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Navazovat a rozvíjet přátelské vztahy
s organizacemi obdobných cílů i s jednotlivci
doma i v zahraničí.
− Spolupracovat se státními a samosprávnými
orgány, občanskými sdruženími při zřizování a
udržování památníků, pomníků, pamětních
desek, názvů ulic, škol apod., které by
připomínaly naši historii.
Členem SLS, o.s. mohou být občané a
právnické osoby v ČR i v zahraničí, kteří splňují
podmínky cílů jeho činnosti v souladu se zákonem č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Členové sdružení mají právo aktivně se
podílet na jeho práci a být voleni do všech funkcí
v jeho orgánech.
Členové sdružení mají povinnost aktivně
přispívat k plnění jeho cílů.
Členové
sdružení
jsou
organizováni
v odbočkách, které jsou organizačními jednotkami
sdružení, jednajícími svým jménem v odpovídající
úrovni podle organizačního řádu sdružení.
−

Vážení přátelé, sestry a bratři !
Jsem rád, že jste se rozhodli věnovat pár
chvil svého času k přečtení prvního čísla
Zpravodaje Společnosti Ludvíka Svobody. Většina
z vás jistě ví, proč Společnost vznikla a co si
předsevzala, ale pro pořádek a pro jistotu si
dovolím některé informace poskytnout.
Společnost Ludvíka Svobody, občanské
sdružení (dále jen SLS, o.s.) je dobrovolná,
nezávislá, nezisková demokratická, nepolitická
společenská organizace sdružující občany ČR, SR
a jiných států, zvláště příslušníky bývalého 1. čs.
armádního sboru, kteří mají kladný vztah
k bývalému veliteli československého vojska
v SSSR a chtějí se podílet na rozvoji těch ideálů
svobody našich národů, demokracie, bratrství
slovanských národů a míru, za které Ludvík
Svoboda bojoval nejen v 1. a 2. světové válce, ale
po celý svůj bohatý život.
Registrace SLS, o.s. byla provedena dne
18.8.2004 ministerstvem vnitra České republiky
pod č.j. : VS/1 – 1/58 221/04 R.
Cílem činnosti je zejména:
− Přispívat k rozvoji České republiky v duchu
bojových tradic 1. ČSAS, kterého byl Ludvík
Svoboda velitelem a v duchu humanitních
tradic našich národů a zásad Charty lidských
práv.
− Hlásat a prosazovat tyto tradice a zásady a
přispívat k uchování historické paměti našich
národů. Usilovat o pravdivý a objektivní
výklad historie našich národů a úlohy a místa
Ludvíka Svobody v národně-osvobozovacím
boji za války i v dalším jeho životě.
− Seznamovat veřejnost a hlavně mládež a
vojáky s bojovým a humanitním odkazem
Ludvíka Svobody vydáváním publikací,
přednáškami, besedami
a
využíváním
sdělovacích prostředků.

SLS, o.s. kromě jiného také uděluje Pamětní
medaili Ludvíka Svobody
− Zasloužilým příslušníkům boje za národní
osvobození ve 2. světové válce, kteří aktivně
podporují činnost SLS, os.
− Občanům ČR za záslužnou práci pro uchování
paměti o boji za samostatnost a svobodu národů
ČR.
− Cizím státním příslušníkům za záslužnou práci
pro přátelství mezi národy a uchování paměti o
společném boji proti fašismu.
− Organizacím a jejím členům za zásluhy o vznik a
rozvoj SLS, o.s.
− Významným
domácím
a
zahraničním
osobnostem.
Pamětní medaile Ludvíka Svobody je
oboustranná O 40 mm – bronzová na připínacím
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závěsu 34x 19 mm.
Na lícní straně /avers/ je na ploše se
zvýšeným okrajem portrét Armádního generála
Ludvíka Svobody v generálské uniformě, vlevo
pod polovinou začíná plastický nápis : LUDVÍK
SVOBODA (výška písmen 3 mm); před i za
nápisem vlevo a vpravo je tečka.
Na rubové straně /revers/ je plastické
zobrazení Dukelského památníku, nahoře vlevo
plastický nápis : DUKLA, vpravo datum :
6.10.1944.
Medaile je připojena k připínacímu závěsu
(29x 14 mm), s lipovou snítkou, v levém horním
rohu je bílo-červeno-modrá trikolóra.
SLS, o.s. má v ČR několik poboček v Praze, v Brně, v Kroměříži, v Pardubicích,
v Táboře, v Domažlicích atd.
Budeme rádi, když se od čtenářů
Zpravodaje SLS dozvíme, co by je zajímalo, čím
by chtěli přispět k činnosti SLS, o.s., čím by se
ještě měla podle jejich názoru SLS, o.s. zabývat,
čemu věnovat pozornost atd.
S přátelskými pozdravy
genpor. Ing. Jozef ČINČÁR
předseda S L S, o.s.

Členská základna a odbočky
Společnosti Ludvíka Svobody
Občanské sdružení Společnost Ludvíka
Svobody kromě kolektivních členů sdružuje přes
tři sta přihlášených individuálních členů z různých
míst České republiky i ze zahraničí.
Podle platného organizačního řádu tito
členové jsou organizováni v od-bočkách jako
organizačních jednotkách, aktivně přispívajících
plnění cílů
Společnosti. Tyto organizační
jednotky jsou ustanoveny v zásadě s ohledem na
územní ale i zájmové zaměření činnosti.
Největší je samozřejmě odbočka pro
Hlavní město Prahu (s přičleněním zájemců ze
Středočeského kraje). Soustřeďuje se hlavně na
zajišťování ústředních akcí Společnosti, jako jsou
výroční shromáždění všech členů, zasedání výboru
i předsednictva SLS o.s., pravidelná setkání v
květnových dnech s ob-čany Kroměříže při
vzpomínce na Ludvíka Svobodu nebo účast
zástupců SLS na pokládání věnců 9. května na
Olšanských hřbitovech v Praze. Odbočka se podílí
na spolupráci s orgány spřátelených organizací,
případně s kolektivními členy SLS jako je Česko –
ruská společnost, Sdružení Čechů z Volyně a jejich

přátel, kolektiv bývalých příslušníků Partyzánského
pluku Ludvíka Svobody, nebo Sdružení důstojníků a
praporčíků v z.. K zajištění činnosti se v zásadě
pravidelně schází vedení této pražské odbočky, které
přichází se svými návrhy na plnění úkolů celé
Společnosti na jednáních předsednictva SLS, kde je
zastoupena stejně jako jiné větší odbočky.
Z ostatních organizačních jednotek Společnosti je
nutné zvláště vyzdvihnout velmi aktivní činnost
odbočky pro Jihomoravský kraj v Brně pod ve-dením
sestry Máji Dočkalové. Tato odbočka organizuje
řadu významných akcí, pečuje o své zasloužilé členy,
aktivně spolupracuje s Univerzitou obrany v Brně
pro plnění cílů Společnosti Ludvíka Svobody
zejména při poznávání historie mladými vojáky –
studenty UO, spolupracuje na zajišťování všech akcí
SLS, například v Kroměříži, v rodišti L. Svobody –
Hroznatíně apod. O činnosti této odbočky se jistě
brzy dočteme podrobněji i v našem Zpravodaji.
Aktivní činnost taktéž provádí odbočka SLS
v Kroměříži pro Zlínský kraj, zejména péčí o
zajištění zmíněné květnové vzpomínkové akce, o
přípravu realizace důstojného pomníku Ludvíku
Svobodovi ve městě apod.
Druhá největší odbočka Pardubice pro
Pardubický kraj a kraj Vysočina rozvíjí soustavně
zajímavou činnost pod vedením bratra Dosoudila,
například v poslední době organizovala několik akcí
k příležitosti letošního jubilejního výročí 28. října
1918 a účinně spolupracuje s Kolektivem bývalých
příslušníků partyzánského pluku Ludvíka Svobody,
vedených členem vedení SLS bratrem Říhou.
Odbočka Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
sice citelně utrpěla úmrtím svého zakládajícího člena
a člena předsednictva SLS bratra Dmitrije Popjuka,
ale i nadále například spolupracuje při vlasteneckých
akcích s Klubem českého pohraničí.
Mezi kolektivními členy SLS evidujeme
například již zmíněné Kolektivy bývalých
příslušníků partyzánského pluku Ludvíka Svobody a
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, taktéž města
Kroměříž, Havířov, obec Dřínov, kde přistál v r.
1941 v září čs. vojenský výsadek 4. parašutistů
vyslaný z SSSR, ze Slovenska je to město Svidník.
ale též například Základní škola Ludvíka Svobody z
Havířova, obce Hostěradice a Jiřice u Miroslavi
Všem odbočkám i kolektivním členům naší
Společnosti bude samozřejmě možné poskytnout
prostřednictvím Zpravodaje SLS prostor pro sdělení
podrobnějších informací o jejich činnosti při plnění
cílů.
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Termíny zasedání představenstva
Vždy ve středu: Dům armády Praha
(DAP) Vítězné náměstí 4, Praha 6, klubovna. Pro
rok 2010: 13.ledna; 10. února; 10. března; 14.
dubna; 12. května; 9. června; 8. září; 13. října;
10. listopadu; 24.listopadu; , 9. prosince.

Celorepublikové shromáždění členů
SLS se uskuteční v Praze
14. dubna v 15 hod., před tím ve
12 hod. bude schůze Představenstva a ve
13 hod. Republikového výboru

Kontaktní adresy na odbočky
SLS o.s. PRAHA
Předseda: Mgr. Vítězslav Tondl
Kontaktní adresa: Zavadilova 1888/22 Praha 6 Dejvice 160 00
e-mail:
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

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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