
Vážení a milí, 

dovolte, abychom vás po delší době opět navštívili prostřednictvím Zpravodaje. Věříme, že pandemie,  

která nás omezovala ve společném setkávání je úspěšně za námi a že se nyní budeme vídat častěji bez 

nepříjemných opatření.   

Foto: G. Havlůjová, Kibuc Sarid, Izrael 
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Ani přetrvávající omezení v souvislosti 

s pandemií Covid-19 nezapříčinilo, abychom 

v průběhu loňského roku nepřipomínali čes-

ký odboj. S ohledem na zdraví našich členů 

však většina akcí byla realizována 

v komorním složení jednotlivci, zejména pro-

střednictvím členů výboru základních organi-

zací, případně členů republikového výboru 

Spolku. Přesto některé organizované akce 

v době uvolněných omezení se konaly za vel-

ké účasti osob. Z pracovních brigád, které 

dlouhodobě každoročně pořádáme, se usku-

tečnila na jaře loňského roku brigáda na Po-

teplí a Libušíně. Dále probíhá péče o pomní-

ky z řad jednotlivců. Všem patří velké podě-

kování. 

 

V den výročí od úmrtí jednoho ze zakladatelů 

našeho Spolku, brigádního generála Pavla 

Vranského, jsme na Olšanských hřbitovech 

uctili jeho památku položením věnce za pří-

tomnosti vdovy paní Anny Vranské. 

 

V loňského roce a stejně tak v roce předcháze-

jícím jsme byli nuceni zrušit naplánované za-

hraniční zájezdy. Naposledy tak Spolek orga-

nizoval zájezdy v roce 2019. Tehdy se jednalo 

o zájezdy do Lán, Terezína, Lidic a dopravu 

na pietní akt v Kasárnách 17. listopadu 

v Praze Ruzyni. Kromě těchto zájezdů jsme 

tehdy zorganizovali dva zahraniční zájezdy. 

V první polovině roku 2019 to byl tematický 

zájezd do Polska, kde jsme navštívili bývalý 

německý zajatecký tábor Stalag Luft III jako 

vzpomínku na zatčené letce RAF a zejména 

na Čechoslováka Arnošta Valentu. Zájezd se 

uskutečnil díky podpoře Ministerstva obrany 

ČR, které na akci poskytlo autobus. Druhým 

zahraničním zájezdem byla návštěva KT 

Sachsenhausen u příležitosti 80. výročí od za-

tčení vysokoškolských studentů. Tento zájezd 

se uskutečnil za finanční podpory města Klad-

na, které uhradilo dopravu. Zájezdu se zúčast-

nili kromě pozůstalých a příbuzných po zatče-

ných vysokoškolských studentech také členo-

vé Spolku a zástupci Spolku pro vojenská pi-

etní místa. 

 

Mezi nejvýznamnější akce, které jsme zorgani-

zovali v roce 2021, musíme zmínit pietní akt 

„Návrat letců RAF na ruzyňské letiště“. Tato 

akce byla organizována ve spolupráci 

s Klubem generálů ČR a Společností patriotů 

Slaného. Akce se zúčastnili významní hosté 

z Generálního štábu Armády České republiky, 

váleční veteráni a neposlední řadě také  paní 

Anna Vranská, vdova  po brigádním generá-

lovi v.v. Pavlu Vranském.  

 

Další významnou akcí byl pietní akt u příleži-

tosti vzpomínky na popravené české vlastence 

na Kobyliské střelnici. Právě v těchto místech 

jsme 30. června v podvečer zapálili svíčky za 

každého z popravených. Akce se tak jako 

v předcházejícím roce zúčastnili desítky příz-

nivců z řad veřejnosti, členů spřátelených 

spolků a také zástupců Městských částí Prahy 

8 a 9. Neméně významnou akcí byl pietní akt 

v ruzyňských Kasárnách 17. listopadu, kde 

jsme se setkali u pomníku „Nezapomeneme 

1939-1945“. Pietního aktu se v letošním roce 

zúčastnili kromě představitelů Spolku také 

vysokoškolští studenti, zástupci Studentské 

rady a Akademického senátu v doprovodu 

děkana Filosofické fakulty UK doc. PhDr. Mi-

chala Pulmana, Ph.D.  



několika okolních obcí a 
měst, z kterých pochá-
zeli židovští obyvatelé 

zahrnutí do transportů. 

Následně se slova ujala 
PaedDr. Irena Veverko-
vá, historička, spisova-
telka a bývalá archi-
vářka Okresního archi-
vu v Kladně, která pří-
t o m n é  s e z n á m i l a 
s historickým exkurzem 
těchto smutných událos-
tí. Německá důslednost 
a direktivní předpisy 
neumožnili vypravit 
transport, který by pře-

sáhl jeden tisíc osob. Transport tak Němci roz-
dělili na dvě části, na transport Y (vypraven 
22.2.1942) a transport Z (vypraven 

26.2.1942). 

Němci umožnili Židům, aby si sebou vzali za-
vazadla s povolenou váhou, která nesměla 
překročit 50 kilogramů. Po důkladné evidenci 
každého židovského obyvatele, musela každá 
rodina odevzdat také klíče od svého domu. 
Následně po dva dny je umístili ve vystěhova-
ném Učitelském ústavu Marie Egemové. Po ty-
to dva dny Němci provedli důsledné prohlíd-
ky všech opuštěných bytů a domů, kde pro-
vedli důkladnou inventarizaci veškerého vy-
bavení. Poté, seřazeni na dvoře ústavu, se 
přesunuli židovští obyvatelé v pětistupech ulicí 
Víta Nejedlého k nedaleké vlakové vlečce. 
Tento smutný scénář se opakoval i při druhém 

transportu 26.2.2022. 

Po emotivním výkladu PaedDr. Ireny Veverko-
vé se slova ujal František Bányai, předseda 
Židovské obce v Praze. Ten vyjádřil poděko-

Kladno. V úterý 22. ledna se na Kladně 
uskutečnil pietní akt u příležitosti smutného 
80. výročí vypravení židovských transportů 
Y a Z. Dne 22. února 1942 Němci vypravili 
z Kladna první ze dvou transportů Židů. 
Pietnímu aktu předcházelo umístění 1502 
Davidových hvězd na ulici Víta Nejedlé-
ho.  Z místa, kudy před osmdesáti roky šli 
v pětistupech židovští obyvatelé ze dvora 
bývalého Učitelského ústavu Marie Egemo-
vé (dnes se v těchto místech nachází Ob-
chodní dům Central Kladno), směrem 

k nedaleké vlakové vlečce. 

Pietní vzpomínku jsme zahájili položením 
květin u pamětní desky na rohu ulic Ctibo-
rova a Víta Nejedlého, kde se nachází po-
slední část původní budovy Učitelského ús-
tavu Marie Egemové. Úvodním slovem za-
hájila pietní vzpomínku historička Mgr. 
Gabriela Havlůjová, předsedkyně Spolku 
pro zachování odkazu českého odboje. Při-
vítala přítomné představitele a zástupce 
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vání a uznání nad organizací této vzpomínky 
a zároveň upřímné dojetí nad hojnou účastí 
spoluobčanů. V závěru této vzpomínkové 
části jsme se společně se zapálenými svíčka-
mi přesunuli ulicí plnou „Davidových hvězd“ 
do místa vlečky. Zde nechalo Město Kladno 
nově instalovat Davidovu hvězdu společně 
s pamětní deskou u příležitosti 80. výročí 
transportu. Pietní vzpomínku jsme zakončili 
položením svíček a v tichém rozjímání jsme si 
vyslechli záznam mluveného slova herců kla-
denského divadla, kteří předčítali nekonečný 

seznam všech 1623 osob. 

Text: Petr Hroník 
Foto: Adam Liltera 
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Kladno Pietní vzpomínku zahájil kantor Mi-
chal Foršt zpěvem žalmu 16. Potom bratr fa-
rář Phanuel Osweto přivítal přítomné  a se-
známil je s průběhem vzpomínky. Sestra 
Zuzana Jurková připomněla události, na kte-
ré dnes vzpomínáme, i historii vazby našeho 
sboru na židovské obce, které mají kladenské 
Tóry. Místní pěvecký sbor zazpíval píseň Šma 
Israel a pak již bratr farář zahájil čtení jmen 
všech 1502 osob z transportů „Y“ a „Z“ vy-
pravených z Kladna v únoru 1942, které se 
nedožily konce války. Pietní akci ukončil pě-
vecký sbor zpěvem izraelské hymny Hatikva. 
Celou akci s námi mohli sledovat v přímém 
přenosu naši židovští přátelé v USA i v Izrae-
li. Nahrávka je k dispozici na YouTube Židé v 
Kladně/Jews in Kladno.  
 
Text a foto Jarmila Chytilová, převzato z 
http://ccshkladno.unas.cz/ 

Kantor Michal Foršt při zpěvu Žalmu 16. 

Místopředseda Spolku při čtení jednoho 
ze dvaadvaceti seznamů zavražděných 

židovských obyvatel Kladna a okolí.  

https://www.youtube.com/watch?v=o_IUfSltDHs&t=3403s
https://www.youtube.com/watch?v=o_IUfSltDHs&t=3403s
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vždy osloví mnoho obyvatel regionu. 

Letošní rok, kdy si připomínáme 172. vý-
ročí od narození TGM jsme však pojali 
zcela odlišným způsobem. Návštěvou ob-
noveného Masarykova lesa v kibucu Sarid 
ve státě Izrael. Masarykům les byl dárek, 
který dostal k osmdesátým narozeninám 
od vděčných Čechoslováků v roce 1930. 
Podpora sionismu ze strany TGM byla v té 

době výjimečná a pokroková.  
 
Foto: Gabriela Havlůjová 
 
 
 

Kibuc Sarid 
 
Přeživší Terezína Michaela Vidláková 
(*1936) si nadělila ke svým 80. narozeni-
nám zájezd do Izraele. Jela po stopách 
svého otce, který zakládal kibuc Sarid na 
severu země (zemědělská komunita). Na 
místě však objevila i 13 tisíc stromů, které 
byly úzce spjaty s českou historií - Masa-
rykův les. V roce 2018 se tak díky její 
podpoře a aktivitě rozjela záchrana a ob-
nova zanedbaného lesa. 

TGM - 172. VÝROČÍ OD NAROZENÍ 
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Dne 7. března roku 1850 se narodil Tomáš 
Masaryk. Tradičně si výroční den narození 
připomínáme v Lánech. Na lánském hřbito-
vě klademe věnec a poté se přemisťujeme 
do nedalekého muzea T. G. Masaryka. 
Před Muzeem vzpomeneme na prezidenta 
Masaryka a zpravidla i zde položíme u 

jezdecké sochy květinu či věnec. 

Téměř každoročně se účastníme Dne  
s TGM, který organizuje lánské muzeum v 
čele s paní ředitelkou Magdalenou Elznico-
vou Mikeskovou. Tato událost se stala již 
tradicí, protože bohatý program Muzea 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masaryk%C5%AFv_les_(Izrael)
https://www.muzeumtgm.cz/muzeum-tg-masaryka-v-lanech/


postavil do čela svých ozbrojených sil, které 

se postavily proti agresorovi. 

Doufám, že tyto dvě tvrdé lekce naší novodo-
bé historie stačily k tomu, aby se už konečně 
probrali i ti naši občané, kteří doposud nesou-
hlasili s naším vstupem do NATO a Evropské 
unie. Ironií osudu bylo, že ještě před pár dny, 
kdy přes naše území přejížděla vozidla ame-
rické armády protestovalo proti tomu pár de-
sítek „vlastenců a bojovníků za mír“. Díky Bo-
hu, už i náš prezident se „probral“ a odsoudil 

ruskou agresi proti Ukrajině. 

Nyní je naší morální povinností pomáhat na-
padenému jak jen možné a potřebné. Tato 

povinnost se týká jak státu, tak občanů. 

A jaké z toho plyne poučení? Nemůžeme a 
nesmíme šetřit na výdajích pro armádu. Musí-
me se snažit o to, aby naše armáda byla co 
nejlépe připravená v případě potřeby. Snad 
opraví své názory také ti, kteří brojili proti 
americkému radaru. Zde si opravdu nemůže-
me dovolit šetřit. Budeme se muset uskrovnit, 
abychom nemuseli žít později v cizím útlaku a 

bídě hmotné i morální. 

Díky prezidentu Václavu Havlovi, který nás 

přivedl do NATO! 

 

MUDr. Vilém Hofman, ZO Jičín 
Foto: web - Jičínský deník 

Jičín. Málokdo z nás se domníval, že se v 
životě dočká dalšího válečného střetu v 
Evropě. Až doposud jsme boje sledovali z 
„bezpečné vzdálenosti“ tisíců kilometrů od 
nás a nyní je máme podstatně blíže. Malá 
a chudá země Ukrajina čelí sama obrov-
ské přesile agresora, kterým je stát 

„bratrského národa slovanského“. 

Bohužel, Rusko ve své historii nezažilo li-
berální demokracii. Carské samoděržaví 
vystřídal další, snad ještě horší režim bol-
ševiků. Novodobý absolutistický vládce 
Vladimír Putin používá při řešení domácích 
problémů stejnou rétoriku a stejné způso-

by, jako jeho předchůdci. 

Pro nás, kteří pamatujeme 2. světovou vál-
ku a sovětskou bratrskou pomoc v roce 
1968, jsou to slova a metody dobře zná-
mé. Také Adolf Hitler začal starostí o své 
krajany utiskované a trpící v oblastech, 
které byly nazývané Sudety. Začal klást 
požadavky a nakonec zaútočil. A také my 
jsme tenkrát stáli sami. Bůh suď, zda jsme 

se mohli, či nemohli bránit. 

Leonid Brežněv měl starost o bratrský slo-
vanský národ a jeho socializmus. A nebrá-
nili jsme se ani po dalších dvaceti letech, 
kdy jsme opět stáli sami proti agresi z 
Moskvy. Ukrajinský prezident se statečně 
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13:40 hodin Kladno – Amálská ulice, u 1. základní školy, 

                                   Pomník popraveným, umučeným a padlým. Pamětní kameny s prstí: Lidice, 

Terezín, Osvětim, Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen - 

308 obětí fašistické okupace 

 

14:00 hodin  Kladno – Kladenské hřbitovy 

                               Hromadný hrob 16 padlých vojáků Rudé armády při osvobozo-

vání Kladenska ve 2. světové válce   
  

14:30 hodin  Kladno – Sokolovna 

Položení věnců u Pamětní desky Františka Kleinera a SOPVPV 

 

14:45 hodin Městský stadion Sletiště, Pomník 38 příslušníkům Sokola, po-

praveným a umučeným za fašistické okupace, převážně 

v koncentračním táboře Osvětim 

 
15:00 - 15:45 hodin Kladno – Rozdělov, Doberská ulice, před školou 

                                   Pomník 40 padlým v 1. světové válce a 19 obětem fašistické okupace 

 

 Kladno – Bresson, nám. Karla Kindla, Pomník 9 obětem odboje na Bressoně a 

Pamětní lípa Spolku pro zachování odkazu českého odboje 

  

   Kladno – Ostrovec 

   Pomník 10 obětem fašismu  

 

16:00 hodin Obchod Bondy—instalace Kamenů zmizelých „Stolperstein“ 

pro čtyři zavražděné členy rodiny Bondy 
 

Následně budou položeny věnce a věnečky na zbývajících pietních místech na  

území města Kladna 
 

   Kladno – Švermov, Havlíčkovo nám. 

   Pomník obětem 1. a 2. světové války  

  

   Kladno – Hnidousy, Velvarská ul. (park na proti škole) 

Pomník obětem 1. a 2. světové války    



   Kladno – Dubí, Nádraží 

Pamětní deska zaměstnanci Československách státních drah - oběti 2. světo-

vé války 

 

   Kladno – Dubí, hřbitov 

Pomník obětem 1. a 2. světové války  

 

  Kladno – Dubí, V. Maršnera 63, 

                                   Pamětní deska na budově bývalé Národní školy 

 

   Kladno – Dubí, Lidická ulice, pomník u Sokolovny 

  

 Kladno,  u Bachrovny, Pomník 62 obětem  2. světové války  

 

   Kladno – ul. Cyrila Boudy, budova Okresu 

Pamětní deska obětem 2. světové války  

 

   Kladno – ul. Cyrila Boudy, Gymnázium 

Pamětní deska generálporučík Jaroslav Selner 

  

   Kladno – ul. Březinova, Na Výhybce 

   Pamětní deska Jan Vella 

  

   Kladno – ul. Milady Horákové 

   Rudoarmějec - obětem Sov. armády 

 

 Kladno – Kročehlavy, Školská ul., park Pomník obětem 2. světové     války 

(32 obětí 1939 – 1945), Pamětní kámen Lidice 1942  

 

    

Připomenutí 77. výročí od konce 2. světové války na Kladně se uskuteční ve spolupráci se  

Sokolskou župou Budečskou 

a díky laskavé podpoře Statutárního města Kladna. 

  

Děkujeme! 
Autobusová doprava je zabezpečena zdarma pro zájemci z řad veřejnosti, členy 

Spolku a spřátelených organizací  
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Během dvou let Covidu se měl každý 

konečně čas zastavit. Našli jsme čas 

pro sebe, pro své blízké a také jsme 

měli konečně prostor se zamyslet. 

Bohužel v dnešní uspěchané době to 

zastavení leckdy bolelo.    

 

Jednoho dne jsem si vzala seznamy 

našich členů z roku 2005, je to již 17 

let, co jsem přišla mezi bratry a setry, 

přeživší koncentračních táborů, vá-

lečné veterány z východní i západní 

fronty. To je již minulost. Převahu 

přeživších utnul věk, zdravotní stav, 

úmrtí. A já si uvědomila, že lidé, kte-

ří mě k historii upevnili tak pevným 

poutem, jsou pryč. Už se jich nebudu 

moct na nic zeptat, ani si postěžovat, 

potěšit a naslouchat jejich moudrou. 

Nasávat jejich vědomosti, pokoru a 

lásku k vlasti získanou za tu největší 

daň. Mezi námi je již jen jako šafránu 

vzácných lidí, kteří pamatují květno-

vé události, kteří prošli ghettem 

v Terezíně, či dokonce přežili hrůzy 

koncentračního tábora Osvětim. Jsem 

šťastná a vděčná, že tito lidé jsou 

součástí Spolku odboje. I když bych 

jako historička měla hovořit stejně 

obdivně k písemným pramenům, 

stále považuje za největším pozná-

ním historie setkání s pamětníkem. 

 

Vzpomínám na desítky pamětníků, kteří 

nejsou mezi námi. Zvlášť na ty, kteří 

odešli v posledních letech, kdy jsme již 

díky Covidu neměli toliko příležitostí se 

setkávat. A těším se na povídání s vámi, 

stále aktivními členy.  

 

Měli jsme ale čas přemýšlet i nad další 

cestou našeho Spolku, hledali nové moti-

vace a impulsy k činnosti, která je stále 

na bázi dobrovolnictví. Máme vás rádi, 

ale jistě pochopíte, že v rámci zvládnutí 

vlastní práce, rodin a dalších zájmů je 

činnost pro Spolek odboje často ukrojení 

velkého kusu koláče času, který každý 

tady na světě máme. Přesto se navzájem 

motivujeme, v práci pro vlast pokračuje-

me a těšíme se na viděnou ať už na při-

pravovaném naprosto výjimečném záje-

zdě do Sobiboru a Treblinky, či na schůzi 

u mé oblíbené bezé rolády. Potěší vás jis-

tě, že máme nové členy z řad novodo-

bých válečných veteránů, či mimořádně 

vlastenecky založené podporovatele 

z Izraele.  

 

Děkuji všem, že jste s námi.  

 

Gabriela  



 

NABÍZÍME BEZPLATNOU PŘEPRAVU PRO ZAJEMCE 

Z KLADNA A OKOLÍ 
 

Časový harmonogram a zastávky 
 

7:30 hod. z nám. Svobody v Kladně (zastávka autobusů u polikliniky)  

 

7:35 hod. Sítná (zastávka autobusů na Prahu)  

 

7:40 hod. u Hvězdy (zastávka autobusů na Prahu)  

 

7:45 hod. Pražská (zastávka autobusů na Prahu)  

 

8:00 hod. zastávka autobusů „U váhy“ ve Slaném  

 

V cca 8:45 hod. příjezd do Terezína na hlavní parkoviště.  

 

V 10:00 hod. začátek Terezínské tryzny.  

 

Prohlídka Malé pevnosti, města, volný program. 

 

Předpokládaný odjezd z Terezína ve 14:00 hodin. 
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TEREZÍNSKÁ TRYZNA 15. KVĚTNA 2022 

REZERVACE MÍSTA V AUTOBUSU 

hronik@spolekodboje.cz 

720 237 044 



Další významnou akcí v den 80. výročí po-
pravy lidických obyvatel: 
 
16.6.2022 koncert symfonického orchestru 
ve večerních hodinách před prostorem bý-
valé střelnice - organizuje MÚ Praha 8  
 
Text: G. Havlůjová 
Foto: A. Litera 
 
Ilustrační foto z akce Plamen naděje. Vlevo 
dole plk. Ing. Karel Vávra Ph.D., ředitel Od-
boru pro válečné veterány, novodobý válečný 
veterán, který dne 30.3.2021 podlehl ve vě-
ku 50 let nemoci spojené s virem COVID-19. 

ZVEME NA „KOBYLISY 80“ 
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V letošním roce si připomínáme 80. výročí 
jedné z nejhorších kapitol našich dějin. Ob-
dobí Heydrichiády a vraždění hrdinů odboje. 
Myslíme na obyvatele obcí Lidice a Ležáky, 
myslíme na vlastence zastřelené v Kladně - 
Krnčí, ale místo paměti, které se krvavě za-
psalo do našich srdcí a dějin 20.století jsou 
Kobylisy. 
 
Kobyliská střelnice se stala místem popravy 
hrdinů českého odboje. Za 33 dnů, od 30. 
května do 3. července 1942, zde bylo pro-
kazatelně popraveno 539 lidí: 463 mužů a 
76 žen. Mezi nimi například spisovatel Vladi-
slav Vančura, gen. Alois Eliáš, aktivistka Fran-
tiška Plamínková, atlet Evžen Rošický, ale ta-
ké celé lidické rodiny - Horákovi a Stříbr-
ných. 
Dne  30.6. 1942 v 19:30 bylo popraveno 72 
vlastenců, mezi nimi i gen. Josef Mašín. Přijď-
te společně s námi uctít památku zavraždě-
ných. 
 
30.6. 2022 v 19:30 pietní akt za účasti Čest-
né stráže, Ústřední hudby Armády ČR a po-
zůstalých. 
 



Stavovská hrdost patří do společenství lidí 
stejně smýšlejících, hrdých na tradici, kroj, 
cech, uniformu. Škoda jen, že tato hrdost 
je dnes udržována často jen v teoretické 
rovině. 
 
Žijeme v době, kdy máme plnou peněžen-
ku rozličných karet obchodních řetězců, 
díky kterým nakupujeme výrobky se sle-
vou. Každý nám je vnucuje, protože je to 
pro nás to nejlepší a nejvýhodnější nebo je 
sami vyhledáváme. Obdobně tomu je i se 
sběrateli členských průkazů. Vstupujeme 
do všech možných spolků ať již z vlastního 
přesvědčení, nebo z přesvědčení od něko-
ho jiného, který nám za vstup a posílení 
členské základny nabízí výhody a jistoty. 
Výsledkem takového vstupu je nesmyslné 
spolkové členství, kdy jeden člověk je řád-
ným členem hned v několika spolcích. 
 
Osobně jsem proti takovému mnohočlen-
ství a jsem přesvědčen, že každý by měl 
být součástí toho spolku, který je nejbližší 
jeho srdci, spolku ve kterém se bude napl-
no věnovat spolkové činnosti a bude hrdě 
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STAVOVSKÁ SPOLKOVÁ HRDOST 

propagovat jeho poslání. S nadsázkou lze 
konstatovat, že pokud bychom dnes spočítali 
všechny vykazované členy spolků,  zjistíme, že 
Česká republika má ve skutečnosti o několik 
milionů obyvatel víc než jsou data statistické-
ho úřadu. 
 
Zákazem takového mnohočlenství by se jistě 
nic nevyřešilo. Mělo by to však být řešeno spí-
še v rovině morální, v rovině jakéhosi etického 
spolkového kodexu. Každý spolek a přede-
vším každý člen by měl pamatovat na tu po-
myslnou stavovskou hrdost. 
 

Možná ale, že některým spolkům to vlastně 

vyhovuje. Obecně jedním z kritérií dosáhnout 

na dotaci (státní, krajskou, či dotaci od města, 

obce) je zpravidla i velikost členské základny. 

Vzájemným vstupováním do spolku toho dru-

hého se tak neustále udržuje silná členská zá-

kladna. Takže člověk registrován v pěti spol-

cích nám svým členstvím zajistí pětinásobný 

podíl čerpání dotací v každém spolku. Ovšem 

to už se stavovskou hrdostí nemá co do činění. 

Text: P. Hroník 

PODĚKOVÁNÍ 
Spolek pro zachování odkazu českého odboje děkuje zástupcům Středočeské-
ho a Královéhradeckého kraje za poskytnutí finančního daru vybraným čle-
nům spolku. Zejména děkujeme hejtmance STK Mgr. Petře Peckové a hejtma-
novi KHK brig. gen. v.v. Mgr. Martinu Červíčkovi. Děkujeme! 



č. účtu 93209320/0300 

Dary do sbírky budou využity podle vývoje 
situace buď na přímou pomoc lidem prchají-
cím z oblasti bojů, nebo na pokračující po-
moc lidem trpícím v důsledku dlouhotrvající 

humanitární krize. 

Více se pak můžete dovědět na webových 

stránkách  

www.clovekvtisni.cz 

 

HANBA OKUPANTŮM - SLÁVA UKRAJINĚ 

POMOC UKRAJINĚ 
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Vážení a milí členové spolku, 

již několik týdnů zažíváme naprosto reálnou 
blízkost válečného stavu. Ukrajinská hranice s 
tou naší je vzdálená něco málo přes 300 ki-
lometrů. Jedná se o naprosto bezprecedentní 
napadení suverénního státu ze strany Ruské 
federace. Vybízíme proto všechny členy spol-
ku, aby se podle svého uvážení a možností 

zapojili do podpory Ukrajiny. 

Jednou z konkrétních možností je finanční po-
moc a proto uveřejňujeme odkaz na bankov-
ní účet organizace Člověk v tísni, jejíž pro-

střednictvím můžete zaslat jakoukoliv částku.  

MVDR. VÁCLAV HOFMAN…  

v Tyrolsku. Zde byl až do konce války. 

Protože se Uherská vláda snažila po skon-
čení války obsadit co největší část Sloven-
ska, přihlásil se jako dobrovolník na obra-
nu republiky a nastoupil v den svých 25. 
narozenin k 1. praporu 2. pěšího pluku 
dobrovolnického, jako zásobovací důstoj-
ník. Dne 1. ledna 1919 byl jmenován po-
ručíkem veterinářem v záloze a přidělen 
k dělostřeleckému pluku č. 5. Dne 10. 9. 

1919 byl propuštěn do zálohy. 

Protože válka přerušila jeho studia, do-
končil je promocí v roce 1921 a v roce 
1922 byl promován s titulem MVDr. Nej-
prve nastoupil v Praze k zemskému úřadu, 
ale brzy se dobrovolně přihlásil a nastou-
pil do Užhorodu na tehdejší Podkarpatské 
Rusy za kolegu, který byl ženatý a očeká-
vali narození dítěte. Zde pracoval 2 roky. 
V roce 1926 se oženil. 

Jičín. Dvacátého pátého února letošního roku 
tomu bylo 80 let, kdy dotlouklo srdce mého 
o t ce  MV D r.  Vá c la va  H o fma na 
v koncentračním táboře Auschwitz (Osvětimi). 
Můj otec se narodil 15. listopadu 1893 ve 
Tmáni, jako čtvrté dítě Marie a Františka 
Hoffmanových. Po absolvování Malostranské 
reálky se přihlásil v roce 1911 ke studiu ve-
terinární medicíny ve Vídni.  Zde studoval až 
do vypuknutí světové války a narukoval do 
rakouské armády. Válku prodělával jako ve-
terinář k eskadroně 8. hulánského pluku, kte-
rá byla v poli. V roce 1915 byl na dva měsí-
ce povolán do nemocnice pro koně v Kostelci 
n/L a následně se vrátil do pole k 19. hon-
védské jezdecké brigádě. Po jmenování pod-
poručíkem v záloze byl přidělen k náhradní 
baterii dělostřeleckého pluku č. 119 jako 
zvěrolékař. V květnu 1916 byl převelen do 
retablační stanice jako přednosta oddělení 
pro vnitřní nemoci pro koně v Brixleggu 



vodaje z roku 2021/. Můj otec byl zatčen 18. 
července, gestapo pro něho přišlo k nám do-
mů v podvečerních hodinách. Tehdy jsem ho 
viděl naposledy. Protože při zatčení byl za-
baven rozhlasový přijímač, který zatčený mu-
sel sám nést, volal jsem na něho: „Táto, kam 
neseš to rádio?“ Po dobu výslechů komisařem 
Kurtem W. Richterem (ten se o něm zmiňuje 
v zápisech z výslechů příslušníků gestapa ulo-
žených v Archivu bezpečnostních složek 
v Praze) byl vězněn v nedalekých Kartouzech 
ve Valdicích, následně v Terezíně a konečně 
transportován do konc. tábora Auschwitz 
s poznámkou RU (Rückher unerwünscht = ná-
vrat nežádoucí), tedy vlastně odsouzen 

k smrti. 

Zde pak na následky krutého zacházení a 

silných mrazů 25. února 1942 zemřel. 

Vilém Hofman, ZO Jičín 

Jeho kvalifikační listina důstojníka 
v záloze byla uzavřena dne 1. července 
1938, protože byl „propuštěn z branné 
moci při její likvidaci“. Až do té doby se 
pravidelně účastnil cvičení a již v roce 
1927 povýšen do hodnosti nadporučíka 

veterináře v záloze. 

V roce 1934 byl přeložen do Jičína ve 
funkci veterinárního rady na Okresním 
úřadu. V roce 1937, kdy jsem se narodil, 
bydleli moji rodiče v Jeřábkově ulici ve 
vile pana Hájka. Protože pan domácí ne-
chtěl, aby se v jeho domě ozýval dětský 
křik a věšely plenky, museli se přestěho-
vat do vedlejší ulice Na Tobolce.  Ironií 
osudu bylo, že tento byt dostal později 
velitel jičínského gestapa mjr. Anton Leh-
ner, kterého odsud 7. května 1945 unesla 
partyzánská skupina z Rovenska pod 
Troskami a popravila. 
Po obsazení zbytku 
naší republiky němec-
kými vojsky a vzniku 
tzv. Protektorátu se 
Čech a Moravy se 
okamžitě zapojil do 
ilegálního přímo na 
Ok re s n í m  ú řadu 
v Jičíně. Jejich organi-
zace zv. Mafie byla 
napojena na skupinu 
bývalých českosloven-
ských důstojníků Obra-
nu národa. Bohužel, již 
v roce 1941 byla je-
jich síť gestapem od-
halena a její členové 
pozatýkáni. / O tom 
jsem se podrobněji ro-
zepsal v 1. čísle Zpra-
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… 80. VÝROČÍ OD SMRTI 
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U PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ OD ZAVRAŽDĚNÍ VLASTENCŮ 
 

V KLADNĚ KRNČÍ 

 
ZVEME NA 

 
P I E T N Í  A K T 

 
 

1. ČERVNA 2022 V 11:00 HODIN 
 

U POMNÍKU VĚNOVANÉHO OBĚTEM 
 

V MÍSTĚ BÝVALÉ VOJENSKÉ STŘELNICE 
 

 

V KLADNĚ KRNČÍ 
 

V rámci pracovních brigád našich členů a finanční pomoci Statutárního města Kladna 
jsme pomník v Krnčí v roce 2015 uvedly do důstojného stavu 

 
 
 
 
 
 

bližší informace na emailu: info@spolekodboje.cz 

Doporučená trasa pěšky od autobusové zastávky Vinařice, Tuháň. 
V případě zájmu vypravíme autobusovou dopravu z Kladna. 

 



 
U PŘÍLEŽITOSTI 79. VÝROČÍ VZPOURY VE VYHLAZOVACÍCH TÁBORECH  

 

SOBIBOR A TREBLINKA 
 

Z Á J E Z D 
 

TERMÍN ZÁJEZDU 

 
13.10. - 16.10. 

 
1.DEN 

KLADNO - PRAHA - LUBLIN 
 

2.DEN 

LUBLIN - SOBIBOR (ÚČAST NA OFICIÁLNÍM AKTU) - VARŠAVA 
 

3.DEN 

VARŠAVA - TREBLINKA - FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 
 

4.DEN 

NÁVRAT DO PRAHY (KLADNA) 
 

UBYTOVÁNÍ 
PŘEDBĚŽNÁ CENA 4000,- KČ ZA OSOBU (3 NOCI SE SNÍDANÍ) 

 
DOPRAVA 
ZDARMA 

Vypraven bude pouze jeden autobus - kapacita max. 50 osob. 
 

Rezervace na emailu: info@spolekodboje.cz 
Tábory nás provede spisovatel a historik Michal Chocholatý, Ph.D. 

Autor knih Poslední z táborů smrti a Treblinka a Sobibor 
Závazná rezervace účasti po úhradě částky za ubytování. 
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Vážení členové spolku, 
 

dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční  
 

dne 18. května 2022  
 

v čase od 16:00 hodin do 18:00 hodin. 
 

Hotel Kladno, 1. patro, náměstí Sítná, 272 01 Kladno 
 

Účast potvrďte telefonicky nebo emailem  do 15. dubna 2022 
 

tel. 720 237 044, info@spolekodboje.cz 
 

V rámci schůze bude možné uhradit dosud neuhrazené členské příspěvky! 

Z NÁVŠTĚVY V JIČÍNĚ 
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V pondělí 13. prosince 2021 se uskutečnila ná-
vštěva jičínské pobočky spolku. Mezi milými a 
vzácnými členy byla přítomná i paní Doris Brou-

lová (*1929), osvětimská vězenkyně. 

Před pěti lety zavolala Gabriele Havlůjové, 
aby jí sdělila, že celá jičínská organizace od-
chází od Českého svazu bojovníků za svobodu. 
Zároveň vyslovila přání, aby celá organizace 
mohla být součástí tehdy nedávno vzniklého 

Spolku pro zachování odkazu českého odboje. 

Přátelství mezi Doris Broulovou a Gabrielou 
Havlůjovou se datuje do doby, kdy Gabriela 
ještě jako studentka gymnázia pracovala v His-

torické skupině Osvětim jako zapisovatelka. 

Děkujeme za milé přijetí! 

KLADNO POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 



 
SPOLEK PRO ZACHOVÁNÍ ODKAZU ČESKÉHO ODBOJE 

 
ZVE 

 

NA PRACOVNÍ BRIGÁDU 
 
 

23. DUBNA 2022 V 10:00 HODIN 
 

U POMNÍKU 
 

NA POTEPLÍ 
 

bližší informace na emailu: info@spolekodboje.cz 
 
 

Doprava samostatně, případně je možné domluvit svoz auty podle počtu  
zájemců. 

 
 

Uvítáme: 
 

Hrábě, sekyry, pytle na odpad, zahradnické nůžky, pracovní rukavice 
a dobrá nálada! 

 
Po ukončení pracovní brigády se občerstvíme v restauraci U Netopýra. 

 
 

! ! ! TĚŠÍME SE NA VÁS ! ! ! 
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PRACOVNÍ BRIGÁDA NA POTEPLÍ 



ZÁJEZD DO MAUTHAUSENU 
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U příležitosti 80. výročí hromadné vraždy 
vlastenců českého odboje v koncentračním 
táboře Mauthausen, organizuje spolek zá-
jezd. Jednodenní zájezd je naplánován na 
den výročí, tj. 24. října 2022. 
 
Trasa zájezdu Kladno - Praha - Mauthausen 
a zpět. 
 
Časový harmonogram zájezdu bude upřes-
něn. 
 
Případní zájemci se mohou hlásit na emailu 
info@spolekodboje.cz 
 
 

TERMÍN: 24. 10. 2022 

CENA: 500,- kč 
(pozůstalí doprava zdarma) 

Vážení členové spolku, 
 

dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční  
 

dne 20. května 2022  
 

v čase od 16:00 hodin do 18:00 hodin. 
 

Vlastivědné muzeum ve Slaném 
 

Účast potvrďte telefonicky nebo emailem  do 15. dubna 2022 
 

tel. 722 251 006, makara@spolekodboje.cz 
 

V rámci schůze bude možné uhradit dosud neuhrazené členské příspěvky! 

SLANÝ POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 



Před několika dny jsme obdrželi pozvánku od 
přítele a podporovatele našeho spolku pana 
Jiřího Šibila. Jako každoročně nás přizval k 
účasti na zádušní mši svaté za odbojovou skupi-
nu z 2. světové války Tři králové. 
 
Pozvánka nás potěšila a účast jsme potvrdili. Za 
spolek se zúčastnil místopředseda spolku  
P. Hroník a člen slánské organizace V. Duchek. 
Zádušní mše svatá se konala 21. března v den 
80. výročí od smrti jednoho ze Tří králů, škpt. 
Václava Morávka. 
 
Na dvě desítky účastníků se setkalo v kostele sv. 
Václava, v městské části Praha Nusle. Zádušní 
mši svatou celebroval administrátor farnosti  
P. Piotr Henryk Adamczyk. Kostel byl vyzdoben 
portréty Tří králů - podplukovníka Josefa Maší-
na, podplukovníka Josefa Balabána a štábního 
kapitána Václava Morávka. Nechyběli ani por-
tréty spolupracovníků plukovníka Josefa Chura-
vého a radisty četaře Františka Peltána. 
 
Mezi vzácnými hosty byl podplukovník Miloslav 
Kloubek, vojenský kaplan, duchovní Církve bra-
trské a také pan Cyril Svoboda, bývalý ministr 
zahraničních věcí České republiky.  
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ZÁDUŠNÍ MŠE SVÁTÁ - TŘI KRÁLOVÉ 



celkové částce 2 miliony korun. Mezi hlavní projek-
ty, které má spolek v letošním roce organizovat 
patří pietní vzpomínka u příležitosti osmdesátého 
výročí poprav českých vlastenců a odbojářů v místě 
bývalé střelnice v pražských Kobylisích spojená 
s výstavou a spuštěním nového webu. Neméně vý-
znamnými projekty pro letošní rok byla snaha zor-
ganizovat tematické zájezdy do koncentračních a 
vyhlazovacích táborů, desítky pietních vzpomínko-
vých akcí a mnohé další.  
 
Z toliko slibovaného přerozdělení šestimilionové 
podpory spolkům na jejich činnost je v pozměňova-
cím návrhu pro Spolek pro zachování odkazu čes-
kého odboje vyčleněna částka 250 tisíc korun. 
Částka jistě dobrá pro činnost spolku působícího 
v rámci města či malého okresu, ale pro činnost 
spolku s celorepublikovým působením a 
s plánovaným rozpočtem dvou milionů na činnost je 
to částka úsměvná, která může být jen těžko nápo-
mocná pro pokrytí činnosti spolku. 
 
Dlouhé roky se vyplácela šestimilionová dotace 
Českému svazu bojovníků za svobodu, přičemž val-
ná většina prostředků pokrývala náklady jejího 
předsedy a vedení svazu. Okresní a oblastní orga-
nizace, jejichž členy pak byli poslední z odbojářů, 
nedostali nic, nebo jen nevýznamnou část ze státní 
dotace. A tak páni poslanci oprávněně slaví vítěz-
ství, protože připravili Český svaz bojovníků za svo-
bodu o financování. Jenže ono ve svém důsledku to 
je spíše vítězství Pyrrhovo. 
 
Osobně považuji toto rozhodnutí za plivnutí do tvá-
ře všem navrhovaným spolkům. Zejména pak pliv-
nutím do tváře dosud žijícím pozůstalým, vdovám a 
sirotkům po účastnících odboje či obětech druhé 
světové války, všem politickým vězňům i novodo-
bým válečným veteránům, ale také řadovým čle-
nům, sympatizantům, kteří se dlouhodobě nezištně 
podílejí na činnosti spolku. 
 
Co se dá dělat, upravíme plány a rozpočet na le-
tošní rok a budeme  ve své činnosti pokračovat  dle 
našich možností jako dosud. 
 
Text: Petr Hroník, místopředseda 

PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ 
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Je to takový ošklivý, zlý, zlý, nepěkná věc… Chtělo 
by se použít slov jedné z divadelních her českého 
velikána Járy Cimrmana při nahlédnutí do pozměňo-
vacích návrhů státního rozpočtu od poslanců vládní 
koalice. Zejména pak pozměňovací návrh číslo 416 
ke sněmovnímu tisku 144. Právě tímto pozměňovacím 
návrhem přichází o státní podporu ve výši jednoho 
milionu korun Český svaz bojovníků za svobodu. Po-
kud to má být jeden milion korun, díky kterému Jaro-
slav Vodička a úzké vedení ČSBS přijde o vlastní 
financování, pak je to rozhodnutí správné a potřeb-
né. Ovšem pokud to má být jeden milion korun, díky 
kterému o finance přijdou jednotlivé oblastní organi-
zace na jejich činnost, pak to je přinejmenším nezod-
povědné. Zacílení státní dotace k jednotlivým oblast-
ním organizacím ČSBS by se jistě mohlo dát do pod-
mínek pro udělení státní dotace. Nabízí se však  
otázka kolik takových organizací ČSBS ve skutečnos-
ti má. Vzhledem k informacím od bývalých členů se 
obávám, že není komu dát státní podporu.  
 
Jako pára nad hrncem se ale rozplynul nejen milion 
korun pro ČSBS, ale ještě nedávné bojovné nasazení 
pánů poslanců, kteří za poslední tři roky argumento-
vali, že šestimilionová dotace pofiderního spolku se 
musí rozdělit rovným dílem mezi spolky, které si pod-
poru mnohem více zaslouží. Že podpora má jít 
opravdovým bojovníkům, odbojářům a spolkům, za 
nimiž je vidět velký kus odváděné práce. A tak se v 
minulých letech šestimiliónová dotace pro ČSBS v 
pozměňovacích návrzích opozičních poslanců rozdě-
lovala mezi Československou obec legionářskou, 
Spolek pro zachování odkazu českého odboje, Pa-
mátník Šoa a další. 
 
Inu to se nám to navrhuje a rozděluje, když jsme v 
opozici. Ovšem poněkud se zapomnělo, že jednou se 
karta může obrátit a nastane čas účtování a plnění 
slibů. Ta karta se obrátila na podzim loňského roku. 
Komunisté, kteří každoročně podporu schválení stát-
ního rozpočtu podmiňovali vyplacením šestimiliónové 
podpory Českému svazu bojovníků za svobodu, se 
do parlamentu nedostali a tak pro novou vládu Pet-
ra Fialy nastal čas zúčtování jejich slibů z doby opo-
zice.  
 
Spolek pro zachování odkazu českého odboje před-
ložil plánované projekty a rozpočet pro rok 2022 v 



Jedná se slevy na dopravě pro dr-
žitele 

Osvědčení účastníka odboje 
proti komunismu a držitele 

Osvědčení / Průkazu válečné-
ho veterána. Nyní je nutné, aby 

vše schválilo ještě zastupitelstvo 
Středočeského kraje. 

Velice příjemná zpráva pro ně-
které naše členy dorazila ze 
Středočeského kraje!. Rada 
Středočeského kraje totiž 
schválila úpravy tarifů Pražské 
integrované dopravy ve Stře-
dočeském kraji a tarifu Středo-
české integrované dopravy.  
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NOVINKY ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
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PODĚKOVÁNÍ ZA DOSAVADNÍ PODPORU 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Vážení členové spolku, 
ve smyslu článku X, odst. 4, Stanov Spolku pro zachování odkazu českého od-
boje, byl konec února dnem, kdy máme povinnost uhradit roční členský příspě-
vek na rok 2022. Příspěvky zůstávají ve stejné výši, tj. 300,- kč. Pokud jste pří-
spěvek ještě neuhradili, prosíme o jeho poukázání bezhotovostní platbou na 
provozní účet spolku. 

č. účtu: 210 116 8629 / 2010 
Ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení, abychom byli schopni platbu spá-
rovat.  

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem našim sponzorům a 
podporovatelům. Vážíme si Vaší podpory a jsme vám nesmírně 
vděční za vaši podporu, jak finanční tak materiální. Na protější 
stránce jsou uvedeni významní sponzoři. Kromě nich však nesmí-
me zapomenout také na ty z vás, kteří nám nezištně poukazují na 
sbírkové účty finanční prostředky. Někteří jsou pravidelnými měsíč-
ními přispěvovateli. Někteří volí jednorázový příspěvek. V součas-
né době jsou zřízeny dva transparentní sbírkové účty u Fio Banky, 
kde nás můžete i nadále podporovat. 
 
Děkujeme za Vaši pomoc a podporu! 
 

200 116 8648 / 2010 
na podporu Spolku 

 
200 147 4514 / 2010 

na pořízení Zvonu TGM do kapličky v Motyčíně 
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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 

Naše webové prezentace 
WEB   http://spolekodboje.cz 
TWITTER  https://twitter.com/spolekodboje 
INSTAGRAM  https://www.instagram.com/spolekodboje/ 
FACEBOOK  https://www.facebook.com/spolekodboje/ 

Spolek pro zachování odkazu českého odboje. 

Účelem spolku je udržování památky a paměti na hrdinství pře-

živších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob 

aktivně vystupujících proti všem formám totalit a diktatur. Za-

chování odkazu boje za samostatnost a svobodu České republi-

ky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů 

našeho státu. 

Náměty a příspěvky do zpravodaje lze zasílat e-mailem info@spolekodboje.cz 
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