní palbu přežil se zraněním, byl nalezen a zajat italskými vojáky. V listopadu
1943 je G.W.Clark v německém
zajetí. Pracuje v jednom z mnoha
pobočných zajateckých táborů
v Novém Bohumíně. Po krátké

první návštěvě v České republice v
roce 2009 se Glenn rozhodne letos
projet celou trasu na kole. O pochodech smrti ze začátku nenachází
informace, přičítá to své neznalosti
českého prostředí a jazyka. Vidí
hlavně hroby a pomníky sovětských vojáků a považuje to za pozůstatek minulého režimu. Vyvádím ho z omylu a vysvětluji poměry padlých spojeneckých a sovětských vojáků v závěru války. I to,
že v mnohých hrobech jsou často
pohřbeny i oběti z pochodů smti a
těch, co utekli k partyzánům a padli
v závěru války. Glenn postupně
chápe, že pochody smrti jsou i
v Evropě téma teprve objevované,
po více než 70 letech. Především
přiznává a zdůrazňuje, že si až tady
naplno uvědomil, jak těžká pro nás
v Evropě doba války byla.
V Horním Bousově pro nás odkrývají pamětníci obraz pochodů
smrti
Pondělí 28.8. (Hradec Králové –
Jičín – Sobotka – Mladá Boleslav)
Ranní setkání v Sobotce s Josefem,
který Glenna dnes na trase doprovodí. Josef, člen ČSBS a ČsOL
Česká Lípa a Nový Bor, je rodák
z Dolního Bousova. Vyhledal pa-

23.8.2017 V Holicích se poprvé setkáváme, Glenn je týden na trase, vypráví
mi o osudech svého otce G.W.Clarka
Stránka 10

Fotografie Glennova otce, vojína
G.W.Clarka. S osmnáctým plukem
z Nového Zélandu se zapojil do bojů
v severní Africe, kde byl při průlomu
v Egyptě u Minqar Qaim v červnu
1942 zraněn a zajat. Od listopadu
1943 byl vězněm Stalagu VIIIA,
později Stalagu VIIIB, nasazen na
práci v zajateckém táboře v Novém
Bohumíně. Od konce ledna 1945 na
pochodu smrti, osvobozen byl počátkem května 1945 americkou armádou u Mnichova. (foto: archiv Glenna Clarka, Nový Zéland)

mětnici pochodů smrti, paní Pickovou. Slyšíme od ní, jak stovky
zajatců přicházeli do Horního
Bousova, přenocovat, po několik
dní. Sovětské zajatce nahnali do
stodoly, jídlo sehnané od místních
se jim lilo do koryt pro prasata.
Další svědek pan Bulín, na konci
války sedmnáctiletý, vypráví, co
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CESTA GLENNA CLARKA
před jednou 7 000 mrtvých, z poloviny ruských
ze
schůzek zajatců. Pak už bez křížů, jsou zdečekal a za- masové hroby z druhé světové války.
střelil ho – za 40.000 obětí Stalagu VIIIF pro sovětn ed o v o l en é ské zajatce (vězněni zde byli i polští a
opuštění tá- slovenští povstalci, italští zajatci).
bora. Pan Ne- V tzv. „britském táboře“ asi 2 km
sét s paní kni- vzdáleném Stalagu VIIIB pro zajatce
hovnicí Ham- ostatních národností je počet obětí
p l o v o u odhadován na 500 mrtvých. Zajatci
z Úsova na- umírali a jsou pohřbeni i v místech
cházejí
na mnoha dalších pobočných táborů a
28.8.2017 V Mladé Boleslavi u pomníku Mileny Hážové, školačky
místním
hřbiprovozů, kde vězni pracovali.
zastřelené německou stráží 8.3.1945 při pochodu smrti. Podávala chletově
náhrobní
Konečně svoboda, cesta letos končí
ba zajatci. Josef Doškář na snímku s Glennem s ním projel trasu ze
kámen
s
jeho
i pro Glenna
Sobotky do Mladé Boleslavi.
j m é n e m . Úterý 18.9. (Weiden – Plattling –
má dodnes před očima – sovětské Glennovi příbuzní na Novém Zélandu Mnichov) Když dopisuji tento článek
zajatce v ubohém stavu, bez bot, jen rychle informují dosud žijícího bratra dojel už Glenn k Mnichovu, kde byl
hadry nebo sláma na nohou převá- Ernesta Allana, který je zprávou jeho otec osvobozen počátkem květzaná provázky, v otrhaných zbyt- z daleké země v Evropě velmi dojat. na. Dojel do cíle cesty přes Weiden,
cích uniforem. Nemocní, mnozí se Hledáme ještě, kde je Ernest pohřben. kde byl za druhé světové války další z
nemohli hýbat, ani najíst se nemoh- Jeho ostatky byly převezeny v roce velkých stalagů. Projel Plattling, kde
li. Jak mohli jít zase dále a přežít, 1947 do Prahy, zřejmě na některý zajatce i místní zastihl nálet spojenců.
za dalšího bití strážemi, to bylo pro ze hřbitovů spojeneckých vojáků.
Glenn ví mnohem víc o osudech svéněj nepochopitelné. Pan Bulín po- Lambinowice – do míst válečného ho otce a mnohých jiných na pochoznal i dům, kde ubytovali „Anglo- zajetí a smrti
dech smrti. Viděl jména a hroby těch
Američany - ti byli vždy od sovět- Pátek 8.9. (Jesenice – Bečov n/Teplou méně šťastných, co nepřežili. Návratu
ských zajatců odděleni a měli se o – Mariánské Lázně) Zatímco Glenn svého otce si váží o to víc. Má za sepoznání lépe. Také vyprávěl o tzv. pokračuje dál Čechami na západ, na- bou stejně jako on cestu, na kterou
národních hostech, Němcích prcha- vštěvujeme místa, odkud pochody nikdy v životě nezapomene.
jících v tu dobu na západ před fron- smrti vycházely. Polské Lambinowitou. Jak se jim dostávalo pomoci, ce, kde je dnes muzeum a pietní úze- Text a foto: Milena Městecká
jídla, noclehu, což byla pro místní mí na místě bývalého Stalagu Lampovinnost. A zpět, často místo díků sdorf. Expozijen arogantní a povýšená odezva.
ce vás vtáhne 28.8.2017 Glenn v rozhovoru s Tomášem Pilvouskem a Pavlem
tehdejší Koštejnem s ČsOL Mladá Boleslav, mimo jiné o bojích v severní
Příběh zastřeleného zajatce Erne- do
hrůzné atmo- Africe, ve kterých byl jeho otec zraněn a kterých se účastnili i čessta Browna letí na Nový Zéland
Pátek 1.9. (Všetaty – Kralupy n/Vlt. sféry fungová- koslovenští vojáci.
- Slaný) Předávám Glennovi zprávu ní stalagu, jeda foto od pana Neséta z daleké se- noho z mnoha.
verní Moravy. Ten neúnavně sbírá V okolí tábora
svědectví o pochodech smrti váleč- jsou rozlehlá
ných zajatců již několik let. Znal od pohřebiště –
pamětnice a z kronik příběh No- ještě z doby
vozélanďana Ernesta Browna. Byl věznění zajatvězněn jako válečný zajatec ců před a běv moravském Úsově. Zamiloval se hem první svědo místní dívky a večer se nad tové
války.
úsovským zámkem často scházeli N e k o n e č n é
v lesíku. Německý strážce na něj řady křížů –
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ZPRAVODAJ
PRACOVNÍ BRIGÁDA V LIBUŠÍNĚ
V Libušíně pořádáme od roku
2015 každoročně pracovní brigádu na místním hřbitově na hrobech místních obyvatel, kteří byli

la se kladenská organizace ČSBS,
ČsOL, spolek Halda a také například zástupci Junáka z Buštěhradu. Tehdy to byl opravdu smutný

Libušíně kontakt na příbuzné,
abychom je přizvali po brigádě na
malý pietní akt, kdy jsme hrobu
položili věneček a zapálili svíčku.

příslušníky čs. legií. První brigády v roce 2015 se zúčastnilo více
než 30 dobrovolníků, zástupců
spolků z Kladna a okolí. Účastni-

pohled na zanedbané hroby zarostlé vysokou trávou, náletovými dřevinami. Marně jsme se tenkrát snažili dopátrat na matrice v

V následujících letech jsme brigády organizovali také, ale bylo to
již v menším počtu účastníků.
Jednak se jednalo již jen o běžnou
údržbu spojenou s vytrháním plevele, dosypáním zeminy, případně
mulčovací kůry a také proto, že
některé hroby „znovuobjevili“
příbuzní čs. legionářů a udržují je.
A protože každý skutek má být po
zásluze potrestán, tak jsme se od
místního správce hřbitova dozvěděli, že hned po první pracovní
br ig ád ě s e někt e r ým ze
„znovuobjevených“ příbuzných
nelíbilo, proč na jejich hrobě mají
vysypanou mulčovací kůru a položený věneček s trikolorou. Chá-
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PRACOVNÍ BRIGÁDA V LIBUŠÍNĚ
peme, že ne každému se můžeme zavděčit a dotčeným příbuzným se omlouváme. Chtěli
jsme jen, aby místo posledního
odpočinutí jejich předka, který
bojoval na ruské, italské či
francouzské frontě bylo důstojným místem, kde se může každý zastavit, zapálit svíčku nebo
položit květinu.

PŘED...

V neděli 24. září 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnila
další z pracovních brigád.
Údržba byla tentokrát provedena na pěti hrobových místech,
kde jsme vytrhali vzrostlou trávu, dosypali jsme zeminu, vysadili vřesy a dosypáním mulče
jsme hrobová místa upravili. V
Libušíně se nás tentokrát sešlo
celkem 14 dobrovolníků, členů
Spolku pro zachování odkazu
českého odboje a členů Československé obce legionářské
Kladno. Všem patří velké poděkování, že studené a vlhké nedělní odpoledne věnovali údržbě čs. legionářů.
A na kterých hrobech byla tentokrát provedena údržba?

a PO...

Adolf SHÖN,
ruský legionář
Václav HRUŠKA,
italský legionář
Josef BAROCH,
ruský legionář
Karel ŠTERBA,
italský legionář
Jaroslav ŠLESINGER,
italský legionář
Text a foto: P. Hroník
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ZPRAVODAJ
VOLBY - KAŽDÝ HLAS ROZHODUJE
V demokratické společnosti musí
ti, kteří bojují o moc, podstoupit
čas od času zkoušku, jaká je jejich
oblíbenost u veřejnosti nebo u
jejich stejně smýšlejících souputníků. Již z této charakteristiky
vyplývá, že buď jde o stejně
smýšlející politická nebo i nepolitická seskupení, nebo o jednotlivce. Výsledek takové zkoušky ukáže zařazení takového seskupení
nebo osoby v hierarchii důležitosti. Pro nás, kteří nejsme účastni
boje o moc, ale máme rozhodovací právo, jsou důležitá měřítka,
která nám v rozhodování pomáhají. Mohou to být naše vnitřní emoce, sympatie, odpor apod. nebo
objektivní kriteria jako plány a
zaměření, programy i jiné charakteristiky každé strany a osoby usilující o moc.
Podívejme se na naši současnou
politickou scénu, pokud budeme
hodnotit, podíváme se nejdříve na
preference

mi manipulacemi na hraně nebo i
za hranou zákonů. Jeho výroky,
že je třeba vést stát jako vlastní
firmu, to znamená nedemokraticky, nebo že je třeba snížit počty
poslanců, nebo že parlament je
žvanírna, svědčí o jeho silných
sklonech k autoritářství a nedemokratičnosti. Tímto směrem vede také své hnutí a z toho důvodu
je na místě opatrnost a předvídavost, jakým směrem by se vydal
náš stát, kdyby Babiš obdržel neomezenou moc pro své počínání.
Další politické strany nebo hnutí
můžeme rozdělit na levicové,
středové, a pravicové.

jednotlivce a zavedly určité ekonomické rovnostářství prostřednictvím přerozdělování národního
bohatství.

Nejstarší politickou stranou je
ČSSD, která navazuje na dělnické
hnutí z 18. a 19. století. Za krajně
levicovou stranu je považována
KSČM, která se začátkem 20. století odštěpila od strany sociálně
Nejoblíbenější je hnutí ANO ve- demokratické. Obě tyto strany
dené multimilionářem Andrejem mají ve svém programu silné soBabišem, které má vysoké prefe- ciální aspekty.
rence u naší veřejnosti. Je obtížné
vysledovat důvody těchto prefe- KSČM je však vnímána negativrencí. Je to zřejmě řada faktorů. ně při vzpomínání na období, kdy
Někteří to zdůvodňují jeho styli- měla možnost ovládnout stát,
zací jako obyčejný člověk. Kdo včetně všech politických i občanvšak sleduje podrobněji jeho činy ských seskupení, která se buď
a názory, musí dospět k závěru, podrobila, nebo žila v tajné opože jde o silné pravicové přesvěd- zici. Tuto úlohu KSČ umožnilo
čení, podporující kapitál a jeho šíření komunistických myšlenek
držitele a že je ochoten podpořit téměř v celé Evropě, díky úloze,
sociální aspekty, pokud nejdou kterou hrál Sovětský svaz v druhé
výhradně z jeho kapsy, kromě světové válce. Tyto myšlenky byrozdávání koblih a jiných malých ly v politické rovině dominantní,
darů, které si však vynahrazuje ale v ekonomické sféře celkem
mnohem lukrativnějšími finanční- neúspěšné. Omezovaly iniciativu

Za reprezentanta středových
stran se považuje KDU-ČSL, ale
mezi ně patři i SPO, Piráti, Realisté, Zelení a další. Ani jedna z
těchto stran nemá ve společnosti
takovou podporu a oblibu, aby se
v dohledné době mohla stát vůdčí
politickou sílou.

ČSSD se nevymezuje proti bohatství ať již skupinovému (firem,
podniků), nebo jednotlivců a tím
podporuje osobní iniciativu a vynalézavost a přerozdělování národního bohatství svěřuje demokratickému opatření ve formě zákonů nebo i jiných možných postupů, přitom se zasazuje o taková
opatření, která pomáhají v ekonomické oblasti méně šťastným. Na
politické scéně má handicap v
tom, že její současný hlavní přeMezi nedůležitější levicové strany stavitel není charismatická a vyřadíme ČSSD a KSČM.
hraněná osobnost.
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Pravicově orientované strany jsou
ODS a TOP 09, které jsou v současně době v útlumu a jejich orientace na podnikatele a velké firmy nemá v současné době dostatečnou podporu ve společnosti.
Výše uvedená velmi povrchní
předvolební analýza, není podle
mého názoru, příliš povzbudivá.
Za rok budeme vědět víc a bude
možnost zpytovat svědomí o našem rozhodnutí ve volbách.
Text: brig.gen.v.v. Pavel Vranský
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PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY SPOLKU
Na úplně první společné schůzi
Spolku pro zachování odkazu českého odboje padlo několik návrhů
týkající se propagace Spolku. Někteří členové navrhli, abychom
nechali vyrobit nějaké propagační
předměty, například odznak Spolku, který by mohli nosit v klopě a
hrdě se hlásit ke Spolku pro zachování odkazu českého odboje.
Podařilo se a dnes máme hned
několik propagačních předmětů,
které si mohou členové (a nejen
ti) zakoupit. Zároveň musíme
zdůraznit jednu důležitou věc.
Každá koruna, která se získá z
prodeje propagačních předmětů
Spolku bude přeúčtována na Sbírkový účet Spolku! To znamená,
že zakoupením jakéhokoliv předmětu se z každého stává automaticky sponzor Spolku.
Co si tedy můžete pořídit?
1. Samolepka Spolku, která je ve
dvou barevných variantách s bílým a modrým podkladem. Samolepka je kruhového tvaru o 9 cm.
Je vyrobena z laminovaného
PVC, takže ji lze použít i pro nalepení venku (na vozidlo, okno,
dveře apod.). Cena samolepky je
stanovena na 20,- kč / kus.

3. Kovový odznak Spolku. Odznak lze snadno připnout do klopy, šatů apod. V zadní části odznaku je použita na připnutí jehla,
tzv. PIN. Odznak je kovový s patinou v barvě staroměď. Průměr
odznaku je 25 mm. Cena odznaku je stanovena na 50,- / kus.

2. Svíčka Spolku, která má tvar
válce. Velikost svíčky je 15 cm
na výšku a v průměru má 6 cm.
Primárně je tato svíčka vyrobena
pro pietní a smuteční akty, které
organizujeme nebo těch, kterýchse účastníme.
V případě zájmu si ji lze také
zakoupit za cenu, která je stanovená na 100,- kč / kus.

Chcete podpořit Spolek
pro zachování odkazu
českého odboje?
Máte zájem o zakoupení
některého z propagačních předmětů?
Pak neváhejte a kontaktujte nás na emailu
info@spolekodboje.cz
nebo na te. čísle
720 237 044
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ZPRAVODAJ
VZPOMÍNKA NA BRATRA SCHMIEDA
Inženýr Jiří Schmied se narodil 30. června 1926 ve Vinařicích. Záhy se rodina přestěhovala do Knovíze.
Otec pracoval v ČKD Slaný a za války jezdil za prací vlakem do Prahy. To se stalo rodině osudným.
S kamarádem si ve vlaku vyprávěli, co hlásil Londýn. Vyslechl je udavač, nechal si zjistit otcovu totožnost a udal ho na gestapu, které ho v říjnu 1944 zatklo. Oba, otec i syn, byli odsouzeni na čtyři a půl roku
za montáž krátkých vln do rádia a za poslech Londýna. Vězněni byli v Terezíně, kde byli až do konce války. V minulosti žil pamětník s manželkou v Knovízi, kde několik let po sametové revoluci zastával funkci
starosty. Zemřel 1. dubna 2017.
Dne 30. června 2017 jsme se sešli na Slánském hřbitově. Zde jsme na
hrob nedávno zesnulého našeho bratra pana Ing. Jiřího SCHMIEDA
položili věnec a zapálili svíčku jménem Spolku pro zachování odkazu
českého odboje. Společně s předsedkyní spolku Gabrielou Havlůjovou a
členy spolku manželi Vrbovými, sestrou Matyldou Klapalovou, bratrem
Bohumilem Harákem, mnou a mými dětmi, jsme uctili památku bratra
Schmieda v den jeho nedožitých 91. narozenin. Zavzpomínali jsme na
jeho působení, co by předsedy tehdejší Slánské organizace ČSBS a jeho
neutuchající životní optimismus. Připomínka se nesla v duchu přátelské
atmosféry.
Co by předseda Základní organizace Slaný - Spolku pro zachování odkazu českého odboje bych rád touto cestou poděkoval všem zúčastněným, kteří přijali mé pozvání ke vzpomínce na br. Jiřího Schmieda.
Čest jeho památce!
Text a foto: D. Makara
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V neděli 30. července 2017 jsem
se svou rodinou navštívil naší sestru Matyldu KLAPALOVOU u
příležitosti jejich narozenin. Jménem spolku jsme ji popřáli k jejím
krásným 95. narozeninám pevné
zdraví, životní optimismus a elán.
Dále pak vitalitu, energii a bojovnost, kterou má na rozdávání. A o
tom nás přesvědčila na vlastní
oči, neboť se po svém bytě pohybovala bez jakékoliv opory.
U sklenky dobrého vína jsme si
příjemně povídali, i přesto, že naší oslavenkyni neustálé vyzváněl
t ele fo n o d gr at ulant ů.
V rozhovoru došlo také na příhody z mládí, které obohatila dobovými fotografiemi.
S vaším dovolením, bych prostřednictvím Zpravodaje, ještě
jednou popřál naší sestře Matyldě
k jejímu krásnému životnímu jubileu….
Text a foto: D. Makara, předseda
ZO Slaný.
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ZPRAVODAJ
NOVÁČCI VE SLÁNSKÉ ORGANIZACI
Milé sestry a bratři, rád bych prostřednictvím našeho
Zpravodaje přivítal v našich řadách nové členy.
Dámy mají přednost, takže vám představuji mou sestru
Moniku MAKAROVOU, která rozšířila naše řady a
stala se tak vlastně i sestrou vaší. V žilách ji koluje
stejná krev jako mě, taktéž se zajímá o historii České
země a pamětihodností českého národa.
Dalším naším novým členem je Václav DUCHEK,
který je již třetí generací skautů ve Slaném. Možná ho
neznáte vlastním jménem, ale všichni jste Václava
mohli vidět na většině historických a významně důležitých akcích po celé naší vlasti. Se svým praporem, ve
skautském oděvu a typickým kloboukem na hlavě, drží
stráž u pomníků. Věřím, že propojením našeho spolku a
slánského Skautu povede k hlubší spolupráci. Dovolte
mi, abych jménem vás všech přivítal nové členy v našem spolku, neboť věřím v mladou dynamickou krev,
díky níž nebude historie Českého národa nikdy zapomenutá a bude se předávat dalším generacím.
Text a foto: D. Makara, předseda ZO Slaný.

EDUARD VRBA BLAHOPŘEJEME
Ke konci června oslavil své 75. narozeniny náš bratr Eduard VRBA.
Jménem našeho spolku jsem mu byl osobně popřát
k jeho narozeninám a strávil s ním a jeho manželkou příjemné dopoledne. Vzhledem ke svému věku,
se těší velmi dobrému zdraví a je to velmi energetický a vitální člověk . Z důvodu k blížícím se
prázdninám bylo jedno ze společných témat místa
dovolených a výletů. Manželé Vrbovi mi vyprávěli
mi o své nadcházející dovolené u Jinolického rybníku, kam jezdí již řadu let. Jejich vyprávění mě tak
nadchlo, že jsem s rodinou tento zalitý písečný lom
navštívil. A opravdu to stálo za to. Dovolte mi,
abych jménem našeho spolku ještě jednou popřál
našemu bratru k jeho krásným 75. narozeninám,
především pevné zdraví a životního optimismu,
kterého má na rozdávání….
Text a foto: D. Makara, předseda ZO Slaný.
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POZVÁNKY NA PIETNÍ AKTY

26.10.2017 v 10:00 hodin
Královské město Slaný - Masarykovo náměstí
99. výročí vzniku samostatného Československa

27.10.2017 v 10:00 hodin
Statutární město Kladno - Náměstí Svobody
99. výročí vzniku samostatného Československa

10.11.2017 v 11:00 hodin
Statutární město Kladno - Náměstí Svobody
Den válečných veteránů
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Náměty a příspěvky do zpravodaje lze zasílat e-mailem info@spolekodboje.cz

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

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

DĚKUJEME
ZA FINANČNÍ
DARY
ODESLANÉ NA
SBÍRKOVÝ ÚČET.
NEZAPOMEŇTE, ŽE
FINANČNÍ DAR
JE MOŽNÉ VYUŽÍT
KE SNÍŽENÍ
DAŇOVÉHO
ZÁKLADU.
RÁDI VÁM
VYSTAVÍME
POTVRZENÍ
O DARU

boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu.
Naše webové prezentace
WEB
http://spolekodboje.cz
TWITTER
https://twitter.com/spolekodboje
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/spolekodboje/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/spolekodboje/

ZA FINANČNÍ DARY POUKÁZANÉ NA
SBÍRKOVÝ ÚČET SPOLKU
DĚKUJEME
Petr HRONÍK, 800,- kč (trvalý příkaz z banky, měsíčně 100,- kč)
Jindřich KYSELA, 8000,- kč
Jaroslava BÁRTOVÁ, 1000,- kč
Ján OKTÁBEC, 300,- kč
Pavel VRANSKÝ, 1000,- kč
Vojtěch HLEDÍK, 15000,- kč
Helena KADLECOVÁ, 1500,- kč
Jan KRAMOLIŠ, 2000,- kč
Zdeněk MALČÁNEK, 1000,- kč
Miluška HAVLŮJOVÁ, 1000,- kč
Miroslava a Stanislav ČÍŽKOVI, 4000,- kč
Martin MAREK, 10000,- kč
Kateřina MAŠATOVÁ, 2000,- kč

