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ZPRAVODAJ
OKRESNÍ KONFERENCE ČSBS KLADNO POPRVÉ BEZ ZO LIDICE,
ALE ZA ÚČASTI DVOU POSLEDNÍCH LIDICKÝCH ŽEN
Dne 23. listopadu 2015 se konala Okresní konference OV
ČSBS Kladno. Děkuji všem delegátům s hlasem rozhodujícím i
s hlasem poradním ze ZO
Kladno a ZO Slaný za jejich
aktivní účast a hostům za jejich
podporu a čas, který nám svou
přítomností na našem setkání
věnovali.
V úvodu OK byly předány dvě
vyznamenání ČSBS I. stupně
dvěma lidickým ženám - sestře
Miloslavě Kalibové (členka ZO
Kladno) a paní Jaroslavě Skleničkové. Paní Milada Cábová
se bohužel převzetí medaile
nedožila a tak bude předána
do rukou pozůstalých. Mám
radost, že OV Kladno odsouhlasil můj návrh na udělení vyznamenání těmto třem ženám a
ÚV nám medaile potvrdil. Je to
nejenom vyjádření poděkování
za jejich mnohaletou činnost ve
prospěch ČSBS, neutuchající
práci při připomínání lidické
tragédie, ale rovněž vyjádřením úcty za jejich zásadové
jednání a postoje.
V úvodní řeči zaznělo zejména
shrnutí posledních třech let a
zhodnocení toho, co se nám
povedlo a co nikoliv. Vyzdvihnula jsem zejména naše úsilí
v Kladně – Krnčí (obnova místa
paměti a vyhledání pozůstalých po popravených hrdinech).
Uspořádání pietního aktu u Sv.
Jána v Kladně – Dubí k 70.
výročí tragédie za účasti Čestné stráže AČR, organizaci besed, pracovních brigád a rovněž upozornit na nehospodárné nakládání s majetkem ČSBS.
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Shodli jsme se rovněž na dalších
cílech naší organizace - zejména pečovat o nejstarší členy,
kteří nás potřebují, ale také
získat nové aktivní členy. Publikovat články připomínající zapomenuté příběhy a události
z období 2. světové války, či
mapující osud našich členů po
skončení války. V roce 2017
uspořádat historickou konferenci ve spolupráci s kladenským
Sokolem u příležitosti 70. výročí
konání prvního kladenského
sněmu Svazu osvobozených politických vězňů a předání historického praporu naší organizaci
v roce 1947. A v neposlední
řadě připomenout osobnost generála Sergeje Vojcechovského
(1883-1951), hrdinu 1. světové
války, velitele zemského vojenského velitelství v Čechách, československého občana ruského
původu odvlečeného v květnu
1945 do sovětského gulagu na
Sibiř, kde zemřel.
Rozhodně ale také bylo připomenuto, co se nám zatím nepodařilo. Změnit či ovlivnit nehospodárné nakládání s majetkem
ČSBS (prodej budovy ČSBS
v Legerově ulici v Praze, operativní leasing na nový osobní
vůz, aj.) a prozatím ani posílit
členskou základu v ZOČSBS
Slaný a tím zachránit místní organizaci od zániku, či sloučení.

dne 24.11. 2015 sdělil, že se
cítil, jak v „Jiříkově vidění“).
A to z jednoho prostého důvodu – Vy jste se rozhodli bojovat a diskutovat. Ptali jste se
na otázky, které pana místopředsedu přivedly do úzkých
a na které pouze reagoval, že
se touto oblastí nezabývá a
není kompetentní odpovídat
(velmi smutné a skandální zjištění, že „druhý muž“ našeho
Svazu není schopen odpovědět
na otázky týkající se hospodaření našeho Svazu?!!).
Chtěla bych Vám všem diskutujícím poděkovat za Vaše diskusní příspěvky. Ukázali jste
svým jasným postojem, že jsme
jednotná organizace a není
nám lhostejné, jakým způsobem je nakládáno s majetkem
ČSBS. Jsem pyšná, že jsem byla zvolena předsedkyní na
další tři roky právě Vámi.

Děkuji členům předsednictva,
kteří vykonávali své funkce
v období 2013-2015 a gratuluji nově zvolenému místopředsedovi br. Petru Hroníkovi, jednatelce ses. Ireně Knotkové a
všem členům předsednictva ke
zvolení. Těším se na společnou
spolupráci, která se ponese
zřejmě více než doposud
v tomto duchu:
Vy, skuteční bojovníci jste
nám svobodu vybojovali, my jí
Upřímně jsem měla radost, že musíme udržet.
se naší Okresní konference zúčastnil 1. místopředseda ČSBS
Gabriela Havlůjová
br. Kulfánek. Popravdě on ze
své návštěvy takovou radost
neměl (na zasedání pléna ÚV
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ZEMŘEL BRATR ANTONÍN ČADEK
Opustil nás bratr Antonín Čadek
(14. 7. 1925 - 20. 11. 2015), kterého jsme všichni znali jako
muže menšího vzrůstu, avšak s
obrovskou dávkou energie a
chuti se účastnit akcí ČSBS.
Když zemřel br. Věroslav Kočka, bratranec Antonína, obávali
jsme se, že se již nebudeme zdaleka vídat ani s br. Čadkem.
Bratranci byli totiž tzv. nerozlučnou dvojkou. Nestalo se tak a
my se i nadále těšili několik měsíců z přítomnosti br. Čadka,
který nám byl vždy oporou
zejména při každoročním kladení věnců během květnových
oslav osvobození. Bratr Čadek
oslavil v létě své 90. narozeniny, které jsme připomínali člán-

kem v našem Zpravodaji. Mrzí
náš, že v tom samém roce vychází rozloučení s mužem, kterého měl snad každý rád.
Antonín Čadek od roku 1944
spolu s příbuznými pomáhal
sovětským zajatcům, kteří se
ukrývali v lese u Kačice po útěku ze zajetí. Nosil jim jídlo,
ošacení a další potřebné věci.
Když jeden z nich těžce onemocněl, dostal vysoké horečky
a bylo mu moc zle, přemístili
nemocného k příbuzným domů
a to i přes obrovské riziko trestu smrti, které to s sebou neslo
v případě prozrazení.

Foto dole: Ministr pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu a senátor za volební
obvod Kladno Jiří Dienstbier
v červenci letošního roku
osobně navštívil a pogratuloval k devadesátým narozeninám panu Antonínu Čadkovi.
http://www.vlada.cz/cz/
cl enove -vlady/pri -uradu vlady/jiri-dienstbier/aktualne/
legionar-antonin-cadek-sipripomnel-vyznamne-zivotnijubileum-i-s-ministremdienstbierem-132959/
Foto na 1.str. S. Pítr

Čest Tvé památce!
OV ČSBS Kladno
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ZPRAVODAJ
VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ V HROZNATÍNĚ

V sobotu 21. listopadu 2015
se sešli zástupci kraje Vysočina, obce Hroznatín, historické
skupiny 1. armádního sboru v
SSSR, Československé obce
legionářské, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Klubu
českého pohraničí, Klubu přímých potomků zahraničního
odboje a Klubu českých turistů
Vysočina - odbočka Trnava,
aby uctili památku bývalého
velitele 1. čs. armádního sboru
v SSSR a také prezidenta republiky v letech 1968 – 1975
armádního generála Ludvíka
Svobody (narodil se 25. 11.
1895). Pozvání přijal a s projevem vystoupil také Generální
konzul Ruské federace v Brně
Alexandr Nikolajevič Budajev.
Tradiční setkání se konalo u
pamětního kamene před jeho
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rodným domem. Po nástupu
vlajkonošů zazněla česká a slovenská hymna v podání místního
dětského souboru. Následovalo
položení mnoha věnců a kytic.
Za kladenské organizace položily kytici předsedkyně OV
ČSBS Kladno Gabriela Havlůjová a předsedkyně ČsOL Kladno
Eva Armeanová.
Primátor města Svidník Ing.
Jan Holodňák ve svém projevu
připomněl, že občané na něj
nikdy nezapomenou, mají ho
rádi, mají ho ve svém srdci. Jeho jméno nese např. místní nemocnice. Ocenil jeho lidskost a
zásluhu o rozvoj města. Poděkoval i Zoe Klusákové, občané se
vždy na ni ptají a těší se na její
návštěvy. Zrodilo se přátelství
na celý život. Vyslovil přání,
aby ještě mnohokrát přijela do

Svidníku. Rádi by jí udělili nejvyšší vyznamenání. Ze všech
projevů byla cítit hluboká úcta
k jeho osobnosti a byly zmiňovány zásluhy, hovořilo se o
jeho odkazu, historická paměť
nesmí být zkreslována. V projevech byla připomenuta také
jeho legionářská minulost.
PhDr. Miroslava Poláková zdůraznila tragický osud rodiny
Stratilovy, perzekuci a smrt
příbuzných jeho manželky Ireny.
Vnuk armádního generála
Ludvíka Svobody Mgr. Miroslav Klusák vystoupil s velmi
zajímavým projevem. Ocitoval
slova projevu Ludvíka Svobody z 24. dubna 1964, který
přednesl ve Varšavě. Jeho
nadčasová slova promlouvají
aktuálně k současné složité
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120. VÝROČÍ OD NAROZENÍ LUDVÍKA SVOBODY

mezinárodní situaci i v dnešní
době. Na 3. mezinárodním kongresu bojovníků za svobodu vyjádřil následující myšlenky:
„Nikdy jsem netoužil být vojákem. Bojoval jsem ve dvou
světových válkách. Bylo to
nutné, šlo o svobodu mého
národa. V největší a nejkrvavější válce dějin jsem velel vojenskému svazu a účastnil se
mnoha vítězných bitev. Dosáhl
jsem nejvyšších vojenských
hodností a poct. Ale poznal
jsem také hrůzy válečných
útrap, zkázu a ničení měst i
vesnic a viděl mnoho mrtvých.
Příliš mnoho mrtvých, nepřátel
i vlastních vojáků, cizích lidí i
nejbližších druhů a přátel,
mužů, žen, dětí. Rozervaná
těla, vyhaslé oči. Válka je
strašná. Svou hrůzou i nesmy-

slností. Má jedinou logiku:
vybírá si za oběť největší
hodnoty, nejcennější, nejušlechtilejší lidi. Ničí naději a
pokrok lidstva. Válku nenávidím ze všeho nejvíce. A přesto nebudu váhat ani na okamžik a znovu půjdu do boje,
kdyby cizí agresor napadl
mou vlast. Nelze jinak, nemáli se stát můj národ pouhou
hříčkou v rukou nezodpovědných zločinců a hromadných
vrahů. Obracím se ke všem
státníkům, v jejichž rukou
spočívají osudy národů. Obracím se na všechny lidi dobré
vůle. Zasvěťte všechny síly a
schopnosti boji za nejvzácnější statek lidstva – za mír!“
Na závěr vystoupila Zoe Klusáková. Poděkovala všem za
účast a popřála hodně zdraví.

Přijala gratulaci a vyznamenání ke svým 90. narozeninám.
Po skončení si účastníci vzpomínkové akce mohli prohlédnout výstavu v prostorách rodného domu, zakoupit knihy a
na památku orazítkovat pohlednice. Členové Československé obce legionářské Kladno a Českého svazu bojovníků
za svobodu Kladno se
pozdravili s kolegy z Ostravy,
Opavy, Brna, Moravské Třebové, Uherského Hradiště a z
dalších míst. Celkem se přišlo
poklonit jeho památce přes
500 účastníků.
Poděkování patří Společnosti
Ludvíka Svobody, která tuto
akci zajistila.
Text; E. Armeanová, foto S.
Pítr
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ZPRAVODAJ
76 LET OD ZATČENÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ
Dlouhých 76 let uplynulo od zatýkání vysokoškolských studentů v roce 1939. Tehdy jich bylo zatčeno na
vysokoškolských kolejích nebo přímo doma neskutečných 1850 a soustředěno v kasárnách Heinricha
Himmlera. V kasárnách, které dnes symbolicky nesou název kasárna 17. listopadu. Ti, jejichž věk byl pod
dvacet let, cizinci a členové fašistické organizace Vlajka, ti všichni byli propuštěni. Více něž jeden tisíc
studentů bylo následující den deportováno do koncentračního tábora Sachsenhausen.
Za kladenskou organizaci ČSBS položili věnec u pomníku „1939 - 1941 Ruzyně Nezapomeneme“ předsedkyně OV ČSBS Kladno a předseda ZO ČSBS Kladno.
-ph-
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PŘEDSTAVUJEME… DAVID MAKARA, PŘEDSEDA ZO SLANÝ

Milí bratři, milé sestry,
na výroční členské schůzi konané dne 13. listopadu 2015 ve
Slaném, jsem byl zvolen předsedou ČSBS ve Slaném. Dovolte mi tedy, abych se vám blíže
představil a napsal o sobě pár
slov.
Mé jméno je David Makara.
Narodil jsem se 22. prosince
1977 v Třinci. Vyučil jsem se
zámečníkem a krátce jsem pracoval v Třineckých Železarnách. Ve Slaném žiji něco málo
přes 13 let a přistěhoval jsem se
zde z důvodu zaměstnání.
Základní vojenskou službu
jsem vykonal u Hradní stráže
na Pražském Hradě roku 1996.
Uniforma se stala mou srdeční

záležitostí, a proto
jsem u armády zůstal. Poté jsem nastoupil k 6. zabezpečovací brigádě na
strážní rotu, na pozici velitele čety.
Hlavním
úkolem
příslušníků strážní
roty 6. Zabezpečovací brigády byla
strážní služba důležitých objektů, jako
je Generální štáb,
Ministerstvo obrany
a ambasády. Zde
jsem prošel několika funkcemi, vystudoval střední vojenskou školu, úspěšně
složil
maturitní
zkoušku a získal
mnoho
cenných
znalostí a zkušeností. Z důvodu dalších reorganizačních změn a postupné profesionalizace armády k nám byla převelena Čestná Stráž, která sídlila v
Karlíně. Její úkoly jsme taktéž
převzali. Po dalších reorganizačních změnách vzniklo Posádkové
velitelství Praha s Praporem Čestné stráže. Během mé 19-ti leté kariéry jsem prošel mnoha funkcemi, jako jsou střelec, zástupce velitele družstva, velitel družstva,
zástupce velitele čety, velitel čety
a vrchní praporčík Praporu Čestné
Stráže, kde pracuji dodnes. Má
práce se stala zároveň mým koníčkem.
To by bylo zhruba vše k mé osobě
a nyní bych vám rád nastínil své
představy a plány z pozice nově
zvoleného předsedy ZO Slaný.

Tak tedy alespoň heslovitě:

stabilizovat slánskou organizaci

pečovat o nejstarší členy
slánské organizace

navštívit je a blíže se seznámit, popovídat si

o každém z nich napsat
krátký článek

péče o hroby, pomníky, pietní místa na území Slaného....

oslovení nových členů a
posílení ZO

navázat úzkou spolupráci s
představiteli města, škol,
oslovit organizace jako jsou
skauti, sokolové apod.

důraz na větší propagaci
ČSBS ve Slaném.
V neposlední řadě to bude naše
aktivní účast na slavnostních,
smutečních a pietních aktech ve
Slaném a okolí. Domnívám se, že
pro začátek by to bylo z mé strany zhruba vše. Rád bych všem
členům slánské i kladenské organizace popřál klidné svátky a do
Nového roku všem přeji hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti a těším se na naši vzájemnou spolupráci.
David Makara
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ZPRAVODAJ
SPORT HOTEL SLETIŠTĚ A FRANTIŠEK KLOZ
Dne 12. listopadu 2015
byl slavnostně otevřen
Sport Hotel Sletiště. Ptáte
se proč inzerujeme reklamu
na hotel v našem Zpravodaji? Protože jeden z pokojů
je věnován slavnému fotbalistovi a hrdinovi květnových bojů 1945 panu Františku Klozovi, jehož manželka a dcera jsou našimi
členkami.
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Budova bývalé turistické
ubytovny prošla rekonstrukcí
nyní je zde 22 pokojů pro 64
hostů. Interiéry hotelu připomínají úspěchy kladenských
sportovců a to zejména tím
způsobem, že jednotlivé pokoje jsou věnovány konkrétním
sportovcům, například Josefu
Kadrabovi, Vlastimilovi Hortovi, či hokejistům jako jsou
Jaromír Jágr, Milan Nový, či

Kaberlovi. Jeden pokoj nese název 172. Je to počet
ligových gólů vstřelených
Františkem Klozem. Poděkování od pana primátora
Milana Volfa se dostalo
přítomné dceři slavného
fotbalisty, sestře Blance
Loosové.
Gabriela Havlůjová
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NEMĚLO BY VÁM CHYBĚT V KNIHOVNĚ
Blíží se nám Vánoce a pokud hledáte
na poslední chvíli dárek pod stromeček, máme pro Vás tip: knihu
BOJ V LEHKÉM OPEVNĚNÍ.
Kniha má 300 stran formátu A5 na křídovém papíře, z toho 6 stran barevných
obrazových příloh. Součástí je 109 fotografií (dobových i současných), nákresů a schémat. Kniha se věnuje přípravám čs. lehkého opevnění na obranu na podzim 1938 a otázce, jak chtěla
německá armáda toto opevnění dobývat. Jedná se o 2. rozšířené vydání, které vyšlo v prosinci 2012.
ZVÝHODNĚNÁ CENA pro čtenáře
tohoto příspěvku: 200 Kč za knihu +
poštovné 60 Kč (platba předem bankovním převodem). Objednávejte na
email: svitak.miloslav@seznam.cz nebo prostřednictvím soukromé zprávy
na FB stránku Bunkry - Muzeum čs.
opevnění a čs. armády 1938.
Náhled do knihy: http://www.bunkryjh.cz/kni h y/boj _v_lo/nahl ed.htm
Z obsahu knihy: Jaká byla hodnota
hlavního obranného postavení čs. armády v září 1938 a jakou úroveň vycvičenosti v boji v lehkém opevnění
vykazovaly jednotky, které ho obsazovaly? Jak se osádky opevnění připravovaly na útok německé armády a jakým
způsobem mu měly čelit? Jak byly budovány zákopy, překážky a jak měli
vojáci na linii opevnění bojovat s nepřátelskými tanky a letadly? Měly objekty lehkého opevnění slabiny? Co
dostaly osádky objektů za úkol dělat v
případě obklíčení, kdo jim měl přijít
pomoci a byla možnost jejich vysvobození vůbec reálná? Jakými prostředky
chtěla německá armáda prolomit čs.
obranu a jakou vypracovala taktiku
napadení jednotlivých pevnůstek? A

jak vlastně hodnotili lehké opevnění
velitelé útvarů, které ho obsazovaly a
měly ho bránit?
Text a foto převzato z fb stránky:
Bunkry - Muzeum čs. opevnění a čs.
armády 1938
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ZPRAVODAJ
VOJENSKÉ VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ

Blíží se Vánoce a ty vyvolávají vzpomínky na dřívější
události. To, co vám budu
vyprávět se odehrálo v období takzvaného zvýšeného
třídního boje. Tehdy se vojenská služba vykonávala
skutečně s plnou odpovědností. Někdy šlo opravdu o
život. Nevím, jak je to dnes,
ale tehdy polovina osazenstva kasáren odjížděla na vánoční dovolenou tak, aby se
vrátila 25. prosince. Pak odjížděla ta druhá s tím, že se
vrátí hned po Novém roce.
Tehdy Terezín, kde se příhoda stala, vypadal úplně jinak,
než dnes. Celá kasárna žila
obvyklým životem. Dnes
Stránka 10

jsou kasárna úplně
prázdná, závoru
někdo uřízl. Místo
kovové brány je
několik
prken.
Tehdy to bylo jinak.
Do stráží byli posíláni všichni, kteří tehdy zůstali
v kasárnách. Již za
tmy nastupoval
službu u strážnice, na velkém
Vodním cvičišti na Ohři, vojín
Krupička, který od základního
výcviku vedl jídelnu 4. roty.
Vodní cvičiště na Ohři se rozprostíralo pod Terezínem na
obou březích řeky. Bylo mlhavo, teplota několik stupňů pod
nulou. Mlhavo a ticho. Vojín
Krupička, který stál před strážnicí, neměl dobrý pocit. Pojednou zpozoroval, že po sotva
znatelné cestě od Terezína přijíždí lesíkem nějaký cyklista.
Co by tam kdo dělal? Vojín
Krupička namířil pušku a statečně vykřikl „Stůj !“ Cyklista
chtěl uposlechnout a prudce
zabrzdil. Byla tam zamrzlá louže. Jízdní kolo na ledu pod-

klouzlo a cyklista upadl. Vrstva ledu se nárazem prolomila a
zdola se vyvalil blátivý marast.
Cyklista něco říkal a začal se
zvedat. To vojín Krupička nedovolil a rázně křikl: „K zemi !“ a zarachotil závěrem pušky.Za chvíli přišel velitel stráže. Zjistil, že cyklista je posádkový dozorčí důstojník na obchůzce.
Když se naše první polovina vrátila z vánoční dovolené, vyprávěli mi smějící se
vojáci celou příhodu. Ještě ten
večer při čtení denního rozkazu se ozvalo“
„Článek 3, mužstvo-pochvalaudělení. Staršina roty udílí vojínu Krupičkovi pochvalu za
vzorný výkon strážní služby.“
A s tímto hodnocením potom
vojín Krupička hrdě odcházel
do civilu.
Text a obrazová příloha: J.
Bárta
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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

Blahopřejeme našim jubilantům:

Český svaz bojovníků za svobodu, z.s. je spolkem, 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 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 základě Smlouvy o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětného občanského sdružení (spolku, atp.).

PROSINEC

Br. Luboš CHALOUPKA (38)
Ses. Miloslava KALIBOVÁ (93)
S. Hana PALOUNKOVÁ (77)
ZO SLANÝ
Naše webové prezentace
Br. David MAKARA (38)
ZPRAVODAJ
http://www.issuu.com/ovcsbs.kladno
LEDEN

BLOG
FACEBOOK

http://ovcsbskladno.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ovcsbs.kladno

Ses. Olga MAULEOVÁ (90)
Br. Pavel DUBEN (39)
Br. Jan GROSSMANN (33)
Br. Boris MAŠEK (72)
Ses. Jarmila BAREŠOVÁ (74)
Ses. Hana KÁŇOVÁ (86)
Ses. Markéta HRDINOVÁ (29)

BRATŘI A SESTRY, DOVOLTE NÁM, ABYCHOM VÁM PODĚKOVALI
ZA VAŠI PRÁCI A PODPORU.
JMÉNEM OKRESNÍHO VÝBORU VÁM PŘEJEME V NOVÉM ROCE
2016 HODNĚ ŠTĚSTÍ A PEVNÉ ZDRAVÍ
GABRIELA HAVLŮJOVÁ A PETR HRONÍK
předsedkyně a místopředseda OV ČSBS Kladno

NOVĚ
ÚŘEDNÍ HODINY V
NAŠÍ KANCELÁŘI
OV ČSBS
Nám. 17. listopadu
2840 KLADNO
PONDĚLÍ
10:00 až 12:00 hod.
ses. KNOTKOVÁ

312 602 550

