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ZRUŠENÍ OV ČSBS KLADNO A VYLOUČENÍ
GABRIELY HAVLŮJOVÉ Z ČSBS

Protože mi nebyla dána možnost
reagovat na zasedání Ústředního
výboru, činím tak tímto způsobem.
Dne 18.10.2016 jsem byla většinou
hlasů vyloučena ústředním výborem
z ČSBS a zároveň byla i zrušena
fungující okresní organizace Kladno.
Důvodem je údajně dehonestace
předsedy Vodičky a vedení ČSBS,
pomlouvačná kampaň v médiích a
dlouhodobá kritika. Zrušení fungující organizace bylo zdůvodněno reorganizačními důvody. Po vynesení
návrhu výkonného výboru ČSBS
před ústředním výborem nebyla povolena diskuse ani věcné připomínky. Bratr Pavel Vranský (bojovník
východní i západní fronty, bojovník
od Tobrúku, 95 let) povstal a sdělil

přítomným, že ukončuje členství v
ČSBS a nabídl mi své rámě ke společnému odchodu. Zejména za kritiku stávajícího vedení Svazu byli
vyloučeni tři členové a zrušeny dvě
okresní organizace. Domnívám se,
že jakmile jakýkoliv spolek zaujme
stanovisko ke konstruktivní kritice
takové, že svého kritizujícího člena
vyloučí - spěje k velmi špatnému
konci.
Vážíme si podpory členů napříč republikou a věříme, že moudré sestry
a bratři ve Svazu pod současným
vedením zváží své další působení.
Zároveň děkujeme všem kladenským a slánským členům za to, že
setrvali v organizaci - přes všechny
své dlouhodobé obavy z vedení
Svazu - a ukázali, že jsou skutečnými bojovníky.
Gabriela Havlůjová
vyloučená členka ČSBS a bývalá
předsedkyně OV ČSBS Kladno
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ZPRAVODAJ
VYJÁDŘENÍ MÍSTOPŘEDSEDY OV ČSBS KLADNO

Milé sestry a bratři, rozhodnutím členů Ústředního výboru
ČSBS na zasedání dne
18.10.2016 došlo ke zrušení
Okresní organizace Kladno. V
pořadu České televize 168 hodin dne 23. 10. 2016, jste měli
možnost zjistit ze záznamu
schůze, jakým způsobem k tomu došlo. Místopředseda ÚV
ČSBS Milan ANDRES přečetl
návrh výkonného výboru ČSBS
o zrušení Okresní organizace
Kladno a vyloučení předsedkyně OV ČSBS Kladno ses. Havlůjové z ČSBS. O tomto návrhu nechal ihned hlasovat bez
jakékoliv možné diskuze či obhajoby. Přestože řada členů
podle uvedeného záznamu požadovala diskuzi a zdůvodnění
takového návrhu, většinou hlasů
bylo odhlasováno zrušení naší
organizace a vyloučení ses. Havlůjové z ČSBS.
ÚV ČSBS ustanovil dočasnou
tříčlennou komisi, která dohlédne na zrušení naší organizace.
Předsedou této komise je již
zmiňovaný Milan ANDRES.
Předseda Vodička prohlásil, že
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ke zrušení Okresní organizace
Kladno došlo z reorganizačních
důvodů a že se nic tak vážného
zase nestalo, protože poblíž
Kladna jsou další dvě stejné
organizace kam mohou naši
členové přestoupit a pokračovat
tak v činnosti v ČSBS. Jistě, o
jedné víme, je to Oblastní organizace Lidice v čele s předsedkyní Janou Bobošíkovou. Ale
která organizace je ta druhá?
Organizace ve Slaném je součástí Okresní organizace Kladno a proto nejen Kladno ale i
Slaný bylo fakticky zrušeno.
Další organizace už jsou jen v
Praze či v Rakovníku. Proto
nám dosud není jasné, kterou
druhou organizaci měl předseda Vodička na mysli.
Jako místopředseda OV ČSBS
Kladno a Vámi zvolený zástupce proti rozhodnutí o zrušení
Okresní organizace Kladno
ses. Havlůjové z ČSBS protestuji a odmítám zdůvodnění ÚV
ČSBS. Bylo řečeno, že naše
organizace byla zrušena z reorganizačních důvodů a z důvodů
nutného šetření finančních
protože Svaz obdržel malou
státní dotaci na svůj provoz. Já
však tvrdím, že se jedná o mstu
a odvetu ze strany předsedy
Vodičky a jeho loajálních přívrženců za dlouhodobou kritiku
z naší strany. Co se týká financí, tak naše organizace v letošním roce dostala jednu z nejnižších dotací vyplácenou ÚV
ČSBS a to i přes to, že patříme
k nejaktivnějším organizacím.
Dotace se vyplácí ve dvou částech - v prvním a druhém polo-

letí. Nám však bylo vyplacení
druhé části dotace pozastaveno
a tak v této chvíli akce, které
máme naplánované do konce
roku financujeme z vlastních
prostředků.
Poté, co jsem se dověděl o rozhodnuté ÚV, rozhodl jsem se
napsat členům ÚV dopis, ve
kterém jsem sdělil svůj názor.
Text tohoto dopisu Vám předkládám níže:
Bratři a sestry
v úterý 18.10.2016 jste vy, nebo Vámi zvolení zástupci na
ÚV zvedli ruku pro zrušení
Okresní organizace Kladno a
vyloučení její předsedkyně
Mgr. et Mgr. Gabriely Havlůjové z ČSBS. Dovolte mi
proto, abych jako místopředseda zrušené Okresní organizace
ČSBS Kladno a předseda kladenské organizace vyjádřil
svůj názor, přestože mnozí z
Vás o něj nestojí a zároveň se
rozloučil. Zrušením Okresní
organizace ČSBS Kladno jste
vytvořili velmi nebezpečný precedens, díky kterému se do
stejné situace může kdykoliv
dostat i Vaše organizace. Zrušili jste organizaci, která měla
jednu velikou potíž a to, že vyslovila nahlas kritiku neprůhledného hospodaření, nehospodárného nakládání s finančn í m i pr o st ř ed k y s v a z u
a vyslovila se kriticky k některým projevům předsedy ÚV
ČSBS. Co však považuji za naprosto otřesné je, že jste dopustili zrušit organizaci plně
fungující, která reprezentovala
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K VZNIKLÉ SITUACI ZRUŠENÍ OKRESNÍ ORGANIZACE
Český svaz bojovníků za svobodu v Kladně a celém regionu
takovým způsobem, že se za ní
dnes staví nejen všechny významné spolky a sdružení, ale
také představitelé měst a obcí.
Důkazem je včerejší prohlášení
primátora magistrátu statutárního města Kladna, který zrušení Okresní organizace odsoudil. Zrušili jste organizaci, která byla v minulých letech dávána za vzor ostatním organizacím. Nemá cenu zde prezentovat všechnu naši práci. Naši
práci pro Český svaz bojovníků
za svobodu nejlépe vystihuje
Zpravodaj ZO ČSBS Kladno a
Slaný, který již čtvrtým rokem
vydáváme a který nejlépe prezentuje naši činnost. Oslovili
jsme za těch pár let i mnoho
mladších členů, kteří se aktivně
zapojili do činnosti pro ČSBS a
dnes má naše organizace více
než jedno sto členů, z nichž většina je pro práci v ČSBS velmi
aktivní.
Sestry a bratři, rozhodli jste
tak, jak jste rozhodli. My si za
svým samozřejmě stojíme i nadále a rozhodně neohneme
hřbet. Včera jsem naše členy
informoval, že poté, co dojde k
faktickému zrušení Okresní organizace Kladno, ukončím svou
činnost v Kladně a vystoupím z
ČSBS. Velmi mě to mrzí, protože práce v ČSBS se stala pro
mě srdeční záležitostí, tak jako
pro řadu dalších členů. Mnoho
členů z kladenské organizace (a
když říkám mnoho, tak tím
opravdu myslím mnoho), mě již
oznámilo své rozhodnutí o vystoupení z ČSBS. Den ze dne se

tato oznámení zvyšují, bohužel.
Já se jim však nedivím, protože
ani já nemohu za těchto okolností zůstat. Rozhodně ale od
našich nejstarších členů neutíkám. Budu jim stále nápomocen
a nablízku, i když to již nebude
pod hlavičkou ČSBS, ale třeba
jiného spolku.
Přeji Vám, abyste se také vy
dokázali ozvat, pokud se Vám
nebude něco líbit a věřte, že pokud se Vám stane to co nám,
pak se Vám bude odcházet mnohem svobodněji.
V úctě našim nejstarším členům,
přeživším, opravdovým bojovníkům a s pozdravem Vám ostatním.

Pro Vaši informaci uvádím, že v
měsíci listopadu a prosinci vyjdou
poslední čísla tohoto Zpravodaje,
kterým se spolu rozloučíme a tím
také zakončíme čtvrtý ročník Zpravodaje, který Vám všem přinášel
(alespoň to bylo mým záměrem)
mnoho zajímavých příspěvků a
fotoreportáží. Pevně věřím, že snad
již od ledna 2017 se snad budu
spolupodílet na vydávání nového
Zpravodaje, který bude prezentovat činnost nově založeného spolku, ve kterém bude každý z Vás
srdečně vítán.
Petr HRONÍK
P.S.

Tolik tedy zpráva určená pro
členy ÚV. V následujících
dnech nebo týdnech budete, milé sestry a bratři dotázáni, zda
chcete či nechcete pokračovat v
členství ČSBS. Pokud ano, budete si muset vybrat některou z
Oblastních organizací. Já se
však rozhodl pro druhou variantu - ukončení a vystoupení z
ČSBS.
Pokud se i vy rozhodnete pro
ukončení a vystoupení z ČSBS,
pak upozorňuji, že ve smyslu
platných stanov se ukončí členství písemně u vlastní organizace.

Nyní záleží opravdu na každém z
Vás. Záleží jen a jen na Vašem
svobodném rozhodnutí, zda chcete
být i nadále součástí spolku, ve
kterém jsou v dnešní době pošlapávány základní demokratické principy. Zda chcete být i nadále ve spolku, ve kterém nám bylo zabráněno
právo odvolat se, neboť dle současných stanov se nelze odvolat
proti rozhodnutí Ústředního výboru, které je konečné.
Dovolte mi, abych Vám k tomu za
sebe sdělil již poslední radu.
Dobře zvažte své další působení a
pokud se rozhodnete pro vystoupení z ČSBS, pak Vás rádi přivítáme
v novém spolku.

Protože byla Okresní organizace ČSBS Kladno zrušena, rozhodli jsme se pro společné setkání dne 9. listopadu 2016 v
Hotelu Kladno, kam budete v
následujících dnech pozváni.

Petr Hroník
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ZPRAVODAJ
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Pojďte, společně s námi, připomenout 11. listopad 1918, den,
kdy byla ukončena 1. světová
válka. Tento den je od roku
1926 slaven na celém světě jako Den válečných veteránů. V
České republice je od roku
2011 uváděn jako významný
den.
Den válečných veteránů si můžete připomenout i vy, například nošením vlčího máku v
klopě, vyzdobit si jím svůj automobil, restauraci, kancelář
nebo jiné veřejné místo.
Symbol vlčího máku je používán po celém světě jako symbolická vzpomínka na padlé ve
všech válkách světa.

Československá obec legionářská - Jednota Kladno a Český
svaz bojovníků za svobodu
Základní organizace Kladno si
Vás dovoluje pozvat na pietní
akt u příležitosti připomenutí
Dne válečných veteránů.
Pietní akt se uskuteční dne
10. listopadu 2016
v 11:00 hodin
na Náměstí Svobody u pomníku padlých v 1. světové válce.
Srdečně Vás zvou
Mgr. Eva Armeanová
předsedkyně ČsOL Kladno

Mgr. Gabriela Havlůjová
Koordinátorka spolupráce se spolky
Statutární město Kladno

Petr Hroník
místopředseda OV ČSBS Kladno
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PRODEJ JSME ZAJISTILI I NA KLADNĚ
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ZPRAVODAJ
BOJOVNÍCI Z KLADNA ZAVÍTALI DO POTEPLÍ
V sobotu 24. září 2016 uspořádali členové kladenské organizace Českého svazu bojovníků za
svobodu
pracovní
brigádu
v chatové osadě Poteplí u Malých Kyšic. V měsíci srpnu jsme
zde náhodně objevili pomník,
zarostlý plevelem, vysokou trávou a náletovými dřevinami.
Neváhali jsme a začali jsme pátrat, o jaký pomník se jedná, kdo
je vlastníkem pozemku, u příležitosti jaké události zde byl postaven, protože to pro nás byla
opět jednoznačná výzva, tak jako bylo v minulosti například Kladno - Krnčí nebo Libušín.
Pátral jsem na obecním úřadě
v Malých Kyšicích a zjistil jsem,
že majitelem pozemku, na kterém se pomník nachází, jsou Vojenské lesy a statky, příspěvková
organizace Ministerstva obrany
ČR. Oslovil jsme tedy pana ředi-

tele o součinnost a možnost poprvé také Monika Šnajdrová,
uskutečnit pracovní brigádu na která je naší členkou od počátku
tomto pomníku.
letošního roku. Nejstarší účastnicí
pracovní brigády pak byla Irena
Zatímco na Stochově se slavilo Knotková, která v minulých dnech
Svatováclavské posvícení a oslavila významné životní jubilev nedalekých Kamenných Žehro- um.
vicích probíhala Mariánská pouť,
tak do Poteplí se vypravilo cel- V jakém stavu se pomník nacházel
kem sedm členů kladenské orga- při našem příchodu a jak vypadá
nizace ČSBS, Klárka, dcera nyní, se můžete přesvědčit
předsedkyně Okresního výboru a na následující straně. Vymýtili
také nejmladší účastník – Attila, jsme náletové dřeviny. S sebou
dvouměsíční štěně amstafa.
jsme pak přivezli tři velké pytle
mulčovací kůry. Na samotný závěr
Jako již tradičně se pracovní bri- jsme pořídili společné foto a na
gády zúčastnili Vláďa Carvan, hrob jsme položili symbolicky věKatka Hládková, Andrea Kovác- nečky. Protože nám pan ředitel Vosová, Gabriela Havlůjová a Petr jenských lesů a statků, p.o. nabídl
Hroník. Nově se k nám přidala případnou pomoc a součinnost,
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NA PRACOVNÍ BRIGÁDU

požádali jsme jej, aby zaměstnanci VLS, p.o. odstranili odpad,
který vznikl po pracovní brigádě. Po ukončené brigádě jsme
využili možnost občerstvit se

v nedaleké restauraci U Netopýra, kde se nám dostalo, na
zahrádce před restaurací, milé
obsluhy, dobře vychlazeného
piva, malinovky a skvělé domá-

cí kuchyně. Do Poteplí se určitě vrátíme na jaře, i když pod hlavičkou
ČSBS to již nebude. Pomník připravíme na připomenutí květnových
událostí roku 1945 a uctění památky
rudoarmějců položením květin.
Děkuji všem, kteří se pracovní brigády zúčastnili!
Text a foto: P. Hroník
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ZPRAVODAJ
OHLÉDNUTÍ ZA MNICHOVSKÝM DIKTÁTEM

Na uplynulý měsíc září připadlo
78. výročí událostí, které znamenaly pro Československo ztrátu
státní samostatnosti, suverenity a
svobody na dlouhou dobu téměř
7 let. Určitě je vám známo, co
těmto událostem předcházelo.
Byly to dlouhodobé a ustavičné
útoky sudetských Němců v čele
s Konrádem Henleinem na Československou
republiku
s požadavky na odstoupení pohraničních území ČSR, které
byly jimi osídleny. Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche
Partai — SdP) založená v r.
1933 jmenovaným Henleinem se
v r. 1935 stala druhou nejsilnější
stranou v českém parlamentu,
ovládajíce 2/3 hlasů německým
občanů. Požadovala připojení
pohraničních
oblastí
k fašistickému Německu. Svoje
požadavky, známé jako Karlovarské v květnu 1938 vedly ke
květnové krizi, kdy počátkem
tohoto měsíce zahájil německý
tisk ostrou kampaň proti Česko-

slovensku
–
proti
„nesnesitelnému útisku sudetských Němců“. Současně československá zpravodajská služba
získala informace, že na dny
obecních voleb v ČSR byla vyhlášena pohotovost vojenských
oddílů SS a SA a že se německé
vojsko
stahuje
k československým hranicím. Za
této situace měla vláda důvody
k obavám, že se v průběhu obecních voleb by mohl být vyprovokován incident, který by se stal
Německu záminkou k přepadení
Československa. Proto pod Benešovým vedením a za účasti
generality rozhodla 20. května
1938 vyhlásit povolání jednoho
ročníku na čtyřtýdenní cvičení.
Hlavním důvodem bylo zajistit
klid, pořádek a bezpečnost státu,
jakož i zabránit dalším incidentům.
30. května 1938 vydal Hitler další směrnice k vypracování plánu
útoku na ČSR. „Je mým nezměnitelným
rozhodnutí
zničit
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v blízké budoucnosti Československo vojenskou akcí“, zdůrazňoval
Hitler v úvodu těchto směrnic.
V polovině července německou
protičeskoslovenskou
kampaní
probíhal přímý útok Anglie a Francie na Československo. Jeho cílem
bylo znemožnit opakování situace
v květnu. Cílem anglo-francouzské
kampaně bylo zbavit se závazků,
kterými oba státy byly s ČSR spojeny. Dne 4. června předložila anglická vláda v Praze demarši, v níž
velmi rozhodným tónem naléhala
na Československo, aby přijalo
Henleinovy požadavky. Dne 7.
června následovala demarše francouzská, která zdůrazňovala, že by
v případě, kdy by ČSR tyto požadavky nepřijala, musela by Francie
revidovat
svůj
vztah
k Československu. 20. července
anglický velvyslanec Newton předložil prezidentu Benešovi návrh na
vyslání zvláštního anglického činitele lorda Runcimana do Československa s úkolem vyřešit situaci a
dosáhnout dohody české vlády
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s Henlainem. 3. srpna přijel lord
Runciman do Prahy s cílem vyřešit spor mezi čs. vládou a sudetskými Němci a odstranit tak
problém, který hrozil přerůst ve
válečný konflikt. Soustředěný
nátlak na prezidenta Beneše, za
protahujícího se jednání, nevedl
k žádnému cíli. Československá
strana oddalovala přijetí Henleinových požadavků. Snažila se
získat čas. Hitler se zakrytě připravoval k vojenské agresi. Koncem srpna 1938 uspořádal
ohromné manévry, k nimž bylo
povoláno 1,5 milionu vojáků. Po
téměř čtyřnedělním bezvýsledném pobytu Runcimanovy mise
v Praze, předložila 29. srpna českosl. vláda – pod soustředěným
tlakem z mnoha stran, v dusné
atmosféře německých vojenských příprav a nervozitě
z blížícího se sjezdu NSDAP –
návrh na dohodu s Henleinovou
stranou. 10. září se prezident Beneš v rozhlasovém projevu obrátil na celou světovou veřejnost,
aby v něm zdůraznil, že Československo přineslo dalekosáhlou
oběť ve prospěch dohody se svými sousedy, Německem především, a tím ve prospěch světového míru. Současně v noci z 9. na
10. září se konala u Hitlera porada s představiteli armády, na které byly propracovány podrobnosti operace Fall Grün – vojenská agrese proti Československu.
12. září v Norimberku líčil Hitler
s ohromným patosem útlak německé
menšiny
v Československu a záhy přešel
k nenávistnému útoku na čs. vládu a jmenovitě na jejího prezidenta. Na to sudetoněmecké

strany vyvolali v 60 obcích
srážky a pokusy o vzbouření,
které měly přerůst v puč. Ale
vláda zakročila a ve většině pohraničních oblastí vyhlásila
stanné právo. Armáda, četnictvo i dobrovolníci z řad obyvatelstva obnovili v několika
dnech pořádek na celím území.
Tímto
způsobem
došlo
k faktické izolaci SpD a jejích
vůdců. Tak ztroskotal henleinovský puč, tak dlouho a intenzivně připravovaný. Avšak Evropu zachvátila válečná psychóza. V této atmosféře se začala
tzv. československá otázka řešit
na nové úrovni. Stala se předmětem přímého jednání velmocí – v prvé řadě Anglie a Německa, Francie a v konečné fázi
i Itálie. Anglický ministerský
předseda v noci z 13. na 14.
září nabídl Hitlerovi, že ho
osobně navštíví. Cílem jeho
návštěvy bylo dohodnout se
s Hitlerem stůj co stůj, a odjížděje k jednání s ním, byl ochoten přistoupit na oddělení sudetoněmeckých oblastí od Československa. K jednání došlo 15.
září v Berchtesgadenu. To
skončilo jedinou rozmluvou,
Hitler odmítl jednat o jakýchkoliv širších otázkách angloněmecké dohody, dokud nebude vyřešena otázka československá.
Jednání
v Berchtesgadenu skončila a
přenesla do Londýna, do Paříže
a do Prahy.
17. září byly vytvořeny zvláštní
oddíly, tzv. Freikorps, jež úkoloval přímo Hitler. Měly trvale
znepokojovat čs. hranice, provádět akce proti čs. hlídkám a

strážnicím, vnikat na čs. území, terorizovat obyvatelstvo.
18. a 19. září se konala v Londýně
jednání mezi Anglií a Francií o Hitlerových požadavcích. Průběh jednání byl dramatický, nakonec
Chamberlain, Daladier, Halifax a
Bennet došli k jedinému možnému
řešení. Splnit Hitlerovy požadavky a
vydat československé pohraniční
území Německu. Na základě tohoto
řešení bylo přijato společné anglofrancouzské poselství, které bylo ve
skutečnosti ultimátem předloženým
čs. vládě. Ultimativní charakter poselství byl podtržen i tím, že čs. vládě byla dána i konkrétní lhůta, v níž
musí odevzdat svou odpověď, nejpozději ve středu 21. září. Toto ultimátum bylo čs. vládě předloženo
ještě v den skončení londýnských
porad 19. září 1938. Odpověď čs.
vlády, kterou předal 20. září ministr
zahraničí Kamil Krofta francouzskému a anglickému velvyslanci,
odmítala anglo-francouzské ultimativní požadavky. Chamberlain měl
odjet k dalšímu jednání s Hitlerem,
kdy do jeho odjezdu zbývala jediná
noc. Této něco z 20. na 21. září, něco málo po 2. hodině (vzbudili prezidenta Beneše) anglický a francouzský velvyslanec přečetl demarši
svých vlád, která končila výhrůžkou: „Jestliže čs. vláda okamžitě
nepřijme francouzsko-britské návrhy a odmítne je a jestliže z takto
vytvořené situace vznikne válka,
bude za ni odpovědné Československo“. V 6 hodin ráno 21. září se sešla čs. vláda a zformulovala stručnou nótu adresovanou oběma západním velmocím, ve které se pravilo: „Přinucena okolnostmi, ustupujíc neobyčejně naléhavým domluvím a odvodivši důsledky ze sdělení
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ZPRAVODAJ
OHLÉDNUTÍ ZA MNICHOVSKÝM DIKTÁTEM
vlády francouzské a britské z 21.
září 1938 …. vláda československá přijímá v tomto postavení a
s pocity bolesti francouzské a
britské návrhy“. Obyvatelstvu
republiky byla odpověď vlády
oznámena k páté hodině odpolední. Její publikování vyvolalo
ohromné rozčilení a zoufalství
mezi lidem. Již půl hodiny po
zprávě se začali plnit pražské
ulice demonstranty, žádali odvolání kapitulace a obranu republiky se zbraní v ruce. Demonstrace trvaly celou noc a vyvrcholily
22. září ohromným shromážděním před budovou parlamentu,
kde se sešlo 250 000 lidí, žádajících nekapitulovat a bránit se.
22. září večer se sešla Hodžova
vláda, která ale ihned padla a
byla vytvořena vláda nová v čele
s armádním generálem Syrovým.
Při anglo-německém jednání 22.
a 23. září v Godesbergu došlo
k neočekávanému zvratu. Hitler
oznámil, že takové řešení již nestačí a předložil nové požadavky. Na svou stranu získal Maďarsko a Polsko se svými územními požadavky vůči Československu. Hitlerovo memorandum
Chamberlainovi obsahovalo mapu, na níž byla zakreslena území, které mělo Československo
odstoupit těmto dvěma státům.
Území označená na mapě daleko
přesahovala německé berchtesgadenské požadavky.
V okamžiku, kdy Hitler 23. září
ve 22 hod. 30 min. předával své
memorandum Chamberlainovi
obdržel zprávu, že Československo mobilizovalo. 25. září odevzdal Jan Masaryk Chamberlai-

novi odpověď Hitlerovo memorandum, v němž zdůraznil, že to
není memorandum ale ultimátum, jaké se dává poraženému
národu a nikoli suverénnímu státu. Uvedl, že „čs. vláda pokládá
za svou povinnost postavit se na
svrchovaný odpor a my tak
s boží pomocí učiníme“. Poté
Hitler zesílil svůj tlak a vyhrotil
situaci až na samé ostří nože.
V pondělí 26. září oznámil anglickému velvyslanci v Berlíně, že
nepřijme-li Československo jeho
gedesberské memorandum do
středy 28. září do 14. hodin, dají
se německé ozbrojené síly do
pohybu. Těsně před tímto ohlášeným německým vpádem do Československa, t.j. v době, kdy vyvrcholilo všeobecné napětí na
celém světě, vynaložil Chamberlain největší úsilí k dosažení dohody s Hitlerem. Týž den oznámil do Prahy a do Berlína návrh
svého časového plánu, v němž
má být předáno čs. pohraničí Německu. To mělo proběhnout
v době od 1. do 31. října 1938.
Do celého vývoje zasáhly i Spojené státy americké. V noci z 27.
na 28. září se obrátil prezident
Roosevelt na Londýn a Paříž
s návrhem na svolání mezinárodní konference. Jejím hlavním cílem mělo být uchování míru. Hitler přivítal návrh na uspořádání
mezinárodní konference jako
nejlepší řešení a zároveň jako své
vítězství. Nejprve odsunul vyhlášení německého útoku na Československo o 24 hodin a pak pozval 29. září do Mnichova představitele Anglie, Francie a Itálie,
aby s nimi jednal o rozbití Československa.
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Zpráva o konferenci čtyř velmocí,
o níž nikdo nepochyboval, že skončí dohodou, byla světovou veřejností přijata s všeobecnou radostí a
úlevou. Panovalo přesvědčení, že
mír bude zachráněn, ale současně
byl zpečetěn osud Československa.
29. září se sešla v Mnichově konference čtyř velmocí. U zeleného stolu se sesedli Hitler, Chamberlain,
Daladier a Mussolini, Československo nebylo přizváno. Základem
jednání byl Mussoliniho návrh,
který mu připravili nacisté. Byl to
plán okamžitého obsazení pohraničních československých oblastí
na základě Hitlerova godesberského memoranda. Obsazení mělo začít 1. října a končit mělo nejpozději
10. října. Konference skončila nedlouho po půlnoci přijetím konečné formulace usnesení a podpisem
dohody. Zástupce Československa
– velvyslanec Mastný a dr. Masařík – byli povoláni do konferenční
síně, kde jim byla dohoda oznámena. K platnosti této dohody nebylo
potřeba souhlasu československé
vlády. Bylo to konečné slovo velmocí k řešení „československé krize“. Přijetím mnichovského diktátu
přestala Československá republika
existovat v té podobě, v jaké byla
vytvořena v roce 1918.
Prameny:
Věra Olivová, Robert Kvaček –
Dějiny Československa
dobový tisk – České slovo, 1. října
1938
Zpracovala Irena Knotková

4. Ročník Číslo 10
ODEŠLA ZA SVÝM SYNEM A OSUDOVOU LÁSKOU

S lítostí jsme přijali oznámení o
smutné události. V pondělí 31.
října 2016 nás navždy opustila
nejstarší členka kladenské organizace, sestra Jindřiška Klozová
ve věku úctyhodných 97 let.
S Jindřiškou Klozovou jsme se
naposledy viděly před několika
dny, kdy jsme jí byly blahopřát k
životnímu jubileu (narodila se
15. 10. 1919). Sestra Klozová
byla manželkou legendárního
fotbalisty Františka Kloze. Seznámili se v roce 1937. Krátce
po svatbě se narodil syn František a v roce 1940 dcera Blanka.
Pro Františka Kloze to byla již
druhá svatba, první manželství
však bylo bezdětné. Poté, co se v
samém závěru války zapojil do
bojů proti nacistům jej zasáhla
střela do nohy. Na následky těžkého zranění umírá. Po jeho
smrti v červnu 1945 se již Jin-

dřiška nevdala, vychovávala
své dvě děti a pracovala jako
zubní laborantka. Syn František
zemřel již před sedmnácti lety.
Dcera Blanka, která je mimo
jiné také naší členkou a sokolkou, se o svou maminku starala
do posledních chvil jejího života.
Nyní je tedy Jindřiška u svých
dvou Františků, syna a své životní osudové lásky, milovaného manžela Františka Kloze.
Čest její památce!
Text: P. Hroník
(foto internet vasekladno.cz)
Poslední rozloučení se uskuteční v úterý dne 8. listopadu 2016
ve 12:00 hodin v obřadní síni
hřbitovní kaple v Kladně.
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ZPRAVODAJ
SETKÁNÍ S BRATREM BOHUMILEM HARÁKEM

Bratr Bohumil Harák oslavil 91.
narozeniny a my jsme i ve společnosti jeho milé ženy, paní Ponertové, měli možnost s br. Davidem
Makarou
naslouchat nejenom
příběhům z doby válečné ale i
poválečné. Byť se narodil br. Harák v Brně, již v letech 1926-1934
bydlela rodina ve Starém Plzenci,
kde otec pracoval ve Škodových
závodech. Od roku 1934 se rodina
přestěhovala do Prahy 4 – Nuslí,
kde otec získal místo rovněž ve
Škodových závodech. Otec byl od
23. 11. 1939 do 23. 5. 1945 vězněn nacisty jako politických vězeň. Ze stejného domu, ze kterého
gestapo odvedl otce br. Haráka
byl odveden rovněž novinář Julius
Fučík. I proto byl tento dům č.
1133/23 ( U družstva „IDEAL“)
pod stálým dohledem gestapa.
Po dokončení kvarty reálného
gymnázia byl br. Harák vyzván,
aby vystoupil z gymnasia vzhledem k uvěznění otce. Dostudoval
proto díky rodinnému známému
na vyšší průmyslové škole stroj-

nické. Tajně dostával díky odvaze
ředitele školy sociální a prospěchové stipendium. Tím pádem přispíval na chod domácnosti, ve které se matka starala o jeho malou
sestru (ročník 1938). Br. Harák byl
odhodlán zapojit se do odboje,
avšak na prosbu matky svůj postoj
nakonec uvážil a do boje za svobodu se aktivně zapojil „až“
v rámci Pražského povstání, kdy
se okamžitě ujal stavění barikád
v okolí Jezerky v Praze 4, rovněž
se zapojil do odzbrojení německé
armády v sanitárním vlaku v Praze
– Vršovicích, bojů se zbraní v ruce
v okolí Jezerky, továrny JAWA a
školy Za zelenou liškou, která byla
obsazena německou armádou. Aktivní byl také po ukončení války
při střežení národního majetku.
Po 2. světové válce vystudoval
strojní fakultu ČVUT v Praze. Po
základní vojenské službě byl aktivován jako důstojník ČSLA a pracoval na Vojensko – hospodářské
správě- tehdejší Státní plánovací
komise. Dne 31. 10. 1982 byl pro-
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puštěn ze služebního poměru vojáka
z povolání v hodnosti podplukovníka a následně během roku 1983 1985 byl ve vyšetřovací vazbě
v Ruzyni, kde byl obviňován
z porušování povinností v provozu
socialistické organizace, ohrožování
devizového hospodářství a přijímání
úplatků. Všechna obvinění byla vykonstruovaná. Celý případ byl uzavřen až v roce 1985 po rozhodnutí
prezidenta republiky, kdy dal zastavit trestní stíhání (br. Harák
v obsáhlé výpovědi u advokáta „ex
offo“ veškerá obvinění uvedl na pravou míru).
Br. Harák má trvalé následky
z věznění dodnes, přesto je oporou
pro svou milou paní, se kterou se
seznámil v roce 1988 a společně se
nyní těší ze společného života ve
Slaném.
Gratulujeme k Vašim narozeninám a
přejeme radost z každého dalšího
společného roku.
Text: G. Havlůjová
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VE SLANÉM SE SLAVILO...
Milé sestry a bratři,

mnozí z vás víte, oslavenkyně
je pokrevní sestrou Matyldy
KLAPALOVÉ a tím je zřejmé,
že jsem strávil příjemné dopoledne v milé společnosti za což
ještě jednou moc děkuji.

v září jsem měl milou povinnost
navštívit naší sestru Dagmar
ŠIMKOVOU, u příležitosti jejích kulatých narozenin. Navštívil jsem jí 12. září 2016 a dodatečně jí popřál ke krásným Předseda ČSBS SLANÝ
80. narozeninám. Je samozřej- David MAKARA
mostí, že jsem oslavenkyni přál
jménem všech sester a bratrů
z naší organizace.
Ač oslavila významné životní
jubileum, tak je to stále energická a optimistická dáma. Jak

NÁVŠTĚVA U MARINA CAVICCHIOLI
Milé sestry a bratři
rád bych se s vámi podělil o zajímavou „mezinárodní“ oslavu
narozenin našeho bratra Marina
Cavicchioli. Uskutečnila se 22.
září 2016 v přítomnosti mé a
sestry Gabriely Havlůjové.
Bratr Marino Cavicchioli je na
svůj věk velice vitální. Sám nás
provedl po svém „ranči“ a podělil se s námi o své životni zkušenosti. Poté jsme si u šálku lahodné kávy povídali o jeho cestě za
války z rodné Itálie až k nám do
ČR. Taktéž jsme si vyslechli důvody setrvání v naší krásné vlasti. Strávili jsme velice příjemné
dopoledne v milé společnosti.
Našemu bratru jsem popřál jménem Slánské organizace pevné
zdraví a vitalitu do dalších let.
Předseda ČSBS SLANÝ
David MAKARA
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ZPRAVODAJ
S LEGIONÁŘI DO ZDIC A NA KŘIVOKLÁT
Milé sestry a bratři,
druhou zářijovou sobotu jsem
přijal pozvání naší sestry Evy
Armeanové na výlet do Zdic a
na Křivoklát. První naše zastávka byla v historickém vojenském
muzeu ve Zdicích, kde jsme absolvovali podrobný výklad ke
všem vystaveným exponátům.
Náš průvodce nám vše podrobně
vysvětlil, co se týče použití a
funkčnosti věcí. Na všechny exponáty jsme si mohli „ sáhnout“,
což uvítali zejména mladší ročníky. Nechtěl bych opomenout,
že výletu se zúčastnila celá má
rodina a ze Zdic jsme všichni
odjížděli s úsměvem na tváři.
Neboť zlatou tečkou na závěr
byla projížďka vojenským veteránem. Další zastávkou byl hrad
Křivoklát. Zde jsme si prošli výstavu pod názvem CESTA LEGIONÁŘE. Tato výstava vás
podrobně seznámí s působením
našich legionářů ve světě. Výstava je doplněná o zvukové
efekty a dodává tím nezapomenutelnou atmosféru. Vzhledem

k dostatku času jsme se mohli
zúčastnit také výstavy MŮJ
STÁT. Díky jednoduchosti a
krásnému zpracování vás tato
výstava osloví natolik, že každého z vás chytne za srdce a probudí kousek vlastenectví. Je trochu
smutné a taky zarážející, že se
těchto akcí účastní tak málo
mladších ročníků. Kdo jiný než
naše babičky, dědové, otcové….
prostě pamětníci by měli vest své
následníky k vlastenectví a historii naši rodné vlasti. Kdo jiný než
vy veteráni, legionáři a pamětníci
by měli předávat dalším pokolením tu podstatu a význam slova
SVOBODA.
Všichni jsme odjížděli plni zážitků a dojmů z příjemně stráveného dne.
Na závěr bych chtěl touto cestou
poděkovat legionářům za zorganizování výletu.
Předseda ČSBS SLANÝ
David MAKARA
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NÁVRATY - NENÁVRATY - RODINA WINTERNITZOVA
Vážené sestry a bratři,
jak jsem slíbil v minulém čísle
přicházím s dalším osudem rodiny.. Tentokrát se jedná o rodinu
Winternitzovu. Tato rodina pocházela ze Slivence, kde vlastnila velkostatek. Ludvík Winternitz se narodil 14. října 1874
v Horních Mokropsech. Anna
Winternitzová, rozená Wurmová, se narodila 29. listopadu
1892 v Rymáni u Mníšku pod

Brdy. Její otec byl Leopold
Wurm, zvaný Schik a matka
Marie, rozená Weisskopfová.
Dělil je 18-ti letý věkový rozdíl,
manželství měli šťastné a naplněné, když se jim 10. listopadu
1922 narodil vytoužený syn Josef. Asi v polovině 30. let se
rodina přestěhovala do Slaného
do domu č.p. 390 v Ouvalově
ulici (dnešní Hemerkův statek ).

Dne 26. února 1942 museli nastoupit do transportu Z z Kladna do Terezína a následně na podzim téhož
roku nastoupili do transportu Bv –
vyhlazovací tábor Treblinka. Z 1998
transportovaných nikdo nepřežil…
Text: D. Makara
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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:
ŘÍJEN
S. Růžena ČADKOVÁ (83)
S. Marie HROŠOVÁ (63)
S. Jindřiška KLOZOVÁ (97)
Br. Jan MALÝ (69)
S. Karla ROHMOVÁ (73)
Br. Jaroslav ŘIDKOŠIL (61)

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

Naše webové prezentace
ZPRAVODAJ
http://www.issuu.com/ovcsbs.kladno
BLOG
http://ovcsbskladno.blogspot.com/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/ovcsbs.kladno

ZO SLANÝ
Br. Bohumil HARÁK (91)
LISTOPAD
S. Eva ARMEANOVÁ (65)
Br. Fr. CVINGRÁF (93)
S. Milosl. DRVOTOVÁ (96)
Br. Adam LITERA (18)
Br. Miroslav LEŠKA (49)
Br. Milan MELOUSEK (32)
Br. Josef PETRÁŠ (84)
Br. Josef PLÁTEK (68)
S. Monika ŠNAJDROVÁ
(29)
Br. Robin TESÁREK (26)

CO DÁL?
Vzhledem k tomu, že Okresní organizace ČSBS Kladno byla zrušena,
tak již nemůžeme pořádat výroční členskou schůzi a ani nebudeme
vybírat členské příspěvky na rok 2017.
Ti z Vás, kteří se rozhodnou po zrušení Okresní organizace Kladno
pro přestup do jiné organizace (nejblíže Kladnu je Oblastní organizace Lidice) uhradí členské příspěvky až po přestupu.
Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro ukončení členství a vystoupení z
ČSBS musí své členství ukončit písemnou formou u naší organizace,
nejpozději však do doby jeho faktického zrušení. Písemné oznámení
o zrušení členství a vystoupení z ČSBS můžete případně předložit na
společné mimořádné schůzi, na kterou budete pozváni.
Petr Hroník

