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ZPRAVODAJ
UDÁLOSTI POSLEDNÍCH DNÍ V LIDICÍCH
Milé sestry a bratři, bohužel nastala
skutečnost, kterou nikdo na poslední
naší schůzi před letními prázdninami
nečekal. Od 9. září 2015 již netvoří
Okresní výbor Kladno organizace
Kladno, Lidice a Slaný. Ale „jen“
Kladno a Slaný. Proč, ptáte se?
Začněme od začátku. Mnozí z Vás si
jistě vzpomínají na občasné neshody
s předsedou ZO Lidice br. Pavlem
Horešovským. Jednou to bylo nepřijetí uchazečky o členství do lidické
organizace, jednou neinformovanost
členů o akcích, které pořádáme, či
obcházení okresní organizace
v organizačních věcech. V srpnu
letošního roku předseda ZO Lidice
rezignoval na svou funkci a záhy i
celý lidický výbor. Velmi na rychlo
byla svolána br. Horešovským Výroční členská schůze ZO Lidice (již
na 18. srpna 2015), které jsme se
s br. Hroníkem zúčastnili. I přes naše
námitky, jak je možné, že se schůze
koná v srpnu, byť pokyny z ÚV hovoří jinak (říjen-listopad), se rozhodli přítomní odhlasovat jak nový výbor, tak delegáty na okresní konferenci. Nutno podotknut, že za přítomnosti a po konzultaci s vedením
ČSBS (přítomen br. Jaroslav Vodička - předseda a br. Emil Kulfánek –
1. místopředseda). Přítomno bylo
26 ze 43 členů. Většinou byl odhlasován předložený návrh složení nového výboru a záhy i vzata na vědomí volba předsedkyně ZO Lidice,
kterou se stala paní Jana Bobošíková. S podivem jsme sledovali, jakým
způsobem se ihned nová předsedkyně ujala slova a přečetla na počítači připravené usnesení i svůj úvodní projev (skoro by se nabízelo napsat, že to snad čekala?!). Místopředsedou se stal br. Horešovský,
který několik dní před VČS sděloval, že ze zdravotních důvodů a po
mnohých kritikách již nechce pokračovat ve funkci. Na místě byla přítomna ze tří žijících lidických žen
sestra Miloslava Kalibová se svou
vnučkou, naší členkou, Klárou KaliStránka 2

bovou. Ihned společně s bratrem
Nešporem, sestrou Nellis a sestrou
Hládkovou vyjádřili nespokojenost
s volbami samotnými (veřejné hlasování a nikoliv po jednotlivých
členech). Bohužel velmi negativně
bylo reagováno ze strany předsedy ČSBS na přítomnost téměř neslyšící lidické ženy, což mu bylo opakovaně vytknuto jako neúcta ke
starší a velmi respektované ženě,
která nejenom pro Lidice, ale rovněž pro ČSBS byla mnoho let klíčovou osobností. Závěrem mohu jen
dodat - kromě nesouhlasu vyjádřeného v diskusi nebylo možné volbu
zvrátit – hlasovací právo nemáme
v Lidicích, ale na Kladně.
Ihned po volbě paní Bobošíkové do
čela lidické organizace začal velký
mediální zájem o celou záležitost a
já jsem neváhala vyjádřit své obavy ze zneužití ZO Lidice k politické
prezentaci paní Bobošíkové, která
je známá svou kandidaturou snad
na „cokoliv“. Velmi, ale opravdu
velmi mě potěšil dopis tří lidických
žen, který jsem obdržela 20. 8.
2015 – poslední tři dospělé pamětnice lidické tragédie se rozhodly vystoupit ze ZO Lidice, protože nesouhlasí, aby bylo Lidic využíváno ke zviditelnění paní Bobošíkové, protože si přejí, aby tato
funkce zůstala mezi lidickými, kterých je v organizaci dostatek a
protože tyto ženy – následované
vnučkou lidického dítěte sestrou
Hládkovou ukázaly, že jsou skutečné bojovnice, které sebou nenechají
manipulovat.
Kontaktovala jsem paní Bobošíkovou, abychom dále řešily minimálně
organizační záležitosti. Nezbývalo,
než volbu lidických členů respektovat. Odpověď žádná – tak jako se
odpovědi nedostalo třem lidickým
ženám.
Překvapení však nastalo již 8. září
2015, kdy zasedal Ústřední výbor
ČSBS a kde byl odsouhlasen návrh
předsednictva ÚV – oddělit zá-

kladní organizaci Lidice od okresního výboru a nechat vzniknout Oblastní organizaci Lidice. Návrh byl
přijat 39 přítomnými (11 osob se
zdrželo, 1 proti). Na můj dotaz,
kdo požádal o oddělení organizace mi bylo odpovězeno, že paní
předsedkyně Bobošíková s listem
s podpisy svých členů (23 osob pro
návrh, 16 proti). Bohužel pro mě
toto rozhodnutí jen koresponduje
s mými obavami – nyní má Jana
Bobošíková cestu na X. Sjezd otevřenou…
Bratři a sestry, naše první poprázdninové jednání na Kladně proběhlo
dne 14. září 2015 již pod dohledem komise z ÚV, která má dohlížet na hladký průběh předání lidické organizace, dovolím si poznamenat… po 70 letech společné
spolupráce.
Velmi mě nastalá situace znepokojuje a moc bych si přála, aby se
nenaplnily mé obavy z politického
kalkuku, který podle mého názoru
paní Bobošíkovou motivuje v jejím
působení v našem Svazu. My jsme
přišly o tři sestry, kterých si velmi
za jejich rozhodnutí vážíme, avšak
litujeme, že ve svém věku musí být
vystaveny těmto skutečnostem. Tyto
ženy tvořily jeden z pilířů našeho
Svazu.
Děkuji na tomto místě br. Petrovi
Hroníkovi a výboru ZO Kladno za
jejich rozhodnutí přijmout do kladenské organizace členy, kteří budou mít zájem setrvat ve Svazu,
avšak nikoliv v ZO Lidice. Br. Jaroslav Bárta mi v nemocnici na lůžku
doslova řekl: „Tyto členy musíme
srdečně vítat s otevřenou náručí, to
jsou bojovníci!“
Ano, jsme bojovníci a proto…
vydržme!
Text: G. Havlůjová
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STANOVISKO VÝBORU ZO KLADNO
Bratři a sestry, dne 25.
srpna 2015 se uskutečnila
schůze výboru ZO Kladno.
Jediným bodem k jednání
bylo projednání současné
situace v sesterské základní organizaci Lidice, která
je součástí Okresního výboru Kladno. Předseda
ZO seznámil členy výboru
se svou účastí na Výroční
členské schůzi ZO Lidice,
která se uskutečnila
v úterý dne 18. srpna
2015. Na této schůzi došlo
k odstoupení předsedy ZO
Lidice z funkce a k volbě
nového výboru ZO Lidice.
Těsná, nadpoloviční většina členské základny, zvolila do výboru členy navržené odstoupivším předsedou ZO.
Členy výboru se tak stali
ses. Bobošíková, br. Horešovský, ses. Skálová, ses.
Kovačíková a ses. Štrougalová. Zvolený výbor
poté ze svého středu zvolil
jako předsedkyni ZO Lidice ses. Bobošíkovou a za
místopředsedu br. Horešovského.
V nadcházejících dnech,
po medializaci této volby,
došlo k vystoupení přeživších lidických žen z ČSBS
(ses. Kalibová, ses. Skleničková a ses. Cábová).
Důvodem byl nesouhlas se
zvolením ses. Bobošíkové
za předsedkyni ZO Lidice.
Ze ZO Lidice, vystoupila
následně další členka, ses.
Kateřina Hládková, vnučka další z lidických žen.
Protože výboru ZO Klad-

no není lhostejný současný
stav v lidické organizaci,
která je součástí okresu
Kladno, rozhodl se výbor
ZO Kladno vydat své stanovisko a adresovat jej
předsedkyni a výboru ZO
Lidice. Nutno však podotknout, že ani výbor ZO
Kladno nebyl ve svém stanovisku jednotný. Rozložení
hlasů bylo následující.
„Pro“ byli tři členové výboru, „proti“ jeden a jeden
člen výboru se zdržel hlasování.. Stanovisko bylo
následně adresováno
předsedkyni a výboru ZO
Lidice:
Sestro předsedkyně, členové výboru ZO Lidice, výbor
ZO Kladno, jako součást
Českého svazu bojovníků za
svobodu okresu Kladno, do
které spadá i ZO Lidice, byl
obeznámen na výborové
schůzi č. 04/2015
s průběhem Výroční členské
schůze ve Vaší organizaci a
dospěl k názoru vydat své
stanovisko, které Vám předkládáme.
1. Výbor ZO Kladno byl
seznámen s výsledky voleb
u ZO Lidice předsedou ZO
Kladno, který byl přítomen
na Výroční členské schůzi
jako host.

vším mladší členy, které by
zapojila do aktivní činnosti
ve prospěch ZO. Současné
složení výboru nesvědčí o
úmyslu posílit ZO mladší
generací se vztahem a
směrem k Lidicím a
k Českému svazu bojovníků za svobodu.
3. Výbor ZO Kladno zneklidňuje současná situace,
kdy po medializaci výsledků voleb v rámci Výroční
členské schůze, vystoupily
ze ZO Lidice právě přeživší lidické ženy. Stejně tak
jsou pro nás zneklidňující
informace, že další členové uvažují o vystoupení ze
ZO Lidice. Pevně věříme,
že tento stav se nebude
nadále vyhrocovat a dojde
k naplnění jednoho z poslání svazu, totiž udržování
bratrských vztahů se všemi
členy a přispívání k jeho
jednotě.
4. Výbor ZO Kladno je
připraven přijímat do
svých řad nové členy, tedy
i ty, ze ZO Lidice.
Jménem výboru ZO ČSBS
Kladno,
Petr Hroník

2. Výbor ZO Kladno respektuje rozhodnutí členské
základny ZO Lidice, přestože se domnívá, že mezi členy výboru měla členská základna prosazovat přede-
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72. VÝROČÍ ČESKÉHO MALÍNA - ŽATEC

Kladenští uctili tichou
vzpomínkou oběti Českého Malína v Žatci.
Členové ZO ČSBS Kladno a členové ČsOL
Kladno se společně rozhodli uspořádat zájezd
do Žatce, aby svou přítomností a položením
květin uctili památku
našich krajanů, kteří byli
podobně jako nevinní
občané Lidic zavražděni
v Českém Malíně na
Ukrajině dne 13. července 1943. Uběhlo již

72 let od tragédie, při
které bylo zabito na
čtyři sta obyvatel této
české obce, která po
útoků Nacistů zanikla. Ti
co přežili se rozhodli
bojovat za naší svobodu
v rámci Svobodovy armády na Dukle. Setkání
pořádalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel a uskutečnilo se u
pomníku nedaleko městského hřbitova v Žatci.
Právě Žatecko se stalo
oblastí, kde po válce

našli Volyňští Češi svůj
domov. Po skončení pietního aktu jsme společně
s nejmladšími účastnicemi zájezdu položili květiny u pomníku Edvarda
Beneše, který se vedle
generála Svobody zasloužil o návrat Čechů z
Volyně do Československa.

Zdroj: http://zatecky.denik.cz/zpravy_region/pienti_akt_malin_zatec_20150711.html
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T.G.M. A MISTR JAN HUS

V letošním roce jsme si
připomínali již 600 let
od upálení Mistra Jana
Husa
a
rovněž
v nedávných dnech
vzpomínali na výročí
úmrtí Tomáše Garigue
Masaryka. V této souvislosti se uskutečnila řada
zajímavých akcí, výstav,
přednášek a věřím, že i
mnozí z Vás si vzpomněli
na osobnosti našich dějin, které k nám dodnes
promlouvají. Oba muži
žili sice v rozdílené době, avšak mají některé
společné rysy, které nám
i dnes mohou být inspirací. Spojuje je zejména
kritičnost a jejich etické
zaujetí.
Oba se vyznačovali kritickým myšlením i kritikou poměrů společnosti
a církve tehdejší doby.
Stavěli se proti formálnosti, povrchnosti, lhostejnosti a neupřímosti.
V souvislosti s tím pro
oba byla velmi důležitá
právě etika. Husův důraz na mravnost, na
etické jednání v souladu

s Ježíšovým zákonem
lásky oslovoval i Masaryka. TGM napsal doslova ve své publikaci
„Naše obrození a naše
reformace“ z roku
1908: „Hus stál o obrození mravů a všeho života vůbec... Právě obrodní úsilí etické je význačným charakterem naší
reformace“. Oba myslitelé se stali ve své době
i po své smrti nežádoucími. Téměř 200 let měla
být Husova památka
vymazána ze stránek
našich dějin. A Tomáš G.
Masaryk jakožto symbol
demokracie měl být odstraněn z myslí našich
obyvatel - jak v době
vlády nacismu, tak i
v některých obdobích
komunismu. Nestalo se
tak. Masaryk je dodnes
morální autoritou a je
vzorem nejenom jako
první československý
prezident, ale rovněž
jako člověk, který dbal
svých zásad. Stejně tak
Mistr Jan Hus, který jako
důsledný Kristův svědek
je dodnes morální a duchovní inspirací.
Navštívili jste v letošním
roce zajímavou výstavu
připomínající Mistra Jana Husa? Budeme rádi,
pokud se s námi podělíte o Vaše zajímavé postřehy v dalších číslech
Zpravodaje.
Zdroj: Butta, Tomáš: Hus
a Masaryk – hledání
národní tradice a identi-

ty, Církev československá husitská, Praha
2013.
Text: G. Havlůjová
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POZVÁNKA
Vážení členové, přátelé a příznivci Sokola,
letos se opět uskuteční

Vzpomínka na Sokoly
kteří položili životy za II. světové války
Oslavme společně Památný den Sokolstva
Pod záštitou primátora statutárního města Kladna
S podporou Čsl. obce legionářské
Českého svazu bojovníků za svobodu
Junáka – Svazu skautů a skautek ČR, Skautského střediska Stopa Kladno

ve čtvrtek 8. října 2015 v 16.30 hod.
u Tyršova památníku na kladenském Sletišti
Program:
Po položení květin a krátkém zamyšlení nad osudy a odkazem našich
předchůdců – Sokolů vystoupí
Mužský pěvecký sbor Smetana-Slovanka
Veřejnost vítána. Přineste svou vlastní svíčku nebo květinu a zazpívejte si
s námi.
Srdečně zve
Sokol Kladno a Sokolská župa Budečská
NAZDAR!
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BRATR ANTONÍN ČADEK OSLAVIL 90. NAROZENINY
U příležitosti významného životního jubilea jsme
se dostavili poblahopřát
našemu bratru Antonínu
Čadkovi k jeho devadesátinám. Krátce před
naší návštěvou byl br.
Čadek hospitalizován v
nemocnici a tak jsme byli
rádi, že ho můžeme navštívit doma. Přejeme mu
pevné zdraví a brzkou
rekonvalescenci!
KDO JE ANTONÍN ČADEK?
Narodil se v nedaleké
Kačici. Zde se také vyučil
řezníkem, povoláním,
kterému byl věrný po
celý život. Před sedmdesáti lety nasazoval denně po několik měsíců svůj
život společně se svým
bratrancem Věroslavem
KOČKOU. Pomáhali totiž
sovětským vězňům, kteří
pravděpodobně prchli z
německého zajetí přežít
konec války. Věroslav
KOČKA vězně objevil
náhodně v lese. Zmínil se
o nich svému bratranci
Antonímu ČADKOVI a
rozhodli se, že vězňům
budou pomáhat. Do lesa
tak nosili jídlo a další
věci, jako například nože a oblečení.
O své činnosti se svěřili
jen dvěma členům rodiny
a řeznickému mistrovi, u
kterého se br. ČADEK
vyučil řemeslu. Ten, jako
bývalý legionář, jim po-

máhal a poskytoval jim
uzeniny a maso. Nikdo
jiný z celé vesnice o tom
nevěděl. Bylo to nebezpečné nejen kvůli pomoci, kterou oba dva poskytovali. Přitěžující
okolností s fatálními následky pro celou rodinu
by v případě prozrazení
byla skutečnost, že otec
Věroslava KOČKY byl v
té době jako politický
vězeň umístěn v koncent-

račním táboře Mauthausen.
Podle vzpomínek br.
ČADKA se sovětští vězni
dožili konce války. Více
je však nikdy nespatřili.
Bylo by zajímavé zjistit,
jaký osud je čekal po
návratu, o tom však
dnes můžeme již jen
spekulovat…
Text: P. Hroník, foto G.
Havlůjová
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Foto: Oslavenec s manželkou
po levici. Za ČSBS přišli blahopřát zleva ses. Havlůjová, předsedkyně OV Kladno , ses. Knotková a br. Hroník, předseda ZO
Kladno.
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„VŠEM, KTEŘÍ SPLNILI PŘÍSAHU…“
Bratři a sestry, v červnovém čísle Zpravodaje,
jsme Vám představili Spolek pro vybudování památníku rodáků z Lidic,
Josefa Horáka a Josefa
Stříbrného, příslušníků
legendární 311. čs. bombardovací perutě RAF.
V letošním roce, kdy si
připomínáme 100. výročí
od narození těchto válečných veteránů, bude v
Lidicích položen základní
kámen tohoto pomníku.
Chcete přispět na vybudování důstojného památníku? Přispět můžete odesláním částky v jakékoliv
výši na účet sbírkového
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účtu, případně Váš příspěvek můžete předat v
hotovosti předsedovi ZO
ČSBS Kladno, br. Hroní-

kovi (tel. 720237044).
Na poskytnutý příspěvek
Vám bude vydána stvrzenka.
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OBJEKT ČS. LEHKÉHO OPEVNĚNÍ DOKSY U KLADNA

Každou poslední sobotu v měsíci
od dubna do srpna můžete navštívit objekt československého
lehkého opevnění v Doksech u
Kladna. V měsíci září a říjen lze
navštívit objekt i ve státní svátky
28. září a 28. října.
O tento objekt pečuje od roku
2004 parta nadšenců, které spojuje zájem o historii čs. opevnění,
vojenství, období 1. republiky a
2. světové války. V roce 2005
tato parta založila občanské
sdružení Klub vojenské historie
Doksy u Kladna a od té doby
probíhá rekonstrukce celého ob-

jektu. Jedním z členů je také náš
člen ZO ČSBS Kladno, bratr Jiří
Hodek. Vypravil jsem se proto v
červnu na návštěvu tohoto malého
muzea, abych se blíže seznámil s
činností KVH Doksy u Kladna.
Objekt se nachází v okrajové části
obce Doksy u Kladna ve svahu na
samém konci ulice Lesní. V době
otevření objektu narazíte v případě návštěvy tak jako já na členy
klubu oblečené v dobových uniformách. V den mé návštěvy to byli
štábní strážmistr Kružík, svobodník
Novotný, strážmistr Černý a vojín
Hodek (foto nahoře).
Rozhodnete-li se pro
návštěvu objektu, pak
každý z členů je připraven poskytnout
vám podrobné informace o objektu, o jeho funkčnosti i jeho
vybavení. Objekt lehkého opevnění vzor
37, typ A-180 v Doksech u Kladna byl vybudován v rámci VOP
(vnějšího obrany Pra-

hy) tzv. Pražské čáry. Jednalo se o
linii lehkých objektů (z valné většiny objektů vzor 37) vybudované
od Mělníka přes Smečno, okolí
Kladna, přes Beroun, až dolů k
Vltavě k obci Měřín.
Na webových stránkách klubu je
uvedeno, že „Prioritou našeho klubu
je provozování malého muzea v
objektu čs. opevnění v Doksech. Snažíme se bunkr vybavit do
stavu roku 1938.“ Je zřejmé, že za
11 let zde byl odveden obrovský
kus práce. Kromě rekonstrukce objektu se členové klubu účastní v dobových uniformách také rekonstrukcích bitev.
Rád bych poděkoval za možnost
navštívit tento objekt a přeji KVH
Doksy u Kladna mnoho spokojených návštěvníků!
Text a foto: P. Hroník
Více na:
http://kvh-doksy.wgz.cz/
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ZPRAVODAJ
LEŽÁKY - 73. VÝROČÍ VYPÁLENÍ OSADY

V neděli 21. června
2015 se členové ČSBS
Kladno a Lidice zúčastnili pietní vzpomínky u
příležitosti připomenutí
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73. výročí vypálení osady Ležáky.
Více než jedno sto věnců
bylo položeno delegacemi u „Knihy“ - pomníku

obětí nacistického masakru v Ležákách. Po položení věnců následovaly
projevy předsedy Poslanecké sněmovny PČR

3. Ročník Číslo 7
LEŽÁKY - 73. VÝROČÍ VYPÁLENÍ OSADY
Jana Hamáčka, předsedy Československé obce
legionářské MUDr. Pavla Budinského a předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu plk.
Ing. Jaroslava Vodičky.
Právě br. Vodička se ve
svém projevu zaměřil na
rozdílný mediální přístup
Slováků a Čechů při letošním ročníku československé štafety z Dukly přes Banskou Bystricu,
Javoříčko, Ležáky až do
Lidic, která se uskutečnila ve dnech 10. - 13. 6.
Zatímco na Slovensku
byla tato akce medializovaná, v České republice tomu tak nebylo.
Přesto i v letošním roce
se dostavilo na pietní
území několik stovek lidí.
Tradičně pomyslnou poslední tečkou pietní
vzpomínky byl seskok
parašutistů 43. výsadko-

vého praporu z Chrudimi do centrální části pietního území.
-ph-

Stránka 11

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 z.s. je dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, který
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 15ti 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 základě Smlouvy

Blahopřejeme našim
jubilantům:
ZÁŘÍ
S. Helena BEČKOVÁ (67)
S. Hana NĚMCOVÁ (80)
S. Světlana ŠOBROVÁ (67)
S. Alena HOUDOVÁ (38)
S. Andrea KOVÁCSOVÁ
(28)
ZO SLANÝ
Br. Marino CAVICCHIOLI
(88)

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

KVH DOKSY U KLADNA

ŘÍJEN
Br. Jaroslav ŘIDKOŠIL (60)
S. Jindřiška KLOZOVÁ (96)
S.. Mgr. Marie HROŠOVÁ
(62)
S. Růžena ČADKOVÁ (82)
ZO SLANÝ

NÁVŠTĚVNÍ DNY V ROCE 2015
28. 9. 2015, 28. 10. 2015
Kontakt: kvh.doksy@seznam.cz

