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Občasník Společnosti Ludvíka Svobody, o.s.

Ročník I Číslo 2 červen 2010

     Republikové shromáždění 
Společnosti Ludvíka Svobody 

o.s
Ve  středu  14.dubna  se  v  Domě 

armády  Praha  (DAP)  uskutečnilo 
republikové  shromáždění  členů  SLS. 
Jednání zahájil a uváděl bratr Mgr. Čapek. 
Na  začátku  jednání  br.  gen.por.v.v.  Ing. 
Jozef  Činčár  a  místopředsedkyně  sestra 
prof. Ing Klusáková, Csc. předali Medaili 
Ludvíka Svobody in memoriam hlavnímu 
chirurgovi  1.  čs.  armádního  sboru  gen. 
MUDr. Josefu Škvařilovi, kterou převzala 
jeho dcera .

Zprávu  o  činnosti  společnosti  a 
jejich  výhledech  přednesl  předseda 
společnosti (výtah z ní je dále uveden)

Bratr  JUDr  Jan  Ondrovčák  poté  z 
pověření  Svazu  protifašistických 
bojovníků  SR  předal  Pamětní  medaili 
Hrdiny  SSSR  Jána  Nálepky  předsedovi 
Společnosti  a  místopředsedkyni  sestře 
Klusákové.

Zprávu  o  členské  základně 
Společnosti přednesl tajemník SLS br. plk 
v z. PhDr. Zdeněk Suský

Zprávu  o  hospodaření  Společnosti 
přednesl  hospodář  bratr  plk.v  v.  Ing. 
Břetislav  Radocha.  Při  téže  příležitosti 
byla  z  jeho  podnětu  zvolena  kontrolní 
komise  SLS.  Následně  pak  byla 
přednesena  zpráva  kontrolní  komise 
bratrem plk. v.v. Ing.Jiří Moosem.

V  diskusi  vystoupili  (v  uváděném 
pořadí)  sestra  Šimková,  br.  Odehnal,  br. 
PhDr.  Kubala,  Ing.  L.  Engel,  br..  PhDr. 
Dosoudil Ing Fr. Štefka,, br. Mgr. V. Tondl, 
br. RSDr. V. Kenša, sestra Hrazdírová, sestra 
Brantálová. Z mladých členů klubu historie 
při  UO  vystoupila  její  členka  posluchačka 
UO.

Diskuse byla orientována na základní 
programové  cíle  Společnosti  a  zahrnovala 
vystoupení  představitelů  jednotlivých 
odboček  nebo  kolektivních  členů  i 
hodnocení jejich činnosti.

V  závěru  bylo  schváleno  usnesení 
předmětného jednání

                                          
 

                    X    X    X

Zpráva kterou pronesl      
předseda

 Z jeho projevu zkráceně uvádíme:

Poslední  plenární  schůze  členů byla 
6. listopadu 2007. Tři  a čtvrt roku je dosti  
dlouhá  doba  na  to,  než  abychom  se  
nezastavili  a  nezhodnotili,  co  jsme  jako 
Společnost i jednotlivci ve výborech učinili a 
co  ne,  abychom  zhodnotili  naší  aktivitu,  
nakolik  odpovídá  záměrům  pro  které  byla 
Společnost  založena.  A  také  abychom  si  
vytyčili   směrování další práce. 
Na internetové stránce Společnosti Ludvíka 
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Svobody o.  s.  v  rubrice  Kalendář  aktivit  
jsou  jednotlivé  akce  uvedeny.  Možná 
nejsou  všechny.  Je  na  Vás  v  odbočkách,  
abyste  kalendář aktivit  doplnili  pro 
přehled i zpětně. Je to především účast na  
vzpomínkových  akcích  jako  např.  v  
Kroměříži a Břestu, v Dřínově,Hroznatíně,  
u různých památníků v Brně a v Praze, v  
Žatci,  v  Horních  Řepčicích,  v 
Jugoslávských obcích na Jižní Moravě, v  
Ostravě atd. 

Kromě  těchto  aktivit,  máme  na 
našem  kontě  ještě  řadu  těch,  které  byly  
značně náročné časově i věcně, nežli jsme  
dosáli nějakých výsledků. Tyto však přímo 
plnily cíl naší společnosti - vyvracet lživá,  
nepravdivá  tvrzení  týkající  se  Ludvíka 
Svobody přímo, nebo historie na které se  
podílel svým působením za druhé světové 
války, jako velitel čs. vojenských jednotek  
v SSSR, nebo i v pozdější době ve funkci  
Ministra  NO,  či  prezidenta  Republiky.  
( patří sem především publikace z tohoto  
období  Deníku z  doby válečné,   Paměti:  
Cestami života 2. díl,  Internetová výstava  
Ženy  bojující,  diskuse  pořádané  na 
brněnské  Univerzitě  Obrany,  jakož  i  
výstava  na  téma  Ženy  na  frontách  2.  
světové války.)

Za  důležitou  považujeme 
např..písemnou  polemiku  s  KPR  o 
Životopis  na  Hradních  internetových 
stránkách, Životopis byl za prezidentování 
V.  Havla  převzat  z  jedné  soukromé 
Encyklopedie,  byl  naprosto  negativní  až  
dehonestující. Za Václava Klauze byl tento  
životopis,  jakož  i  jiné  životopisy  
prezidentů,   ze  začátku  nekriticky  
ponechán,  s  poznámkou,  že  za  obsah 
nebere  KPR  odpovědnost.  Naše  kritika 
tohoto  textu  byla  KPR  přenechána  k  
posouzení  Vojenskému  historickému 
ústavu,  takže  se  naše  polemika  s 

Životopisem  rozrostla  do  polemiky  s  
Historickým  ústavem  armády  ČR.  Nová 
závěrečná  verze  byla  KPR  ještě  dána  k  
posouzení   Historickému ústavu Akademie 
věd ČR,  který vynesl nakonec souhlas. Tato  
„diskuse“ trvala více než rok, než se dosáhla  
změna  Životopisu  na  Hradních  stránkách 
internetu. Ale měla  velký význam, poněvadž  
se musely na žádost  KPR vyjádřit  oficielní  
instituce.  Ocenili  jsme  vstřícnost  KPR pro  
objektivní řešení tohoto problému.   

Uskutečnily  se  také  dva  vcelku 
objektivní  pořady  moravské  televize  k  
osobnosti Ludvíka Svobody. 
Po  více  než  roční  korespondenci  s  ruským 
autorem L.  Šinkarevem,  dosáhli  jsme,  že  v  
české verzi jeho knihy věnované 40. výročí  
68.  roku,  opravil  nepravdivé  údaje  o  
působení Ludvíka Svobody v době Legií i v  
době druhé světové války.

Rámcový plán práce Společnosti 
Ludvíka Svobody o.s. pro rok 

2010. 

Pokud jde o východiska rámcového plánu 
Společnosti,  z  vystoupení  předsedy 
společnosti vyplývá:

Za prvé: práce v rámci členské základny je 
zabezpečována prostřednictvím výborů 
poboček  (Praha, Brno, Pardubice, 
Kroměříž).nebo představitelů kolektivních 
členů
Za druhé: Pobočky působí více méně 
samostatně podle místních podmínek, podle 
množství a skladby členů a také finančních 
prostředků.
Za  třetí: Vzhledem  k  naším  cílům,  naše 
aktivita  je  do  značné  míry  spojena  s 
aktivitou  ČSOB,  ČsOL,Č-R  společnosti 
Proto,  plán  práce  výboru  a  jeho 
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představenstva, jako vrcholného orgánu je 
rámcový,  koncipován  jako    ideová 
směrnice  odbočkám,  které  si  na  jeho 
základě  vypracovávají  svůj  vlastní  plán, 
podle svých potřeb. 
Za  čtvrté:  Vzhledem  ke  specifičnosti 
pražské odbočky, představenstvo by mělo 
vyjasnit  s   výborem  pražské  odbočky 
dělbu  úkolů  a  kompetence

  
X    X     X

Rok  2010  je  rokem  šedesátého 
pátého výročí konce druhé světové války, 
vítězství  nad  nacistickým  Německem  a 
dokončení  osvobození  Československa. 
Pro naší organizaci také rokem 115. výročí 
narození  Ludvíka  Svobody.  Tato  dvě 
výročí  by  měla  poznamenat  aktivitu 
Společnosti. Odbočky podle svého uvážení 
a  možností  a  podle  místní  situace  si 
vytvoří svůj vlastní plán akcí.

Za prvé: jednotlivé odbočky by se měly v 
maximálně  možné  míře  zúčastnit  všech 
akcí, které budou naší veřejností pořádány 
k  uctění  památky padlých v boji  a  obětí 
druhé světové války  připomenutí vítězství 
nad  nacistickým  Německem  v  květnu 
1945. V součinnosti s ČSBS, resp. ČSOL a 
jinými  organizacemi.  Bylo  by  dobře, 
kdyby  při  tom  delegace  SLS  o.s.  podle 
svých  možností  samostatně  položily 
květiny  či  věnec  se  stuhou  SLS,  aby 
manifestovali existenci Společnosti a ideji 
boje  za  státní  samostatnost  a  osvobození 
našeho státu, ke kterým se hlásí.

Doporučujeme,  aby  členové  odboček 
využili  možností  ČSBS,  nebo  ČSOL 
zúčastnit  se  akcí  na  Ostravsku  koncem 
dubna,  při  příležitosti  vzpomínky 
Ostravsko- Opavské operace, Kroměříže a 
Břestu u Kroměříže.

Za druhé: Odbočky i představenstvo SLS by 
mělo  podpořit  účastí  svého  zástupce,  resp. 
příspěvkem  k  ocenění  vítězů  (  knihou, 
medailí  a  pod.)  akcí,  které  jsou  tradičně 
organizovány  k  připomenutí  památky 
armádního  generála  Ludvíka  Svobody  – 
Střelecký  memoriál  Ludvíka  Svobody  ve 
Vyškově,  Střelecký memoriál v Třebíči.

Za třetí: Představenstvo i odbočky by měly 
přispět  k  úspěšnému  průběhu  v  pořadí  již 
čtvrtého  pochodu  u  příležitosti  narozenin 
Ludvíka  Svobody:  „Po  stopách  armádního 
generála Ludvíka Svobody“, organizovaného 
pro  členy  Českého  turistického  klubu 
Vysočina  (odbočka  Trnava),  v  roce  2010, 
podle  plánu  turistických  akcí  ČTK,  20. 
listopadu. Turisté, kterých v roce 2008 bylo 
na  170,  navštíví  tradičně  rodný  dům  a 
výstavku  k  problematice  2,  světové  války. 
Setkání  s  turisty  by  letos  mělo  být 
organizováno,  jako  setkání  veteránů  2. 
světové války, kteří by přijeli na tuto akci do 
Hroznatína.  Přijetí  v  rodném  domě  je 
organizováno se symbolickým pohoštěním 

Za  čtvrté: Zorganizovat  ve  spolupráci  s 
Historickou skupinou 1. arm sboru  během 
roku aspoň jednu přednášku s  diskusí  (  Je 
možné  uvažovat  o  výkladu  Karpatsko  – 
Dukelské  operace,  nebo  osvobozování 
našeho  území.  Bylo  by  úspěchem  získat 
některého  historika  zabývajícího  se  touto 
problematikouTuto  přednášku  (konferenci) 
uspořádat  společně  s  Historickou  skupinou 
1.  armádního  sboru  v  SSSR  a  Sdružením 
zahraničních vojáků při ČSBS.  

Za  páté: Průběžným  úkolem  zůstává 
doplňování  a  zdokonalování  internetové 
stránky „ Ženy bojující „  jakož i dotvoření a 
udržování  internetové  stránky  „Společnost 
Ludvíka Svobody  o.s.“ včetně internetového 
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Zpravodaje (Občasníku) a doplnění osobní 
stránky „Ludvík Svoboda“

Za  šesté: průběžným  úkolem  zůstává 
vytváření  předpokladů  pro  finanční  a 
evidenční  disciplinu,  která  odpovídá 
předpisům Ministerstva vnitra.  
  

Usnesení,
              z něhož citujeme:

Shromáždění schválilo :

a) Zprávu činnosti SLS od minulého 
shromáždění a o výhledech Společnosti do 
dalšího období 
b) Zprávu o členské základně SLS a 
prezenci na výročním shromáždění 
c) Zprávu o hospodaření SLS od minulého 
shromáždění
d) Zprávu kontrolní komise a návrh na 
složení kontrolní komise    
e) I. a II.  dodatek organizačního řádu SLS 
f) Řešení personálních otázek ve Výboru 
SLS a v Představenstvu SLS 

Členská základna společnosti

Společnost Ludvíka Svobody o.s. působí 
podle Stanov, které byly schváleny 
Ministerstvem vnitra ČR a ve shodě s tím i 
podle na ně navazujících Organizačního 
řádu a doplňků k nim. Uváděné základní 
normy společnosti jsou k dispozici u 
tajemníka společnosti a předsedů 
jednotlivých odboček.

Členové společnosti jsou organizováni v 
následujících odbočkách:

1. Odbočka SLS, o.s. pro Hlavní 
město Prahu
vedoucí odbočky Mgr. Vítězslav 
Tondl.

2. Odbočka SLS, o.s. Brno pro 
Jihomoravský kraj
vedoucí odbočky Mája Dočkalová.

3. Odbočka SLS, o.s. Kroměříž pro 
Zlínský kraj
vedoucí odbočky RSDr. Vladimír 
Kenša.

4. Odbočka SLS, o.s. Pardubice pro 
Pardubický kraj a kraj Vysočina
vedoucí odbočky PaeDr. František 
Dosoudil.

Členskou základnu tvoří rovněž členové, 
kteří nejsou organizováni ve shora 
uváděných odbočkách společnosti a působí, 
stejně tak jako sympatizanti společnosti, v 
dalších krajích.

V rámci členské základny společnosti působí 
i její kolektivní členové. Jsou to

1. Město Kroměříž
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

2. Město Havířov
736 34 Havířov Město, Svornosti 86/2

3. Město Svidník
SR 089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 200
      4.Obec Dřínov
768 33 Dřínov 155
      5. Základní škola Ludvíka Svobody
736 01 Havířov, Šumbark, Generála 
Svobody 284/16
      6.Kolektiv býv. příslušníků 
partyzánského Pluku Ludvíka  Svobody
537 01 Chrudim, Chrudim IV. Olbrachtova 
642

     7.Sdružení Čechů z Volyně a jejich 
přátel
120 00 Praha 2, Nové město, Sokolovská 
486/33
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     8. Městská org. Vlasteneckého 
sdružení antifašistů ČR
628 00 Brno, Líšeň, Elplova 2065/2

9. Klub vojenských důchodců 
Havlíčkův Brod

581 01 Havlíčkův Brod, Vladimíra Čonka

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ VÝBORU  SLS, o.s.
br. Mgr.VáclavČapek,     mluvčí 
br. Gen.por. Ing. Jozef. Činčár,  předseda 
s. Mája Dočkalová, 
br. PaeDr. František Dosoudil,
br. Ing. Ludvík Engel,   místopředseda 
br. plk. v.v. Stanislav Hampl,
br. Dr. Vladimír Kenša,  
s..Ing. Zoe Klusáková- Csc. 
místopředsedkyně
br. plk. v.v. Ing. Břetislav Radocha, 
hospodář
br. Bc. Jiří Stanislav
br. pplk. v z. PhDr. Zdenek  Suský, 
tajemník
br. Mgr. Vítězslav Tondl, 
zástupce Česko-ruské společnosti
zástupce Města Kroměříž
zástupce Města Havířov
zástupce Města Svidník
zástupce Základní školy Ludvíka Svobody 
v Havířově
zástupce býv. Příslušníků part. Pluku 
Ludvíka Svobody
zástupce Sdružení Volyňských Čechů a 
jejich přátel
zástupce Městské organizace 
vlasteneckého sdružení antifašistů ČR v 
Brně
zástupce Klubu vojenských důchodců v 
Havlíčkově Brodě
KONTROLNÍ KOMISE SLS, o.s.
br. plk. v.v. Jiří Moos, předseda 
br. plk. v.v. Ing. František  Spudich  
br. Ing. Robert Ureš

Kontaktní adresy na odbočky
SLS o.s. PRAHA 
Předseda: Mgr. Vítězslav Tondl 
Kontaktní adresa: Rybova 12 Praha 6, Dejvice 162 
00 
e-mail: tondlvv@volny.cz

SLS o.s. BRNO 
 Předsedkyně: Maja Dočkalová 
Kontaktní adresa: Chlupova 4, 600 00 Brno 4, tel.: 
549 240 071 
e-mail: sgardavsky@nbox.cz, 

ales.kopka@volny.cz 
petr.podrouzek@quick.cz

SLS o.s. Pardubice 
 Předseda: PaedDr. František Dosoudil, tel.: 466 415 
266 
Kontaktní adresa: Družby 336, 530 09 Pardubice 
e-mail: josef.binaJUDr@seznam.cz 

SLS o.s. Kroměříž 
 Předseda: RSDr. Vladimír Kenša, 573 339 010 
Kontaktní adresa: Vodní 90, 767 01 
e-mail: kensa@email.cz 
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PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH  AKCÍ  
( s účastí Společnosti, další stanovení budou 
upřesněny)

Vzpomínkové shromáždění k výročí SNP 
(Na Valech 25. srpna 2010)

Vzpomínkové shromáždění k výročí shozu 
parašutistů u Dřínova, září 2010, Dřínov

Memoriál Antonína Sochora (říjen 2010 
Česká Lípa)

Vzpomínkové shromáždění při příležitosti 
66. výročí Karpatsko -  Dukelské-operace 
( MO Na Valech )

Vzpomínkové shromáždění při příležitosti 
66. výročí Karpatsko -  Dukelské-operace 
a 115. výročí narození L. Svobody (říjen 
2010 v součinnosti s Klubem Rusko.)

Slavnostní shromáždění k výročí vzniku 
Československé republiky (říjen 2010)

Vzpomínkové shromáždění k 67. výročí 
bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu 
(listopad 2010 MO – Praha 6, Na Valech)

Občasník vydává SLS, o.s. pro potřeby svých členů. Za 
obsahovou náplň odpovídá redakce. 
sls@ludviksvoboda.cz       www.sls.ludviksvoboda.cz
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