
 

PPřřeehhlleedd  oo  vvzznniikkuu  KKČČPP,,  ččiinnnnoossttii  aa  aakkttiivviittáácchh  NNáárrooddnníí  

rraaddyy,,  úúzzeemmnníícchh  rraadd  aa  mmííssttnníícchh  kklluubbůů  KKČČPP  
  

  

**  PPookkuuss  oo  SSttrruuččnnéé  dděějjiinnyy  KKlluubbuu  ččeesskkééhhoo  ppoohhrraanniiččíí  vv  ddaatteecchh  vv  lleetteecchh  11999900--22000077  
  

  

**  PPřřeevváážžnněě  zzee  zzpprráávv  aa  iinnffoorrmmaaccíí  ččaassooppiissuu  „„HHRRAANNIIČČÁÁŘŘ““  ((110088  vvyyddáánníí,,  1155  rrooččnnííkkůů))  pprroo  ppoottřřeebbyy  NNáárrooddnníí  aa  

úúzzeemmnníícchh  rraadd  KKlluubbuu  ččeesskkééhhoo  ppoohhrraanniiččíí  

  

  

zzpprraaccoovvaall  ––  RRSSDDrr..  VVááccllaavv  ŠŠÍÍPPEEKK,,  CCSScc..  
  
  
  

11999900  
  

V. 21. 
na bázi marxisticko-leninského klubu v 35. ZO KSČ vznikl v Chomutově historicky první Klub přátel 
českého pohraničí, předsedou se stal Václav ŠEDIVÝ; 

IX. 28. 
MLK a K(P)ČP uspořádaly besedu s prof. Ivanem Hrůzou, DrSc. na téma „Mezinárodní situace a její 
vliv na Československo – účast 59 členů; 

X. 

16. 
MLK a K(P)ČP zorganizovaly v ZK ČKD aktiv k devastaci národního hospodářství po listopadovém 
převratu – promluvil prof. Ing. Břetislav Chvála, DrSc.; 

22. 
na aktivu MLK a K(P)ČP v bulharském klubu RSDr. Jiří Boháč informoval o průběhu a výsledcích sjezdu 
KSČ – účast 47 členů; 

XI. 

10. 
na aktivu MLK a K(P)ČP v bulharském klubu promluvil RSDr. Ivan Hrůza, DRSc. na téma 
„Oportunismus a současná realita“ – účast 48 občanů; 

21. 
na aktivu MLK a K(P)ČP v ZK Jana Švermy promluvil PhDr. Josef Groušl, CSc. a JUDr. Vébr na téma 
„Současná situace u nás a v Německu – účast 92 občanů; 
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I. 23. 
MLK a K(P)ČP uspořádaly v ZK Jana Švermy aktiv k ekonomickým a dalším společenským otázkám, 
na němž promluvil prof. Ing. Břetislav Chvála, DrSc.; 

II. 20. 
v  ZK Jana Švermy na aktivu na téma „My a Německo promluvil PhDr. Josef Groušl, CSc. – účast 82 
občanů; 

IV. 20. 
představitelé MLK a K(P)ČP (Šedivý, Prokš, Kováč) se na jednání s prof. Ivanem Hrůzou zabývali 
otázkou „Jak dál při rozšiřování Klubu přátel českého pohraničí; 

V. 7. 
aktivu MLK a K(P)ČP v bulharském klubu se zúčastnilo 44 občanů, „O nástupu kapitalismu 
v Československu“ referoval prof. Ing. B. Chvála, DrSc.; 

VI. 

5. jednání MLK a K(P)ČP v 35 ZO KSČ se zabývalo další perspektivou klubu; 

26. 
na aktivu v okresní knihovně v Chomutově k problematice vztahů s Německem hovořil PhDr. Josef 
Groušl – účast 56 občanů; 

VIII. 12. 
odděleně od MLK-KPČP se v Chomutově začal z iniciativy J. Martinovského z Teplic formovat další 
Klub českého pohraničí; 

IX. 5. 
na veřejném shromáždění občanů, které v ZK VTŽ na téma „My a Německo“ uváděl Vladimír Šíma 
referovali PhDr. Josef Groušl, CSc. a Dr. Špaček, CSc. – účast 326 občanů; 

XI. 12. 
na aktivu členů MLK-KPČP v okresní knihovně na téma „Současné Německo“ mluvil Ing. Miroslav 
Štěpán, CSc. – účast 62 členů; 
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XII. 10. o politické situaci v Československu besedoval s občany spisovatel Alexej Pludek – účast 62 občanů; 
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II. 22. 
vlastenci z okresů Chomutov, Ústí nad Labem, Děčín a Teplice ustavili v Ústí nad Labem přípravný 
výbor severočeské regionální rady KČP; 

V. 16. 
byla projednána první verze základních dokumentů KČP a zvoleni - předsedou Vl. Šíma, 
místopředsedou Oldřich Horák z Ústí nad Labem, jednatelkou Zd. Růžičková z Děčínska; 

VI. 

3. 
na mimořádné schůzi přípravného výboru (PV) byly projednány a schváleny Rámcový program a 
Stanovy KČP, odpovědností za tisk a informace byl pověřen Zdeněk Blahout z Teplic; 

27. 
členové PV (Horák, Bernášek a Novotný) byli pověřeni předložit na MV ČR žádost o registraci KČP, 
dále byl schválen návrh Z. Blahouta vydávat zpravodaj „Hraničář“; 

30. na MV ČR byla podána žádost o registraci KČP jako občanského sdružení; 

VII. 

22. MV ČR zaregistrovalo KČP jako legální sdružení občanů pod čj. VSC/1-12643/92-R 

… 
v Ústí nad Labem vyšlo první číslo zpravodaje přípravného výboru „Hraničář“ s textem s rámcovým 
programem Klubu; 

VIII. 

… vyšlo druhé číslo zpravodaje „Hraničář“ s textem Stanov KČP; 

22. 
regionální rada (RR) KČP vytyčila za prvořadý úkol zakládání místních, městských a okresních rad 
KČP. Z. Blahout schválen za šéfredaktora zpravodaje „Českomoravský hraničář“; 

IX. 

19. 
RR schválila odmítavé stanovisko KČP k požadavkům odsunutých Němců ze Svazu vyhnanců v SRN 
na vrácení majetku a k možnosti jejich návratu a usídlení v ČR; 

22. 
na shromáždění 1.200 občanů na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, pořádaném OS ČMS, LB a 
KČP manifestovalo za společný stát Čechů a Slováků; 

X. 

7. 
na shromáždění občanů na podporu zachování společného státu Čechů a Slováků na 
Staroměstském náměstí v Praze promluvil místopředseda RR KČP Oldřich Horák; 

24. RR KČP schválila kolektivní členství Klubu ve Slovanské unii; 

26. 
přes 300 účastníků shromáždění konaném z podnětu RR KČP ve velkém sále Setuzy v Ústí nad 
Labem se vyslovilo pro zachování ČSR; 

XI. 

21. 

bylo upřesněno složení RR KČP – předseda Vl. Šíma, místopředseda O. Horák, jednatelka Z. 
Růžičková, hospodář A. Křivka, šéfredaktor Z. Blahout, péče o dokumentaci a archiv M. Urban; 
dalšími členy se stali předsedové OR KČP: v. Šedivý (Chomutov), J. Martinovský (Teplice), J. 
Bernášek (Ústí nad Labem) a P. Růžička (Děčín); 

23. 
za účasti zástupců RR KČP v Ústí nad Labem a 70 místních občanů byl v Mostě ustaven sedmičlenný 
přípravný výbor KČP; 

23. 
za účasti zástupkyně  RR KČP v Ústí nad Labem a 40 místních občanů byl v Chebu vytvořen 
přípravný výbor KČP; 

XII. 19. 
RR KČP rozhodla o svolání valné hromady KČP severních Čech a o změně šéfredaktora 
„Českomoravského hraničáře“ – Zdenka Blahouta vystřídal Miroslav Urban; 

  

11999933  
  

I. 

9. 
RR KČP projednala zajištění valné hromady, vzala na vědomí registraci zpravodaje „Českomoravský 
hraničář“ na Ministerstvu kultury ČR a činnost OR KČP v Ústí nad Labem, Lounech, Děčíně a Mostě; 

12. 
OR KČP v Ústí nad Labem protestovala proti povolení Demokratické strany Sudety vzhledem k jejich 
protičeskému zaměření; 

… v Liberci zahájil činnost přípravný výbor KČP, jehož předsedou se stal Miroslav Macek; 

21. v Mostě se konala ustavující schůze MěR KČP za účasti 54 občanů, předsedou se stal Vladimír Horek; 
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II. 

… 
v nákladu 100 výtisků vyšlo první číslo II. ročníku Českomoravského hraničáře, šéfredaktor Miroslav 
Urban, redigující redaktor Václav Šípek; 

6. 

na shromáždění delegátů ze sedmi severočeských okresů byla řádně zvolena Severočeská RR KČP – 
předseda Václav Novák z Terezína, Old. Horák, Zdena Růžičková, V. Šíma, Z. Blahout, A. Křivka, A. 
Řehák, St. Šmerdová a M. Urban; 

III. 5. na veřejné schůzi v Podbořanech na níž promluvil Vladimír Šíma byl dán podnět k založení KČP; 

IV. 17. 
RR vyslovila souhlas s návrhem Miroslava Urbana na vydávání tématické přílohy Českomoravský 
hraničář v deníku Špígl; 

VI. 

12. 
RR KČP v Ústí nad Labem projednala zprávy o činnosti okresních rad Klubu v Ústí nad Labem, 
Lounech, Děčíně a Mostě; 

23. 
v Liberci se konalo první veřejné shromáždění příznivců KČP za účasti 300 občanů, promluvil i 
místopředseda RR KČP Oldřich Horák; 

24. 
v deníku Špígl vyšla první tématická celostránková příloha Českomoravský hraničář, za redakce M. 
Urbana vycházela do r. 1996 

… 
RR KČP v Ústí nad Labem varovala před uvažovaným jednáním stran vládní koalice se 
sudetoněmeckými krajanskými spolky; 

… 
aktiv stoupenců KČP v Praze se vyslovil proti hrozbě germanizace a vyjádřil podporu lidem 
v pohraničí; 

léto 
… 

v Chýni u Prahy v okrese Praha-západ byl založen šestnáctičlenný Místní klub českého pohraničí, 
předsedou se stal Zdeněk Kropáč; 

… ve Znojmě byla ustavena Městská rada KČP, jejímž předsedou se stal Rudolf Pikola; 

IX. 

11. RR KČP vydala „Výzvu k národu“ v níž vyzvala k účasti na společných oslavách k 75. výročí vzniku ČSR; 

14. veřejnou schůzi za účasti 200 občanů uspořádala MěR KČP v Mostě; 

15. 
veřejnou manifestací na náměstí Dr. E. Beneše uspořádala OR KČP v Liberci, byla na ní přijata výzva 
k politické a vlastenecké aktivitě občanů; 

8.-

19. 

OR KČP v Teplicích a v Ústí nad Labem uspořádaly k 55. výročí mnichovského diktátu besedu 
s občany spojenou s promítnutím filmu „Uloupená hranice“; 

… 
v malé obci Milíře na Tachovsku byl ustaven tříčlenný místní klub českého pohraničí, předsedou se 
stal Ing. František Kovářík; 

… přes 30 zakládajících členů ustavilo Klub českého pohraničí v Olomouci; 

… více než 50 občanů projevilo zájem o klub českého pohraničí v Jablonném v Podještědí; 

… místní klub českého pohraničí vznikl v Jiříkově na Děčínsku; 

X. 

26. z iniciativy ZO ČSBS byl ustaven Klub českého pohraničí v Javorníku na okrese Šumperk; 

28. 
v Srní na Klatovsku byl založen pětičlenný Klub českého pohraničí, předsedou se stal jeho iniciátor 
Josef Skoumal; 

XI. 

2. v Haló novinách byla zveřejněna „Výzva Chomutovského KČP“; 

… z podnětu Antonína Dbalého padesát místních občanů založilo KČP  v Duchcově; 

… vznikl KČP v Trutnově, předsedou se stal Bruno Fišer, později první praporečník KČP; 

… byl založen přípravný výbor KČP v Opavě; 

… vznikl KČP v Osečné na Liberecku; 

27. ke kolektivnímu členství v KČP se přihlásila valná hromada občanského sdružení „Volná myšlenka“; 
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I. 
29. 

v Ústí nad Labem se konala I. celostátní porada 40-ti předsedů přípravných výborů a rad KČP z celé 
ČR. Vydala „Poselství Čechům, Moravanům a Slezanům“;  

29. 60 občanů založilo KČP v Karlových Varech, předsedou se stal ing. František Foud; 

II. 

15. byl založen KČP v Plzni, vydal prohlášení „Voláme Vás mezi nás“, předsedou se stal M. Vokurka; 

22. do KČP v Trutnově se přihlásilo 71 zájemců; 

23. na ustavujícím shromáždění 150-ti občanů byl založen KČP v Klášterci nad Ohří; 

… 
další KČP byly ustaveny v – Karlových Varech-Drahovicích, v Ostrově nad Ohří a v Nových Hradech 
na Jindřichohradecku; 

23. na ustavujícím shromáždění v Tachově byla ustavena okresní rada KČP; 

III. 

1. v Mariánských Lázních byl založen KČP, přihlásilo se do něho 45 členů; 

3. ve Stříbře byl za účasti 120-ti občanů založen KČP, za členy se přihlásilo 49 občanů; 

9. v Trutnově byla ustavena 9-ti členná Městská rada KČP; 

12. 

v Terezíně se konal první celostátní seminář KČP k aktuálním otázkám česko-německých vztahů a 
k poslání KČP – přednášeli Dr. Karel Richter, CSc, Cyril Smolík, Zdeněk Blahout a PhDr. Josef Groušl, 
CSc.; 

17. na veřejném shromáždění 200 občanů v Litoměřicích byla založena Okresní rada KČP Litoměřicka; 

18. v Opavě se uskutečnilo první seznamovací shromáždění o poslání KČP; 

… pod výzvu chomutovského KČP se podepsalo přes 5.000 občanů ze 170-ti obcí a měst ČR; 

IV. 

16. 
zasedání RR, které se zabývalo přípravou I. národního sněmu, se zúčastnili zástupci z Brna, Znojma, 
Liberce, České Lípy, Jablonného v Podještědí, Mostu, Chomutova, Loun, Chýně a Ústí nad Labem; 

23. 
v Plzni byla na celokrajském shromáždění západočeských delegátů ustavena Krajská regionální rada 
KČP Plzeňského kraje, předsedkyní se stala Nataša Hubingerová; 

27. 
v Jablonném v Podještědí se za účasti 40-ti občanů konala ustavující schůze KČP, předsedkyní byla 
zvolena přítelkyně Drahošová; 

… v Tisové na Tachovsku se za členy KČP přihlásilo 16 občanů; 

30. 
v pohraniční obci Lichkov byla na valné hromadě delegátů z Kralicka, Lanškrounska a 
Ústeckoorlicka zvolena Okresní rada KČP Ústeckoorlicka, předsedou se stal Bořivoj Gabris; 

V. 

12. na veřejném shromáždění v Chebu svolaném přípravným výborem byla zvolena Městská rada KČP; 

21. 
v Ústí nad Labem se konal I. (ustavující) národní sněm KČP, zvolil 15-ti člennou národní radu, jejímž 
předsedou se stal PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. z Ústí nad Labem; 

… 
OR KČP v Liberci uspořádala celookresní aktiv, kterého se zúčastnilo na 200 občanů z libereckého 
okresu – se závěry I. národního sněmu seznámil předseda OR M. Macek; 

VI. 
12. v Klenčí pod Čerchovem v okrese Domažlice byla na ustavující schůzi zvolena místní rada KČP; 

29. na setkání představitelů KČP byla zvolena 7-mi členná Okresní rada v Domažlicích; 

VIII. 10. v Jeseníku na Šumpersku byl ustaven 7-mi členný přípravný výbor KČP; 

IX. 24. 
v Chebu se pod heslem „Již nikdy Mnichov 1938! Cheb musí zůstat český!“ za asistence 400 
policistů konala manifestace KČP; 

XI. 26. 
KČP v Mostě uspořádal pod hesly „To přinesl listopad 1989 – Stejně jako Cheb i Chomutov, Most, 
Teplice a Ústí nad Labem jsou českými městy!“ vlasteneckou manifestaci občanů; 

XII. 12. 
v Rokytnici nad Jizerou v okrese Semily byl ustaven KČP, 34 členů zvolilo tříčlennou radu, jejímž 
předsedou se stal Otto Polák; 
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I. 

12. 
v Sokolově se konala ustavující schůze KČP, zvolila 3-člennou radu, předsedou se stal Ing. Jaroslav 
Džurný; 

18. 
v Haló novinách vyšla poprvé tématická stránka „Naše pohraničí redigovaná redaktorem Hraničáře 
Václavem Šípkem; 

19. 
přes 50 příznivců KČP v Litoměřicích se zúčastnilo besedy s předsedou NR KČP M. Svobodou a 
předsedou Severočeské rady V. Novákem; 

21. 
v Praze 16 občanských sdružení a organizací vlasteneckého zaměření ustavilo přípravný výbor 
Matice Čech, Moravy a Slezska; 

25. 
téměř 40 příznivců KČP v Jablonném v Podještědí vyslechlo výklad doc. J. Požárského o Benešových 
dekretech a informaci M. Macka o KČP; 

26. 
besedy s nově zvolenými zastupiteli, kterou uspořádala MěR KČP v Ostrově na Karlovarsku se 
zúčastnilo na 70 příznivců KČP; 

II. 18. 
60 delegátů a 8 hostů se zúčastnilo druhé valné hromady delegátů KČP ze všech okresů severních 
Čech, novým předsedou KR KČP se stal Miroslav Macek; 

III. 

14. 
předseda NR KČP Mojmír Svoboda promluvil k 56. výročí okupace českých zemí Německem na 
shromáždění příznivců KČP v Chomutově; 

15. 
přes 100 stoupenců KČP v Kadani si připomnělo výročí nacistické okupace českých zemí, po výkladu 
byl promítnut film „Neporažení“; 

15. 
na setkání příznivců KČP v Karlových Varech před filmem „Uloupená hranice“ promluvil Ing. 
František Foud; 

16. 
v Doksech na Českolipsku se konalo shromáždění příznivců KČP, promluvil na něm předseda  
Severočeské rady KČP M. Macek a Z. Růžičková; 

18. 100 členný KČP v Žatci na své schůzi zvolil 5-ti člennou MěR KČP, předsedou se stal Slavoj Sklenička; 

21. 
na ustavující schůzi 35-ti zakládajících členů prvního KČP na Mělnicku v obci Mšeno byl ustaven 
místní klub KČP; 

26. 
na okresním shromáždění KČP v Trutnově byla ustavena Okresní rada KČP, jejím předsedou byl 
zvolen Bruno Fišer; 

IV. 

14. v Praze 5 byla ustavena Obvodní rada KČP; 

22. 
na třítisícovém shromáždění v Caparticích pod Čerchovem promluvil tajemník NR KČP Oldřich 
Horák; 

27. 
na celopražském shromáždění svolaném přípravným výborem byla zvolena Pražská městská rada 
KČP, předsedou se stal Zdeněk Blahout; 

V. 22. místní KČP byl založen v Pištově na Tachovsku; 

VI. 

8. v Pardubicích byl založen KČP, předsedou se stal Ing. Vratislav Příhoda; 

15. v Jihlavě byl založen KČP, předsedou se stal Jaroslav Fejt; 

21. v Praze 4 byl ustaven KČP, přihlásilo se k němu 34 členů, kteří zvolili 5-ti člennou obvodní radu; 

VIII. 29. 
ve Dvoře Králové na Trutnovsku byl založen KČP, předsedou se stal Miroslav Mudroch, který 
přítomným představil prapor KČP; 

IX. 

13. KČP byl ustaven v Habartově na Sokolovsku; 

15. v Dívčím Hradě na Bruntálsku byl ustaven místní KČP, předsedkyní se stala Hana Böhmová; 

28. KČP byl založen ve Višnové na Liberecku – v nejsevernější obci frýdlantského výběžku; 

XI. 
15. v Jistebníku byl založen KČP – první na Novojičínsku, předsedou se stal Ing. Miloslav Kubiš st.; 

30. na 100 členném veřejném shromáždění v Letohradě na Ústeckoorlicku byl založen místní KČP; 
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I. … 
přes 60 příznivců se zúčastnilo založení Obvodní rady KČP Prahy 9, předsedkyní byla zvolena Libuše 
Jarková; 

II. 

17. obvodní rada KČP v Praze 8 uspořádala první Vlastenecký bál v Praze; 

19. v Nečemicích na Žatecku byl ustaven místní KČP, předsedou se stal JUDr. Květoslav Planička; 

24. 
na setkání zástupců OR a místních KČP z Ostravy, Opavy, Jistebníku a Nového Hradu byla ustavena 
KR KČP pro severní Moravu a Slezsko, předsedou zvolen Jaroslav Vlach; 

29. v Tuchořicích na Lounsku byla zvolena 3-členná místní rada KČP, předsedou se stal Josef Vojta; 

III. 

… KČP byl ustaven v Dobřanech, okres Plzeň-sever, předsedkyní se stala Anna Karnoltová; 

16. 
v Nymburce se konal celostátní teoretický seminář KČP, promluvili na něm Václav Kvasnička a 
Vratislav Votava; 

IV. 

1. 
v Rychnově nad Kněžnou byla za účasti 70-ti příznivců zvolena 5-ti členná MěR KČP, jejímž 
předsedou se stal Jan Kašpar; 

22. 
v Nymburce se konal II. národní sněm KČP – pro nedostatečnou přípravu byl přerušen a pokračoval 
na podzim v Praze, předsedou nově zvolené NR se stal Robert Jehlička; 

… 
v Hradci Králové byla ustavena východočeská rada KČP, předsedou Josef Brychnáč z Hradce Králové 
a místopředsedou František Dosoudil z Pardubic; 

V. 18. 
výstup na horu Žalý uspořádaly KČP V Rokytnici nad Jizerou spolu s vlasteneckým sdružením 
antifašistů ze Semil a Jablonce nad Nisou a OV KSČM Semily; 

VI. 

13. 
na veřejném shromáždění v Chodově na Sokolovsku byla zvolena 9-ti členná MěR KČP, předsedou 
se stal Emil Ptáčník; 

15. 
na 100 vlastenců z Jablonecka a Liberecka si pod rozhlednou Královka v Jizerských horách 
připomnělo protifašistickou manifestaci Čechů a Němců v r. 1935; 

27. předsedkyní Západočeské rady KČP byla zvolena Olga Novotná; 

IX. 

12. 
KČP, Vlastenecké sdružení antifašistů a občanská iniciativa Vděčnost v Brně uspořádaly besedu 
k aktuálním otázkám čs.-německých vztahů s historikem Josefem Kůtou; 

21. 
k výročí mnichovského diktátu se na náměstí v Jirkově konala manifestace příznivců KČP 
z Chomutovska i dalších sousedních okresů a Prahy; 

26. 
Pražská rada KČP uspořádala celopražské shromáždění členů a příznivců KČP, promluvil zde Dr. V. 
Kvasnička. Byla ustavena pražská MěR KČP, předsedou se stal Zdeněk Blahout; 

X. 

5. 
v Praze se konala druhá část II. národního (nymburského) sněmu KČP za řízení PhDr. Josefa 
Groušla, CSc., byla překonána krize vedení KČP; 

… ve Svitavách byla ustavena okresní rada KČP, předsedkyní se stala PhDr. Jitka Gruntová; 

24. 
na protestním shromáždění proti vstupu ČR do NATO a EU na Staroměstském náměstí v Praze 
promluvil předseda NR KČP Robert Jehlička; 

XI. 25. v Rokycanech byla ustavena MěR KČP, jejím předsedou se stal Karel Pittner; 
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I. 

11. 
stovka delegátů a hostů se zúčastnila III. krajského sněmu KČP severních Čech, předsedou nově 
zvolené KR KČP se stal RSDr. Miroslav Urban; 

18. v Praze 10 byla ustavena Obvodní rada KČP, předsedou se stal Ing. Jiří Řezníček; 

29. 
východočeská KČP iniciovala v Chrudimi veřejnou besedu s prof. Jiřím Frajdlem o česko-německých 
vztazích; 
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31. 
KČP a OV KSČM v Liberci uspořádaly na náměstí Dr. E. Beneše demonstraci proti německo-české 
deklaraci, účast více než 500 občanů; 

… 
okresní rada KČP v Hradci Králové uspořádala třídenní výstavu faktů, dokumentů a poštovních 
známek z II. poloviny 30. let a německé okupace českých zemí; 

II. 
19. v Bruntále se konalo ustavující shromáždění příznivců a členů KČP; 

20. na ustavujícím shromáždění v Rumburku na Děčínsku byla zvolena pětičlenná MěR KČP; 

III. 

3. V Ústí nad Labem se uskutečnil celookresní sněm KČP, předsedou nové OR byl zvolen Milan Porazil; 

13. 
v Praze se konal I. pražský sněm KČP za účasti téměř 150 účastníků, přijal výzvu k obraně českého 
pohraničí, předsedou se stal opět Zdeněk Blahout; 

… v západních Čechách byly založeny nové KČP – V Horšovském Týně a v Poběžovicích;  

IV. 

3. v Náchodě byla zvolena OR KČP, předsedou se stal Tomáš Horký; 

22. 
II. okresní sněm KČP  v Jablonci nad Nisou konstatoval, že v okrese existují kromě Jablonce KČP i 
v Tanvaldě a Kořenově a přípravné výbory v Železném Brodě a Rychnově nad Nisou; 

VI. 

11.  první šéfredaktor zpravodaje „Hraničář“ a první předseda Pražské rady KČP Zdeněk Blahout; 

25. 

z podnětu OR KČP Prahy 5 se na Smíchově za předsednictví Karla Fišera uskutečnilo setkání 
bývalých ochránců československých státních hranic (BOSH) – kromě JUDr. O. Tuleškova dále 
promluvil Ing. Karel Janda, generálporučík František Šádek, Ing. Jiří Vrzal a další; byl přijat návrh 
RSDr. Milana Richtera ustavovat při KČP sekce ochránců československých SH; schválen „Otevřený 
dopis“ ústavním činitelům ČR; 

26. 

o událostech na Chebsku před 100 lety vyprávěl příznivcům KČP v Chebu místní kronikář Josef 
Řehka; o 48. sudetoněmeckém srazu v Norimberku si vyslechli z audiozáznamu informaci novináře 
Emila Hrušky; 

28.  ve věku 66 let místopředseda NR KČP Václav Kvasnička – vynikající publicista a novinář; 

VII. 

12. 
v Tvrdonicích na Břeclavsku se konalo setkání BOSH spojené se zájezdem po trase, kde před lety 
plnili svou vlasteneckou povinnost; 

23. 
místní kluby KČP byly založeny v Touchlovicích a v Podbořanech na Lounsku – předsedy zvoleni Jiří 
Šubrt a Libor Soukup; 

VIII. … na veřejném shromáždění příznivců KČP ve Štětí na Litoměřicku byla zvolena Městská rada KČP; 

IX. 

6. 
po výstupu na Sněžku se první prapor KČP objevil nad stánkem trutnovských hraničářů i na lidové 
manifestaci pod Kunětickou horou; 

18. 
v kolébce KČP - v Chomutově se uskutečnil III. okresní sněm KČP, předsedou i nadále zůstává jeden 
ze zakládajících členů Vladimír Šíma; 

X. 

18. po rezignaci Miroslava Urbana se předsedou Severočeské rady KČP opět stal Miroslav Macek; 

29. 
v Benešově nad Ploučnicí byla na ustavující schůzi zvolena 3-členná MěR KČP, předsedou se stal 
Ing. Prokop Dolejší; 
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II. 

13. 
v Domažlicích se konal III. okresní sněm KČP, zprávu o činnosti přednesl předseda OR KČP          
RSDr. František Machálek; 

28. 
v Lichkově na Orlickoústecku se uskutečnil již IV. okresní sněm Podorlického KČP, zvolena nová OR 
a jejím předsedou Bořivoj Gabris;  

III. 

3. 
oblastní sněm KČP v západních Čechách konstatoval, že v kraji existují OR KČP – Domažlice, 
Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary a Plzeň; 

12. 
MěR KČP v Doksech na Českolipsku uspořádala besedu s pplk. Koškem k problematice vstupu ČR do 
NATO, účast – 70 občanů; 
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16. 
veřejného shromáždění v Chomutově se zúčastnilo 75 místních občanů, kteří zhlédli výstavu OR 
KČP Louny – „Jak to bylo v pohraničí v roce 1938“; 

19. 
v Třeboni v jižních Čechách byl na ustavující schůzi založen místní KČP, předsedou 3-členné MěR se 
stal Ladislav Kopet; 

20. 
v Hradci Králové se konal I. východočeský sněm delegátů KČP, zvolena 9-členná KR, předsedou se 
stal Josef Brychnáč; 

28. 
II. oblastní sněm KČP Moravskoslezského kraje schválil programové cíle a úkoly na severní Moravě 
a ve Slezsku, předsedou rady se opětovně stal Jaroslav Vlach; 

V. 

… do druhé padesátky vstoupil HRANIČÁŘ s rekordním nákladem 51. čísla v počtu 4.800 výtisků; 

23. 
v Praze se konal III. národní sněm KČP, projednal a schválil programové prohlášení, předsedou NR 
zvolen PhDr. Josef Groušl, CSc.; 

26. na ustavujícím shromáždění v Rumburku zvolena 3-členná MěR KČP, předsedou Rostislav Koucký; 

VI. 

2. 
v Praze začal Všeslovanský sjezd (trval do 5.6.) za účasti 464 osob z 11 slovanských zemí, zvolil 
MSV, předsedou se stal prof. Břetislav Chvála; 

21. 
po pietním aktu v Ležákách se v sousedních Miřeticích konalo rozšířené zasedání východočeské 
rady KČP, poděkování starostce obce za péči o památník a přislíbena podpora;  

VII. 

… 
Hraničář zveřejnil unikátní – dosud nepublikovaný dokument „Abecední seznam více než 600 
českých, moravských a slezských obcí připojených v r. 1938 k hitlerovskému Německu; 

17. 
v Praze skončil III. Všeslovanský sjezd zaměřený proti rostoucí germanizaci a k vytvořený široké 
fronty slovanských národů; 

VIII. 26. v Hodkovicích nad Mohelkou byla na ustavující schůzi zvolena místní rada KČP; 

IX. 

3. 
v České Lípě byla na ustavující schůzi zvolena 6-členná MěR KČP, jejímž předsedou se stal Václav 
Novák; 

8. varování před novým Mnichovem 1938 vydala OR KČP v Lounech; 

17. 
OR Podorlického KČP vyslovilo nesouhlas a zásadní protest k mlčení české vlády a ministerstva 
zahraničí k neustálým útokům a pomluvám Sudetoněmeckého landsmanšaft; 

21. 
120 občanů z Chomutova a Klášterce nad Ohří na veřejném shromáždění k 60. výročí mobilizace 
čsl. armády v r. 1938 podpořilo prohlášení vlády, že Benešovy dekrety se nebudou rušit; 

27. 
výstavu více než 200 dokumentárních fotografií a písemností pod názvem „Vám, kteří jste to 
nezažili…“ uspořádal místní KČP v Srní, kterou navštívili i hraničáři z Klenčí pod Čerchovem; 

29. 

představitelé KČP, Matice Čech, Moravy a Slezska, Křesťansko-sociálního hnutí, Volné myšlenky, 
Slovanského výboru ČR, Společnosti 2001, Slovanské unie a občanské iniciativy Vděčnost vydali 
„Provolání“ k jubilejním výročím vzniku ČSR, mnichovského diktátu s následnou okupací českých 
zemí a založení NATO; 

29. 
OR KČP v Chrudimi uspořádala veřejnou besedu s občany na téma Mnichov a dnešek, účastníci 
zaslali dopis předsedovi vlády ČR; 

29. 
V Chebu se konala manifestace občanů k 60. výročí mnichovského diktátu, na kterou se sjeli lidé 
všech věkových kategorií nejen ze západních Čech – přijeli i Severočeši a Pražané; 

X. 

2. 
OR KČP v Domažlicích se při příležitosti 80. výročí vzniku a 60. výročí dočasného zániku ČSR obrátila 
s naléhavou výzvou k vládám SRN a ČR; 

3. 
první zasedání - na III. národním sněmu zvolené – NR KČP se zabývalo obsahovými otázkami a 
konkrétním zaměřením činnosti KČP v období jubilejních výročí vzniku a zániku ČSR; 

6. 

v Letohradě na Ústeckoorlicku se konala ustavující schůze KČP, 15 zakládajících členů zvolilo 3-
člennou místní radu a přijalo výzvu k vládě ČR, aby zabránila zneužití armády proti bratrskému 
slovanskému národu Srbska; 

7. 

na shromáždění 150 stoupenců KČP libereckého okresu k jubilejním výročím vzniku a dočasného 
zániku ČSR byly odmítnuty nejen požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaft, ale odsouzení a 
rozhodný nesouhlas s poníženými omluvami V. Havla a předsedy senátu P. Pitharta; 

12. 
k ideím 28. října 1918 a k výsledkům Jaltské a Postupimské konference včetně poválečného odsunu 
Němců se přihlásili účastníci besedy k významným historickým výročím v Jablonci nad Nisou; 

13. 
občané Lenešic vyjádřili nesouhlas s vysíláním českých vojáků do bojů proti slovanskému srbskému 
lidu, který v době Mnichova 1938 stál na naší straně; 
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24. 
znepokojení nad tím, že i nyní se v činnosti landsmanšaft prosazují metody rozbíjení státu 
prostřednictvím páté kolony vyslovila oblastní rada KČP pro severní Moravu a Slezsko; 

27. 
z veřejného shromáždění OR KČP v Trutnově k 80. výročí vzniku ČSR byla odeslána rezoluce 
ústavním činitelům ČR a velvyslanectví USA, Velké Británie a Ruska; 

… 
severočeská rada KČP přijala stanovisko k 80. výročí vzniku ČSR: Ideím 28. října 1918 zůstáváme 
věrni!; 

XI. 18. 
po Lounech, Žatci, Podbořanech, Solopyskách, Nečemicích, Tuchořicích, Touchlovicích, Nepomyšli a 
Lenešicích byl na Lounsku založen 10. místní KČP v Chlumčanech u Loun s 22 členy; 

XII. 

2. 
hraničáři Bruntálska odeslali ze svého veřejného shromáždění dopis předsedovi vlády, v němž 
protestují proti devastování základních životních podmínek v pohraničí; 

9. 

v dopise předsedovi vlády z veřejného shromáždění v Praze 10 vyslovili pražští hraničáři obavu, že 
vstupem do NATO již nejde o české pohraničí, ale o zatahování celé ČR do služeb koloniální politiky 
USA a Německa; 

14. 
OR KČP v Šumperku při posuzování stavu obrany českých národních zájmů vyzvala k semknutí a 
stmelení všech vlasteneckých sil pod vedením celonárodního koordinačního orgánu; 

15. 
OR KČP v Hradci Králové ve svém provolání vyzvala k odvolání českých vojenských jednotek 
z Bosny; 
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II. 

13. 

NR KČP na svém zasedání schválila rezoluci k 60. výročí německé okupace ČSR, Otevřený dopis 
prezidentu V. Havlovi, aby respektoval zákony, Stanovisko proti začlenění ČR do NATO a Prohlášení 
k občanům: „Ani nový Mnichov 1938 – ani nový 15. březen 1939!“ 

24. 
podle ObR KČP pro severní Moravu a Slezsko existují kluby a rady KČP – Karviná, Ostrava, 
Jistebnice, Fulnek, Opava, Bruntál, Olomouc, Jesenice, Šumperk a také již Frýdek-Místek; 

24. 

občanská sdružení vlasteneckého zaměření Česko-Slovenský výbor, Sdružení občanů proti NATO, 
Matice Čech, Moravy a Slezska, Vlastenecké sdružení ANTIFA, Křesťansko-sociálního hnutí, Volné 
myšlenky, Slovanského výboru ČR, Společnosti 2001, Slovanské unie a občanské iniciativy 
Vděčnost, KČP a další vyzvaly ke společné obraně suverenity, svobody, demokracie, lidských práv a 
ústavy; 

III. 

… Hraničář otiskl výzvu ObR KČP Prahy 5: „KČP volá bývalé i dnešní strážce do svých řad!“; 

10. 
účastníci přednáškového a diskusního večera v Pardubicích schválili rezoluci, v níž vyslovují svůj 
nesouhlas se začleněním ČR do NATO; 

12. 
OR KČP v Lounech ve spolupráci s MDDM v Podbořanech uspořádaly výtvarnou soutěž dětí na 
téma „Kde domov můj?“, které se zúčastnilo 138 dětí z mateřských a základních škol; 

12. 
rozhodný nesouhlas se vstupem ČR do NATO vyjádřilo shromáždění členů a příznivců Podorlického 
KČP v Jablonném nad Orlicí v otevřeném dopise předsedovi vlády; 

15. 
v Hradci Králové uspořádal KČP ve spolupráci s OS ČMS a ČSBS první manifestační shromáždění 
příznivců KČP na veřejném prostranství; 

15. proti členství v NATO se v Ústí nad Labem vyslovili účastníci besedy pořádané KČP, LKŽ a OV KSČM; 

15. 
pietní akt k uctění obětí nacismu na Chodském náměstí v Domažlicích uspořádala OR KČP s LKŽ a 
OV KSČM; 

16. 
Chrudimští hraničáři na veřejné besedě kritizovali oslavy přijetí ČR do NATO a rozhodně odmítli 
rozmístění jaderných a jiných zbraní a cizích vojsk na našem území; 

27. 
severočeská rada KČP na svém jednání podrobila ostré kritice vystupování prezidenta V. Havla, 
zejména za jeho přitakávání barbarskému bombardování Srbska a vyzvala jej k rezignaci; 

29. 
OR KČP v Šumperku s MěR KČP Zábřezska pod heslem „Ruce pryč od Jugoslávie!“ vyslovily důrazný 
protest proti napadení suverénního státu Jugoslávské svazové republiky; 

IV. 
17. 156 delegátů a hostů se zúčastnilo v pořadí již III. okresního sněmu trutnovských hraničářů; 

19. v Hanušovicích na Šumpersku byla na veřejném shromáždění svolaném OR KČP zvolena místní rada 
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KČP, jejímž předsedou se stal Zdeněk Roubal; 

21. okresní shromáždění členů a příznivců KČP v Chomutově vyjádřilo podporu srbskému lidu; 

23. 
v dopise Velvyslanectví Jugoslávské svazové republiky v Praze vyjádřila MěR KČP v Bruntále 
hluboké uznání statečnosti a odvaze jugoslávského lidu v boji proti agresorům NATO; 

… 
MěR KČP V Ostravě ve svém dopise ústavním činitelům připomněla, že stejně jako Beneš v době 
Mnichova 1938, je nyní i Miloševič vystaven obdobným výhrůžkám v Rambouliet; 

27. 
na shromáždění občanů k 60. výročí německé okupace v Letohradě byl přijat otevřený dopis vládě 
a parlamentu ČR vyjadřující zásadní nesouhlas se vstupem ČR do NATO; 

29. 

v Praze se konal II. sněm pražských příznivců KČP, ocenil průkopnickou činnost OR Prahy 5, 6, 9 a 
10. Předseda pražské rady Ing. Karel Janda na něm prohlásil: „Je čas vyjít do ulic a na náměstí a 
organizovat veřejné manifestace, mítinky a demonstrace k připravovaným politickým rozhodnutím 
našich ústavních činitelů a orgánů se závažnými dopady na české národní a státní zájmy“. 

V. 

11. 
na rozšířeném zasedání vedení NR KČP v Chebu bylo přijato Chebské prohlášení KČP k ochraně 
českého pohraničí; 

15. 
zásadní stanoviska k vnitropolitické a mezinárodní situaci zaujal IV. oblastní sněm severočeských 
hraničářů, předsedou nové 17-ti členné rady byl zvolen Ladislav Chvojka; 

VII. 

… 
členové OR KČP v Trutnově se opět postarali o 14-ti denní provoz druhého běhu v pionýrském 
stanovém táboře Jiřího Wolkera v Běluni; 

… 
NR KČP se na svém zasedání zabývala iniciativou šumperských a bruntálských hraničářů 
k sjednocenému a koordinovanému postupu pokrokových vlasteneckých sil; 

VIII. 

21. 
severočeská rada KČP vydala varování před zrádnou politikou domácích novokolaborantů a vyzvala 
české vlastence k bdělosti a překonání pasivity a lhostejnosti; 

28. 
u pomníčku pohraničníka svob. Jaroslava Soukupa v Českých Hamrech zorganizovala OR KČP 
v Chomutově pietní shromáždění, na němž promluvil poslanec Josef Houzák; 

28. 
tradiční hraničářský sraz v Malé Úpě – Pomezní boudy před společným výstupem na Sněžku se 
připojil k protestní rezoluci OR KČP v Trutnově adresované ústavním činitelům ČR; 

IX. 

2. 
na setkání několika desítek členů a příznivců KČP byly za účasti bývalých pohraničníků okresu 
položeny nové základy k obnovení činnosti OR KČP ve Znojmě; 

12. 
mezinárodní dohodu o spolupráci mezi KČP a polskou Vspolnotou narodovou v boji proti NATO a 
militarismu v SRN v Praze podepsali předsedové Josef Groušl a B. Tejkowski; 

22. 
památce kpt. in m. O. Chlupa,zprav. důstojníka 24. pěšího pluku ve Znojmě – padlého obránce čs. 
hranice na jižní Moravě v září 1938 se u jeho pomníčku poklonili znojemští hraničáři; 

… 
pietní akty u památníčků obětí zběsilých henleinovců u chebského nádraží, Františkových Lázní a 
Křižovatky uspořádali chebští hraničáři; 

X. 

12. 
nové vedení OR KČP v Chrudimi s předsedou Josefem Brychnáčem si vytklo za cíl zvýšení vlivu a 
účinnosti práce KČP v okrese uplatněním přitažlivějších forem činnosti; 

16. 
severočeská rada KČP ve „Stanovisku k 10. výročí listopadového převratu“ uvádí, že vznik KČP byl 
reakcí na polistopadové germanizační ohrožení vlasti; 

20. 
v Pardubicích se konalo celoměstské shromáždění členů a příznivců KČP, novým předsedou MěR 
KČP byl zvolen PhDr. Jaroslav Sejkora; 

24. 
 Vladimír Semirád, zakládající člen a předseda KČP v Týnci nad Sázavou, do dějin se zapsal jako   

      iniciátor družby se šumavskými hraničáři z KČP v Srní na Klatovsku; 

25. 
celopražské shromáždění příznivců KČP pod záštitou Pražské rady uspořádané obvodní radou KČP 
Prahy 10 přijalo „Výzvu všem vlastenecky smýšlejícím spoluobčanům; 

26. 
rezoluci k odvolání čs. velvyslance v SRN Fr. Černého, navrhujícího, aby se sudetoněmecké dny 
konaly i v Teplicích či Litoměřicích přijalo okresní shromáždění KČP v Jihlavě; 

28. 
varnsdorfští hraničáři společně s členy ČSBS u příležitosti 81. výročí vzniku ČSR uctili památku 
padlého št. strážmistra SNB Stanislava Nechvátala u jeho pomníčku; 

XI. 

3. 
na ustavujícím shromáždění stoupenců KČP v Praze 3 – Žižkově byla zvolena obvodní rada KČP 
s předsedkyní Evou Holečkovou; 

10. 

delegace NR KČP (Karel Janda – předseda Pražské rady, Václav Šípek – redaktor Hraničáře a Roman 
Plachý – vedoucí Hist. právní sekce KČP z Opavy) v den 55. výročí úmrtí Jana Švermy uctila památku 
národního hrdiny na místě, kde u mostu, který nesl jeho jméno, stála jeho socha; 



 

  
11 

12. 
130 hraničářů, převážně bývalých příslušníků chebské brigády PS na svém shromáždění uctilo 
památku 9 ochránců SH, kteří padli při plnění služebních úkolů; 

18. 
KČP spolu s šesti partnerskými vlasteneckými organizacemi vydaly „Výzvu k občanům ke spojení 
všech sil k obraně národních a sociálních zájmů; 

19. OR KČP v Domažlicích se sešla na výjezdním zasedání v Holýšově za účasti širší veřejnosti města; 

24. 

pro studenty vyšších tříd středních škol a pro zájemce o studium historie se uskutečnil 
v Pardubicích seminář na téma „Rok 1939 – rok konce československé státnosti a počátek 
protinacistického odporu Čechů a Slováků“ spojený s prohlídkou fotografií následků náletu  na 
Pardubice 24. srpna 1944; 

24. 

z iniciativy NR KČP se v Praze konala pracovní schůzka představitelů vlasteneckých organizací a 
sdružení na níž byl projednán návrh na vytvoření koordinačního centra a otázky společného 
postupu v I. pololetí 2000; 

30. 
přímo na shromáždění svolaném OR KČP v Karlových Varech, na němž bylo vzpomenuto 
významných výročí ČSR a ČR byla ustavena sekce BOSH; 

XII. 20. 
OR a MěR KČP v Bruntále v otevřeném dopise Městskému zastupitelstvu v Mostě odsuzují 
obstrukce a odmítnutí přislíbené pomoci vybombardované v jugoslávské Smeredovu; 

  

22000000  
  

I. 

6. 
OR KČP v Chrudimi v dopise předsedovi vlády v souvislosti se vstupem ČR do NATO připomněla, že 
zrada národních zájmů je zločinem, který se neodpouští; 

26. 
ve znamení příprav na IV. národní sněm KČP proběhlo shromáždění členů místního KČP v Srní na 
Klatovsku; 

II. 

17. na ustavujícím setkání příznivců KČP byla zvolena OR KČP, předsedou se stal Ladislav Struška; 

18. v Domažlicích se konal IV. okresní sněm KČP, který stanovil hlavní úkoly na další období; 

22. 
 ve věku 82 let Oldřich Horák, dlouholetý místopředseda NR KČP a průkopník hraničářské      

      myšlenky nejen na severu Čech, ale v celé ČR; 

22. 
o vývoj politiky v sousedním Rakousku a Německu a jejím vlivu na suverenitu ČR promluvil na 
veřejném shromáždění v Týnci nad Sázavou předseda Pražské rady KČP Ing. Karel Janda; 

III. 

9. 
v divadle Akcent v Praze se konalo protestní shromáždění občanů proti nenápadné, ale o to 
nebezpečnější germanizaci; 

12. 
v Praze se uskutečnila první celostátní porada organizátorů sekcí ochránců československých 
státních hranic při územních radách KČP; 

21. 
vedení NR KČP jednalo na výjezdním zasedání v Plzni za účasti představitelů Západočeské krajské a 
okresních městských rad KČP; 

24. 

36 delegátů V. okresního sněmu Podorlického KČP zastupujících 11 místních klubů vyzvalo všechny 
vlastenecké síly ke společné obraně suverenity a nezávislosti ČR a k úsilí o obnovu společného 
státu Čechů a Slováků; 

25. 
III. oblastní sněm KČP pro severní Moravu a Slezsko se konal v Bruntále za účasti 42 delegátů a 
hostů z Opavy, Šumperka, Hanušovic, Ostravy, Zábřehu, Olomouce, Bruntálu; 

29. 
OR KČP v Liberci na svém zasedání plně podpořilo návrh NR KČP na udělení Řádu TGM in.m. Dr. E. 
Benešovi; 

30. 
MěR KČP v Železné Rudě podpořila návrh na udělení Řádu TGM Dr. E. Benešovi a trvá na platnosti 
jeho dekretů z konce války a v poválečném období; 

30. 

masové shromáždění Pražanů sympatizujících s ideály aktivní obrany českých národních zájmů se 
konalo v dejvické menze Studentského domu, promluvil na něm J. Minář, J. Groušl, O. Nálepka, V. 
Picková, M. Šmídová, M. Císař a také J. Cardová z Jihlavy a Vl. Šíma z Chomutova; 

31. 
MěR KČP v Ostravě v souvislosti s výrokem prezidenta V. Havla o privatizaci požaduje zastavit 
zhoubnou privatizaci, která vede ČR do nekoloniálního postavení USA a Německa; 

IV. 10. výroční shromáždění KČP v Sokolově v rezoluci požaduje přijetí zákonných opatření, která by 
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zabránila spekulacím při prodeji státní půdy a přijetí zákona na ochranu českého jazyka; 

11. 7 vlasteneckých organizací uvedlo 7 důvodů proti vstupu ČR do NATO; 

27. 
pardubičtí příznivci KČP vyjádřili podporu zápasu horníků, dělníků a ostatních zaměstnanců na 
závodech za jejich základní občanská a lidská práva;; 

V. 

… 
v Jemnici na Třebíčsku byl z podnětu sekce ochránců československých hranic ustaven další místní 
KČP, předsedou se stal Miloš Bartoš; 

15. 
na ustavujícím shromáždění v Nové Bystřici byla zvolena 3-členná místní rada KČP, jejímž 
předsedou se stal Josef Petrásek; 

17. 
okresní rada KČP v Trutnově v dopise obecnímu zastupitelstvu v Choustníkově Hradišti ocenila péči 
obce při trvalé péči o památník obětem pochodu hladu a smrti v r. 1945; 

27. 

v Hradci Králové se konal IV. národní sněm KČP, schválil ústřední heslo KČP, prohlášení k občanům 
ČR „Kdo brání český ráz našeho pohraničí, brání i suverenitu své vlasti!“, usnesení a zvolil NR KČP 
s předsedou Ing. Karlem Jandou; 

VI. 

6. 

hraničáři ze sekce ochránců čs. hranic při KČP ve Znojmě si při svém zájezdu na Novohradsko 
prohlédli soukromý pohraniční skanzen v Borovanech, poklonili se památce vojína PS Adama Ruso 
z útvaru Krabonoš a navštívili kulturní dům v Halámkách, kde ocenili péči svých jihočeských 
hostitelů; 

… 

o adekvátní kroky vůči nenávistným výpadům, proneseným na 51. srazu odsunutých Němců 
v Norimberku v zájmu našeho národa a v duchu odkazu těch, kteří padli za naše osvobození, 
požádala severočeská rada KČP v Ústí nad Labem v otevřeném dopise předsedům vlády, 
Poslanecké sněmovny a předsedkyni Senátu ČR; 

VII. 

4. 
znepokojení nad snižováním zaměstnanosti v pohraničních místech svých okresů vyjádřily OR KČP 
v Šumperku a v Jeseníku na svém společném zasedání; 

11. 
chebská sekce ochránců čs. hranic splnila ke Dni PS svůj závazek – obnovila, opravila nebo upravila 
6 pomníčků pohraničníků padlých v chebském okrese;  

VIII. 

5. 
představitelé MěR KČP v Karviné uctili památku obětí životické tragédie položením květin 
k památníku a návštěvou tamního muzea; 

26. 
v Horním Maršově na Trutnovsku byla podepsána mezinárodní smlouva o spolupráci mezi KČP a 
Revolučním svazem čs.-německého přátelství; 

X. 

… 
v Horní Stropnici na Českobudějovicku se sešli hraničáři s místními občany, aby si u zdejšího 
památníku připomněli 55. výročí poválečného osídlování českého pohraničí; 

… 
120 občanů si u pomníčku pohraničníka svobodníka Jaroslava Soukupa z iniciativy OR KČP 
v Chomutově připomnělo jeho památku; 

… 
svůj odpor proti sílícímu procesu ekonomické, vojenské apolitické globalizace vedený politickými 
silami EU a NATO vyjádřili účastníci přednáškového a diskusního večera KČP v Pardubicích; 

13. 
více než 70 bývalých ochránců SH Rokycan a okolí, přišlo na setkání, aby zavzpomínali na společný 
život na hranici a vyjádřili se k současným společenským otázkám; 

26. 
veřejnou manifestaci k 82. výročí vzniku ČSR uspořádalo na Hradčanském náměstí v Praze KC 
vlasteneckých organizací ve spolupráci s Pražskou radou KČP; 

28. 
varnsdorfští hraničáři přišli vzdát úctu k pomníčku padlého ochránce čs. státní hranice št.stržm. 
Stanislava Nechvátala – poprvé s vlastním janičářským praporem; 

XI. 

19. 
na shromáždění 31 občanů města byl ustaven KČP v Sušici, zvolena Městská rada, předsedou se 
stal Jaroslav Žák; 

24. také ve Starém Městě pod Landštějnem byl založen KČP, jeho předsedou se stal Láďa Novák; 

24. 
na shromáždění svolaném MěR KČP v Bruntále přednášel a odpovídal na dotazy „O situaci 
v Jugoslávské svazové republice a na Balkáně novinář Jan Hrobař; 

24. 
z iniciativy NR KČP se v Praze, za účasti partnerských organizací z Polska a SRN konala mezinárodní 
konference na téma „NATO a militarizace Německa; 

… 
vlastenecké shromáždění Pražanů iniciované OR KČP Prahy 6 v přijaté rezoluci označilo boj proti 
pangermanismu, NATO a militarizaci Evropy za programový úkol v následujícím tisíciletí;  

30. 
bývalí ochránci SH v Domažlicích na svém setkání zrekapitulovali výsledky své činnosti od svého 
ustavujícího shromáždění v březnu; 

XII. 15. v jižních Čechách byl ustaven v lipenské oblasti další KČP s názvem Lipensko, jeho předsedou se stal 
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Rudolf Zbín z Lipna nad Vltavou; 

19. 
karlovarská rada KČP vyzvala k obraně národních a sociálních zájmů a požaduje od vlády, aby 
nejméně deset let od vstupu do EU nepřipustila prodej české půdy cizincům; 

  

22000011  
  

I. 

6. 

na téma „Vlastenectví a slovanství“ na zasedání NR KČP hovořil předseda Slovanského výboru ČR 
Doc. RNDr. Jan Minář, DrSc.; NR schválila odpověď na „Naléhavou výzvu SBS“ a dopisy 
představitelům spojeneckých zemí antifašistické koalice a Slovenska s žádostí o podporu KČP na 
udělení Řádu TGM in.m. Dr. E. Benešovi; 

13. protest proti summitu NATO v Praze vyjádřila ve svém prohlášení severočeská rada KČP v Ústí; 

13. 
již posedmé se trutnovská delegace KČP zúčastnila mohutné manifestace berlínských občanů 
konané k výročí zavraždění Rózy Luxemburgové a Karla Liebknechta; 

19. uskutečnilo se setkání hraničářů z existujících jihočeských KČP; 

30. 

společné zasedání OR a KR KČP v Karlových Varech ve stanovisku k výsledkům jednání předsedů 
vlád ČR a Bavorska odmítlo bavorskou snahu o zneužití dialogu k prosazení požadavků odsunutých 
Němců z českého pohraničí; 

II. 

9. 
MěR KČP v Ostravě ve svém stanovisku odsoudila misi pánů Pilipa a Bubeníka na Kubě jako 
nepřípustné vměšování se do vnitřních záležitostí této země; 

… 
nesouhlas s výstavbou památníků a pohřebišť vojákům Wehrmachtu a oddílů SS, kteří se podíleli 
na okupaci naší země, vyjádřila na svém výročním zasedání OR Podorlického KČP; 

17. 
ministr vnitra ČR (Stanislav Gross 4.2000 – léto 2004) ve svém rozhovoru pro Haló noviny označil 
KČP za extrémistickou organizaci; 

20. 

v prohlášení přijatém na veřejném shromáždění KČP v Týnci nad Sázavou přítomní odsoudili 
ponížené omlouvání českých politiků bývalým okupantům naší země a jejich zrazování českých 
zájmů, současně ocenili bývalé pohraničníky za jejich službu při ochraně státních hranic; 

III. 

1. 
na veřejné besedě KČP ve Znojmě s PhDr. L. Krutišem a p. Obrdlíkem o aktuálních otázkách česko-
kubánského přátelství odsoudili narušování česko-kubánských vztahů; 

… 
Hraničář zveřejnil článek Ing. Miloslava Hartla „Bruntálsko v plánech německé agrese“ a stať 
z knihy Dalibora Plichty „Národ a národnost v čase globalizace“, „Je národ přežitkem?“; 

4.-
5. 

v Peci na Domažlicku se konalo dvoudenní česko-německé setkání k aktuálním otázkám česko-
německých vztahů a boje proti fašismu; 

15. 

účastníci protestního shromáždění v Ostravě schválili prohlášení, v němž požadují, aby se SRN 
omluvila za rozpoutání II. světové války a za násilnou okupaci českých zemí, zaplatila reparace a 
odškodnění totálně nasazeným. Současně prohlásili, že nynější působení naší armády za hranicemi 
ČR podmíněné členstvím v NATO, je v rozporu se zájmy ČR; 

… 
s místem i lidmi postiženými vystěhováním ze zabraného území na Neveklovsku se při své návštěvě 
na pozvání MěR KČP v Týnci nad Sázavou seznámila skupina pražských příznivců KČP; 

IV. 

7. 
NR vyjádřila plnou podporu výsledkům 8. všeslovanského sjezdu v Moskvě, na němž byl zastoupen 
i KČP a potvrdila ustavení Historické dokumentační komise KČP; 

… 
OR KČP v Šumperku a Jeseníku odmítly ve společném stanovisku nestoudný požadavek SL 
odškodnit z česko-německé Fondu budoucnosti tzv. sudetoněmecké oběti českého násilí; 

25. 
prohlášení proti překrucování a falšování historie předáky krajanských spolků odsunutých Němců 
přijali účastníci veřejného shromáždění v Chebu; 

26. 
OR KČP v Karlových Varech požádala Parlament a vládu ČR, aby v mezinárodních vztazích 
projevovaly více odvahy při obhajobě rovnoprávných vztahů a státní i národní suverenity; 

V. 

5. v Liberci se konal IV. okresní sněm libereckých hraničářů; 

5. 
u tří památníků si připomněli den osvobození členové a příznivci KČP v Holýšově na Domažlicku a 
celý vzpomínkový akt zakončili shlédnutím filmu, fotovýstavy a společnou besedou; 
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7. 
hold osvoboditelům na upraveném čestném pohřebišti, kde je pochováno 781 rudoarmějců, kteří 
v boji proti německému fašismu padli ve zdejším regionu, vzdali bruntálští hraničáři; 

7. 
pietní akt u vzorně upraveného hrobu obětí nacistické zvůle uspořádaly místní rady KČP v Klenčí 
pod Čerchovem, Postřekově a Dílů; 

19. 

komuniké – „Boj o české pohraničí nesmíme prohrát! – Slované na nás spoléhají, že západní hranici 
slovanských národů udržíme!“ bylo vydáno z teoreticko-praktického semináře v Praze. Úvodní 
vystoupení přednesli Ing. Karel Janda, RNDr. Miroslav Císař, RSDr. Milan Richter, CSc. a PhDr. 
Vladimír Novák, CSc.; 

26. 
V. krajský sněm KČP v Ústí nad Labem v přijatém prohlášení konstatoval, že obrana Benešových 
dekretů je obranou proti novému Mnichovu; předsedou zvolen Ladislav Chvojka; 

26. 
delegáti oblastního sněmu v Hradci Králové rozhodně odsoudili zneuctění sovětského tanku č. 23 
jeho natřením narůžovo a umístěním v Lázních Bohdaneč u Pardubic; 

… 

zpravodaj Hraničář zveřejnil autentický záznam projevu prezidenta ČSR Dr. E. Beneše na první 
lidické tryzně 10.6.1945 a český překlad (tzv. 20 bodů) Stanoviska Sudetoněmecké rady 
k sudetoněmecké otázce přijatého spolkovým shromážděním Sudetoněmeckého krajanského 
sdružení 7.5.1961; 

VI. 

2. 
za účasti 91 delegátů ze všech sedmi místních a městských rad KČP v okrese a delegace NR KČP se 
konal v Trutnově již IV. okresní sněm krkonošských hraničářů; 

16. 

5. zasedání NR KČP, které se zabývalo aktuálními otázkami obsahového zaměření a organizační 
činnosti územních rad a místních klubů v Čechách, na Moravě a Slezsku přijalo prohlášení „Nazrává 
čas k vytvoření jednoty všech vlasteneckých sil a proudů“; 

21. 
na shromáždění ostravských občanů k 60. výročí napadení SSSR fašistickým Německem, předseda 
Oblastní rady KČP pro severní Moravu a Slezsku Jaroslav Vlach; 

26. 
KR KČP Karlovarského kraje odmítla vyděračské požadavky některých představitelů Bavorska a 
Rakouska podmiňující začlenění ČR do EU zrušením Benešových dekretů; 

VII. 

7. 
v chodských Poběžovicích se konalo I. celostátní setkání bývalých ochránců státních hranic 
v polistopadovém období, přišlo na něj 553 účastníků; 

10. 
besedu s občany „O situaci v českém pohraničí a o činnosti pohraničníků po odsunu německého 
obyvatelstva při novém osídlování pohraničí uspořádala MěR KČP Třeboň; 

21. 
severočeská rada KČP rozhodně odsoudila protektorské mentorování a vměšování Německa a 
Rakouska v případě jaderné elektrárny Temelín; 

… 
k 50. výročí vzniku PS vyšel Hraničář poprvé s osmistránkovou zvláštní přílohou „Československý 
pohraničník“; 

VIII. 

11. 

na 150 lidí se přišlo poklonit k památníčku padlého pohraničníka Josefa Soukupa v Českých 
Hamrech, účastníky byli i poslanec J. Houzák a generál v.v. F. Šádek, starosta Vejprt V. Netolický, 
místostarosta Chomutova J. Jeřábek a tříčlenná delegace NR KČP – Miroslav Císař, Josef Groušl a 
Milan Richter; 

14.  místopředseda NR KČP Ludvík (Ludovít) Svoboda, průkopník a organizátor KČP na Chebsku; 

22. 
posledního rozloučení s příkladným vlastencem-hraničářem Ludvíkem Svobodou se v chebské 
smuteční síni zúčastnila NR KČP i s praporem KČP v Chebu; 

25. 

na 400 občanů z Čech, Německa a Polska se zúčastnilo tradičního mezinárodního setkání v Malé 
Úpě – mezi nimi i poslanci Parlamentu ČR A. Svobodová, V. Exner, J. Streit a V. Fran… a tříčlenná 
delegace NR KČP M. Mudroch, Z. Papík a V. Šípek a také 3 prapory KČP; 

IX. 

… 

podruhé vyšla 4-stránková příloha Hraničáře „Československý pohraničník“ s informacemi o setkání 
bývalých pohraničníků v Poběžovicích, Karlových Varech, Horní Plané a v Sušici, s projevem 
předsedy NR KČP Ing. K. Jandy na celostátním shromáždění příslušníků PS 7. července 2001 
v Poběžovicích: „O naší budoucnosti by se nemělo rozhodovat bez nás, ale vždy s námi!“ a s  
prohlášením účastníků shromáždění „I beze zbraní bdíme nad českým charakterem pohraničí naší 
republiky!“; 

12. 
na veřejném shromáždění účastníci městského shromáždění KČP v Lounech odsoudili agresivní 
charakter NATO a členství ČR v něm; 

12. 
představitelé 8 vlasteneckých organizací vydali prohlášení, že názory Václava Havla nejsou názory 
občanů celé republiky a požadují, aby se vzdal své prezidentské funkce; 

13. severočeská KR KČP v Ústí nad Labem zaujala negativní stanovisko k summitu NATO v Praze; 
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… 
Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí vyjádřil protest proti vídeňským prohlášením v. 
Havla, s nímž se dostal na platformu sudetoněmeckého landsmanšaft; 

X. 

9. 
Měr KČP v Pardubicích na jednání s vedením sekce ochránců státních hranic v přijaté rezoluci 
odmítla politiku násilí a vojenských akcí při řešení politických sporů mezi národy a státy; 

13. 

NR KČP na svém zasedání se zabývala aktuálními otázkami současného života plněním závěrů IV. 
hraničářského sněmu, značná pozornost byla věnována vymezení práv, povinností a kompetencí 
NR  a severočeské rady při vydávání Hraničáře; v přijatém prohlášení vyjádřila svůj postoj 
k současné mezinárodní situaci po 11. září 2001; 

20. 
chomutovští hraničáři zabezpečili poznávací výlet o životě v českém pohraničí pro zájemce z řad 
KČP 6. pražského obvodu; 

21. 
poznávací zájezd do koncentračního tábora ve Flossenbrugu uspořádal KČP v Horšovském Týně, 
2.000,-Kč z peněz na zájezd odeslali na obnovu růžového sadu v Lidicích; 

22. 
besedu o životě Lužických Srbů v sousedním Německu s poslancem ČR Ing. J. Kohlíčkem uspořádala 
MěR KČP v Lounech; 

23. 
společné zasedání KR a OR KČP Karlovarska vyzvalo k organizování sbírek na obnovu růžového sadu 
v Lidicích a odsoudilo neobjektivní zpravodajství a publicistiky ČT; 

26. 
3.400,-Kč na fond „Růže pro Lidice“ vybrali a odeslali chebští hraničáři; v přijatém prohlášení 
odsoudili podlézavé chování českého prezidenta vůči odsunutým Němcům; 

26. 
pomník Bohumilu Majerovi, který jako příslušník SOS (Stráže ochrany státu) padl v září 1938 v obci 
Železná, byl odhalen v součinnosti MěR KČP a MÚ v Bělé nad Radbuzou; 

29. 
pod heslem „V jednotě Čechů a Slováků je naše budoucnost“ manifestovalo na 200 občanů 
z vlasteneckých organizací při 83. výročí vzniku ČSR na Hradčanském náměstí v Praze; 

XI. 

10. 

na teoreticko-praktickém semináři KČP v Praze se PhDr. Vladimír Novák CSc. zabýval Anatomií 
opěrných bodů sudetoněmeckého revanšismu v ČR na přelomu 20./21. století; Ing. František Foud 
– volby do zastupitelských sborů v r. 2002; prof. Jiří Frajdl – proč KČP trvá na platnosti Benešových 
dekretů a co by znamenalo jejich zrušení; Miroslav Macek příprava V. národního sněmu KČP v r. 
2002; 

16. 

seminář k aktuálním otázkám česko-německých vztahů uspořádala OR KČP v Domažlicích ve 
spolupráci se Svazem pronásledovaných nacismem a Svazem antifašistů Bavorska; účastníci 
vyjádřili hluboké znepokojení nad dlouhodobě vedenou a stále stupňující se revanšistickou 
kampaní představitelů odsunutých Němců vůči ČR; 

21. 
v Liberci se za účasti 47 delegátů všech okresů kraje konal ustavující krajský sněm KČP v Podještědí, 
předsedou KR KČP se stal Leoš Hamerský; 

24. 
na sněmu delegátů z Pardubicka, Ústeckoorlicka, Svitavska a Jičínska byla zvolena KR KČP 
Pardubického kraje, předsedou se stal PaedDr. František Dosoudil; 

28. 
ve výroční den popravení Jana Koziny byla při KČP v Pardubicích založena sekce ochránců státních 
hranic, předsedou se stal Zdeněk Macoun; 

30. 
vedoucí delegace NR KČP – její místopředseda RNDr. Miroslav Císař na mezinárodní konferenci 
západních Slovanů ve Varšavě a podpořil myšlenku co nejužšího spojení slovanských národů; 

XII. 

3. 
podporu NR KČP a souhlas se zaměřením činnosti OR KČP vyjádřili účastníci veřejného shromáždění 
ve Znojmě, kterého se zúčastnil předseda NR KČP Ing. Karel Janda; 

7. 
NR KČP projednala a potvrdila konečnou redakční úpravu stanov novelizovaných na V. národním 
sněmu KČP v Ostravě; 

  

22000022  
  

I. 

5. 
náměty činnosti KČP v jubilejním roce jeho existence se zabývalo VI. zasedání NR; rozhodlo o 
konání shromáždění průkopníků v místě jeho zrodu – v Chomutově; 

… 
MěR KČP v Krnově se obrátila na vedení Měst. úřadu i na všechny občany města, aby dbali o 
zachování českého rázu našeho pohraničí a včas čelili snahám o jeho nové poněmčování; 

15. 

vedení NR KČP v souvislosti s aktivizací Sudetoněmeckého landsmanšaft i dalších revizionistických 
sil na území ČR, kterým české ústavní orgány ne dost účinně čelí vydalo naléhavou depeši „Braňme 
naše pohraničí a svou vlast dokud je čas!“, určenou všem radám, funkcionářům, aktivistům a 



 

  
16 

příznivcům KČP; 

29. 
KR KČP Karlovarského kraje na svém zasedání v Sokolově vyjádřila rozhodný protest proti otevření 
kanceláře Sudoteněmeckého landsmanšaft v Praze; 

II. 

… 
severočeská rada KČP Ústeckého kraje vznesla rozhodný protest proti novému protičeskému 
vřeštění Rakouska a Německa vůči Benešovým dekretům; 

28. 
OR KČP v Jihlavě odsoudila sudetoněmecké provokace v Německu i Rakousku; zdůraznila, že 
ústupky vůči nim vedou ke germanizaci českého pohraničí a k ovládnutí celé ČR; 

III. 

1. 
delegáti a hosté V. okresního sněmu v Domažlicích rozhořčeně kritizovali činitele ČR, že včas a 
důrazně nereagují na stále provokativnější vměšování do našich vnitřních záležitostí; 

5. 
na shromáždění zástupců KČP jižních Čech v Českých Budějovicích byla z iniciativy novohradských 
hraničářů ustavena Jihočeská krajská rada KČP s předsedou Jánem Dorotovičem; 

11. 
petiční výbor KČP v čele s prof. J. Frajdlem vyzval občany k podpisování „Petice na obranu 
svrchovanosti, územní celistvosti a dalších českých národních zájmů“; 

12. 
přes 80 občanů z Týnce nad Sázavou se zúčastnilo veřejné besedy s předsedou NR KČP Ing. Karlem 
Jandou o aktuálních otázkách česko-německých vztahů a nejbližších úkolech KČP; 

14. 

ze shromáždění členů a příznivců KČP v Sokolově vzešlo stanovisko rozhodně odmítající 
neoprávněné požadavky na zrušení Benešových dekretů a odsuzující ty, kdož za jidášský groš 
hanobí český národ, zkreslují dějiny a šíří lži a nepravdy; 

15. 
před narůstající hrozbou sudetoněmeckého revanšismu varovali na veřejném shromáždění 
lounských občanů k uctění památky obětem německého fašismu poslanec Josef Houzák; 

20. 
naléhavá depeše NR KČP  přispěla k hlubšímu uvědomění současného stavu a inspirovala delegáty 
VI. sněmu Podorlického KČP zvednout hlavy a zvýšit vliv KČP v okrese; 

20. 
v návaznosti na naléhavou depeši NR KČP byl v Ústí nad Labem na besedě KČP s občany přijat dopis 
k občanům „Braňme naše pohraničí a naši českou zem, dokud není pozdě!“ 

30. 
účastníci IV. okresního sněmu KČP v Karlových Varech odsoudili a za neslučitelné s dobrými 
sousedskými vztahy označili rozšiřování letáků „Sudety byly a opět budou německé“; 

IV. 

2. 

NR KČP rozhodně odsoudila provokaci sudetoněmeckého landsmanšaft; jeho působení na území 
ČR prohlásila za neslučitelné s českým právním řádem;, vyslovila přesvědčení, že k řízení pražské 
sudetoněmecké kanceláře nemůže mlčet žádný člen či příznivec KČP a očekává, že kluby a územní 
rady v pohraničí i vnitrozemí tento krok odsoudí; 

6. 

účastníci III. teoreticko-praktického semináře KČP odsoudili rozpoutávání a rozněcování kampaně 
sudetoněmeckých revanšistických sil na suverénním území ČR zaměřené na zpochybnění výsledků 
II. světové války, odmítli vměšování představitelů Německa, Rakouska i Maďarska do vnitřních 
záležitostí ČR, požádali ústavní činitele a instituce, aby rozhodněji bránili české národní a státní 
zájmy a vyzvali všechny občany ČR k včasné obraně našeho pohraničí; slíbili, že hraničáři lidi 
v pohraničí ani svou vlast nezradí; 

13. 
severočeská rada KČP v dopise poslancům Parlamentu ČR sděluje, že nesouhlasí s tvrzením o 
vyhaslosti prezidentských dekretů a s tím, že dnes už nemají žádný význam; 

13. 
účastníci II. krajského sněmu Karlovarska uvítali jednotné stanovisko orgánů ČR k požadavkům 
sudetoněmeckého landsmanšaft na revizi výsledků II. světové války; 

20. 
7. zasedání NR KČP rozhodlo o svolání V. hraničářského sněmu do Ostravy; v prohlášení odsoudilo 
servilitu některých politických kruhů v ČR k Německu; 

23. 
náchodští a novoměstští hraničáři se na společném setkání přihlásili k pokrokovým vlasteneckým 
tradicím antifašistů z třicátých let i z doby národně osvobozeneckého boje proti okupantům; 

24. 
poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijala usnesení k trvalé platnosti dekretů prezidenta ČSR Dr. 
E. Beneše; 

27. 

45 účastníků zájezdu OR KČP Prahy 6 na Domažlicko se seznámilo s průběhem husitské bitvy u 
Domažlic, navštívili rodiště chodských spisovatelů – J. Š. Baara a Jindřicha, pamětní síň Jana 
Sladkého Koziny v Újezdě, domažlické muzeum a Galerii bratří Špilarů; došlo i na vzájemnou 
výměnu zkušeností OR KČP v Domažlicích a v Praze 6; 

… 
OR KČP v Chomutově jednoznačně odmítla sudetoněmecký pohled na poválečný odsun Němců 
z ČSR a odsoudila politiky, kteří této sudetoněmecké terminologii podléhají; 

V. 8. 
představitelé OR Podorlického KČP položením květin k památníčku vzdali hold padlému 
partyzánovi Sašovi Bogdanovi; 
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12. 
při výletě na Švarcavu se účastníci zájezdu KČP z Horšovského Týna poklonili památce finančního 
dozorce Josefa Oczka, zavražděného při přepadení FS na Švarcavě 28.9.1938; 

18. 
na společné vlastenecké protestní akci se sešli členové KČP a ČSBS chebského okresu v Krásné u 
Aše, kde před 70-ti léty bylo zabito nebo těžce zraněno 35 příslušníků SOS (stráže obrany státu); 

25. 

v městském divadle v Chomutově se pod hesly „10 let KČP“ a „Bez českého pohraničí nebude 
českou ani naše vlast!“ konalo celostátní slavnostní jubilejní shromáždění zakladatelů a průkopníků 
KČP k 10. výročí jeho vzniku. Ke vzniku KČP promluvil jeden z jeho iniciátorů a zakladatelů RSDr. 
Jaroslav Konečný; hlavní projev „Nepřestaneme bránit naše pohraničí a svou vlast!“ přednesl 
předseda NR KČP Ing. Karel Janda; po diskusi bylo předáno nejzasloužilejším aktivistům KČP i celým 
kolektivům 130 Čestných uznání a ocenění; na závěr byla schválena Proklamace účastníků a 
celorepublikové shromáždění KČP bylo zakončeno sborovým zpěvem čs. hymny; 

… 
z iniciativy 2 OR KČP – Znojma a Břeclavi byla na společném shromáždění jejich zástupců ustavena 
Jihomoravská rada KČP, předsedou se stal Stanislav Bršlica; 

VI. 

2. 
 jeden ze zakladatelů KČP v severních Čechách, dlouholetý člen Severočeské a NR KČP  

      Mgr. Josef Martinovský; 

22. 
I. zasedání nově ustavené KR KČP pro Moravsko-Slezský kraj v Háji na Slezsku ve schváleném 
prohlášení odmítlo umělé vytváření rozdílů mezi vnitrozemím a příhraničními oblastmi; 

28. 

30 bývalých ochránců čs. státních hranic 3. praporu 10. horské brigády PS Volary si na setkání 
v rekreační oblasti Jenišov u Horní Plané společně připomnělo Den Pohraniční stráže; v nedalekých 
Borovanech si prohlédli soukromý pohraniční skanzen ochrany státních hranic z let 1918-1990 a 
navštívili muzeum Jana Žižky z Trocnova; 

29. 
130 bývalých ochránců státních hranic v oblasti jižní Moravy se zúčastnilo tradičního setkání 
bývalých pohraničníků; 

29. 

souhlas a podporu společnému stanovisku představitelů všech parlamentních politických stran 
k požadavkům sudetoněmeckého landsmanšaft na zrušení Benešových dekretů na svém 3. setkání 
vyslovili ochránci čs. státních hranic v Karlových Varech; 

VII. 

… 
Hraničář zveřejnil projev předsedy NR KČP Ing. Karla Jandy na jubilejním shromáždění průkopníků 
KČP v Chomutově; 

12. 

společná schůze členů a příznivců KČP  z Nové Bystřice a Starého Města pod Landštejnem označila 
za zvlášť přínosné pro rozvíjení činnosti klubů teoreticko-praktické semináře pořádané NR KČP, 
zpravodajem Hraničář;  v prohlášení podpořilo myšlenku uspořádat manifestační masové 
vystoupení všech vlasteneckých spolků a organizací; 

13. 
8. zasedání NR KČP se zabývalo hodnocením jubilejního shromáždění průkopníků KČP a obsahovou 
a organizační přípravou V. národního sněmu Klubu v Ostravě; 

25. 
přímo u sklářské pece v Kokoníně se zrodil místní KČP Kokonína a Maršovic, v okrese Jablonec nad 
Nisou; 

VIII. 

23. 
členové a příznivci KČP v Železné Rudě položením kytičky s pietou vzpomněli padlého příslušníka PS 
– mladšího strážmistra Hodbodě; 

31. 
35 občanů Slovenska z ČR si ve slovenském Varíně připomenulo 58. výročí SNP a 55. výročí 
vyvrcholení bojů příslušníků ČSLA  a SNB proti banderovcům v „Akci B“;  

IX. 

… 

Hraničář zveřejnil podstatný výtah u brožury vydané MěR KČP v Týnci nad Sázavou k 60. výročí 
vysídlení části středních Čech mezi Vltavou a Sázavou s titulem „Neveklovsko i po 60 letech 
varuje!“; 

… 
s kytičkami květů si připomněli padlé příslušníky domažlického praporu SOS na Čerchově, v Lískové, 
na Švarcavě a Železné; 

21. 

V. národní sněm KČP v Ostravě, v zámku Statise Prusalise, za účasti delegátů z 35-40 okresů ČR a 15 
domácích i zahraničních hostů projednal novelizaci Stanov KČP; svým jednáním přesvědčivě 
potvrdil rozvoj, pevnost, semknutost i odhodlání hraničářů;  

X. 

… 
představitelé KČP, Slovanského výboru ČR, Vlasteneckého sdružení antifašistů a Čs. hnutí za mír a 
lidská práva vydali Stanovisko k připravovanému vstupu ČR do EU; 

11. 
V Lidovém domě v Rokycanech se konal 3. sraz bývalých vojáků základní služby sloužících v okrese 
u Pohraniční stráže; 

15. 
na ustavujícím shromáždění ve Volarech byl založen další, sedmdesátičlenný, KČP v jižních Čechách, 
předsedou se stal pplk. v.v. Jaroslav Steinbach; 
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XI. … 

Hraničář otiskl Zprávu NR KČP na V. národním sněmu – KČP má na to, aby si k dosažení vytýčených 
cílů stanovil náročnější úkoly, vystoupení zástupců Slovanských výborů ČR a Polska, usnesení, 
závěrečnou deklaraci V. NS a složení nově zvolených vrcholných orgánů KČP; 

XII. 1. 
Mikulášskou nadílku pro děti uspořádali mladí členové a příznivci KČP při MěR v Rychnově nad 
Kněžnou za významné podpory MěV KSČM; 

  

22000033  
  

I. 

11. 
moravskoslezská KR KČP se zabývala aktuálními otázkami v životě kraje a zaujala kritický postoj 
k současným aktivitám německých krajanských spolků v této oblasti; 

18. 
severočeská rada KČP odsoudila Havlovo pozvání sudetských Němců do ČSFR, k čemuž se Havel 
doznal téměř po 12-ti letech; 

23. 

jihočeská KR KČP na svém zasedání projednala obsahové zaměření jihočeských hraničářů po V. NS; 
odsoudila dobrodružnou politiku vlády, podílení se na zločinech proti lidskosti v době, kdy občané 
oblastí postižených povodněmi jsou bez přístřeší; 

25. 
účastníci společného jednání OR a KR KČP na Karlovarsku podrobili kritice aktivity ministra obrany 
J. Tvrdíka při zapojování Armády ČR do válečných akcí NATO; 

II. 

8. 
pardubická KR KČP odsoudila případnou účast české vojenské jednotky v chystané válce proti Iráku 
a vyjádřila podporu protiválečnému hnutí všech mírových sil na celém světě; 

8. 
účastníci oblastní konference Vlasteneckého sdružení antifašistů Olomoucka pozvedli svůj hlas 
proti válce a vyslovili se za mír mezi národy; 

20. 
za naprosto chybné označila, ve svém prohlášení, OR Podorlického KČP, vysílání příslušníků Armády 
ČR na tzv. „humanitární mise“; odmítá války v kterékoliv části světa; 

III. 

… 
KR KČP v Liberci vyjádřila svou podporu organizovanému mírovému hnutí proti ozbrojeným 
agresím USA a NATO; 

1. 
NR KČP vydala prohlášení, v němž upozorňuje na to, že USA ženou svět do nevypočitatelných válek, 
konfliktů a krizí; 

8. 

příznivci, členové a členky LKŽ (Levicový klub žen), KČP, SV ČR, Vlasteneckému sdružení antifašistů, 
OV KSČM a další organizaci si u znovuinstalovaném pomníku J. Jabůrkové v Praze připomněli její 
statečný boj proti kapitalismu a fašismu před II. světovou válkou i v koncentračním táboře 
Ravensbrück; 

13. 
pražská rada KČP ve spolupráci s dalšími vlasteneckými organizacemi uspořádala na Hradčanském 
náměstí mírovou protiválečnou manifestaci; 

15. 
účastníci celokrajného semináře KČP k otázkám vstupu ČR do EU odmítli agresivní pakt NATO a 
vnucenou účast ČR na jeho akcích a vyslovili NE evropskému protektorátu; 

22. 
solidaritu s odpůrci války všech národností a kontinentů a odmítnutí zavlékání ČR do válečných 
dobrodružství v rozporu s vůlí občanů vyjádřila KR KČP Karlovarského kraje; 

25.  v Trutnově jeden ze zakladatelů a první praporečník KČP na Trutnovsku Bruno Fišar; 

27. 
důrazný protest proti otevření kanceláře sudetoněmeckého landsmanšaft v Praze s požadavkem na 
její uzavření vyjádřila OR KČP v Karlových Varech; 

27. v Berouně byl za účasti 66 příznivců založen KČP, předsedou OR KČP se stal Jiří Pokorný; 

27. 
havlíčkobrodští hraničáři se zúčastnili pietního aktu u památníku padlých partyzánů v Leškovicích 
na Havlíčkobrodsku; 

28. 

KR KČP spolu s okresními radami v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí v dopisech 
ministerskému předsedovi, ministru vnitra a primátorovi Prahy požaduje, aby urychleně přijali 
opatření k uzavření kanceláře sudetoněmeckého krajanského sdružení; 

IV. … 

10 důvodů, proč hlasovat NE v referendu o EU obsahuje stanovisko 15 vlasteneckých sdružení a 
organizací: Vlastenecké sdružení antifašistů, České národní hnutí za mír a lidská práva, Volná 
myšlenka, Křesťanský dialog – hnutí za nápravu věcí lidských, Výbor matek ČR, Společnost česko-
kubánského přátelství, občanská iniciativa Vděčnost, Slovanský výbor ČR, Klub českého pohraničí, 
Společnost 2001, Společnost Julia Fučíka, Výbor národní kultury a Komunistický svaz mládeže, …; 
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… v Chebu byla ustavena 19-ti členná OR KČP, jejím předsedou se stal Josef Stolín; 

2. 
OR KČP v Chomutově kategoricky odmítla požadavky sudetoněmeckého landsmanšaft na návrat 
sudetských Němců do našeho pohraničí cestou zrušení Benešových dekretů; 

4. 
3 členná delegace sekcí BOSH při KČP se v Berlíně zúčastnila přátelského setkání bývalých 
pohraničníků NDR a vyjádřila jim podporu KČP; 

4. 
účastníci protiválečné demonstrace v Jihlavě poslali protestní dopisy ministrů obrany a zahraničí 
kritizující jejich postoje a vystupování v zahraničí; 

9. 
OR KČP  v Trutnově odsoudila otevření kanceláře Sudetoněmeckého landsmanšaft v Praze a 
označila je za znevážení uzavřené Česko-německé deklarace; 

9. 
plzeňská KR KČP se rozhodně vyslovila proti účasti ČR v agresivní válce v Iráku a odsoudila umírání 
českých vojáků za zájmy USA a cizích zbrojních a naftařských společností; 

10. 
na veřejném shromáždění členů a sympatizujících KČP v Krnově protestovali proti otevření 
Sudetoněmecké kanceláře v Praze; 

24. 
severočeská rada KČP upozornila dopisem krajského hejtmana, že v Chřibské se konal pochod 40-
50 občanů německé národnosti pod vlajkou Sudetoněmeckého krajanského sdružení; 

V. 

20. 
v Brně byla obnovena činnost KČP zvolením 7-mi členné MěR, jejímž předsedou se stal Rudolf 
Přerovský; 

24. 
KR KČP Karlovarského kraje odsoudila otevření Sudetoněmecké kanceláře za účasti představitelů 
některých parlamentních politických stran a katolického kléru jako zradu čs. národních zájmů; 

VI. 

6. 
na Malostranském náměstí v Praze uspořádala Pražská MěR KČP s podporou dalších krajů protestní 
demonstraci proti kanceláři Sudetoněmeckého landsmanšaft; 

7. 
NR KČP na svém 4. zasedání přijala odsuzující Stanovisko k současným aktivitám Sudetoněmeckého 
krajanského sdružení na území ČR; 

10. 

v Praze na Malostranském náměstí se konala celonárodní protestní demonstrace KČP proti 
otevření kanceláře Sudetoněmeckého landsmanšaft, promluvil na ní předseda NR KČP Ing. Karel 
Janda, poté se vydali před sídlo Sudetoněmecké kanceláře v Tomášské ulici; 

13. 
OR KČP v Domažlicích se vší naléhavostí vyzvala vládu ČR, aby neprodleně přijala opatření ke 
zrušení kanceláře Sudetoněmeckého landsmanšaft; 

21. 
KR KČP v Hradci Králové uspořádala první z tradičních vlasteneckých setkání u hromadného hrobu 
válečných vězňů a zajatců v Choustníkově Hradišti; 

21. 
delegáti VI. krajského sněmu KČP v Ústí nad Labem vyzvali občany k posilování národního a 
sociálního uvědomění; 

26. 
ve věku 83 let  Oldřich Mrňák, obětavý vlastenec a průkopník KČP na severu Čech, člen NR, OR 

v Liberci, Slovanského výboru a dalších vlasteneckých organizací; 

VII. 
12. 

členové jihočeské sekce BOSH vyzvali vládu, aby se diplomatickou cestou ohradila proti nátlakovým 
akcím některých kruhů v SRN; 

… ke Dni PS vyšla v Hraničáři opět zvláštní příloha „Československý pohraničník“; 

VIII. 

16. 
chomutovští hraničáři poprvé s vlastním janičářským praporem si připomněli 40. výročí zavraždění 
pohraničníka svob. Jaroslava Soukupa u jeho pomníčku v Českých Hamrech; 

… 
v Gelnici na východním Slovensku byl založen Klub slovenských sympatizantov Klubu českého 
pohraničí; 

IX. 

6. 
za politickou provokaci sudetských Němců a jejich potomků označila KR KČP v Pardubicích 
budování Centra vyhnání v Berlíně a vyjádřila sympatie s demonstrací odborářů 13.9.2003; 

6.-

7. 

více než 120 bývalých pohraničníků i se svými rodinnými příslušníky z bývalé volarské brigády PS ze 
všech koutů ČR se zúčastnilo setkání ve Volarech pod patronací tamního KČP; součástí setkání bylo 
i putování pohraniční oblastí od Volar až po Zvonkovou se zastávkami u pomíčků padlých 
kamarádů, k uctěni jejich památky položením květin; 

11. 
prohlášení k 65. výročí mnichovské zrady přijala KR KČP jihočeského kraje na svém zasedání 
v Českých Budějovicích; novým předsedou zvolen JUDr. František Polák; 

12. 
OR KČP v Domažlicích odsoudila snahy spolků odsunutých Němců zpochybnit a anulovat platnost 
Postupimské a Pařížské dohody vítězných mocností po druhé světové válce; 

16. 
z veřejného shromáždění KČP v Týnci nad Sázavou, která se zabývala aktuálními otázkami česko-
německých vztahů vyplynulo, že Klub plní významné poslání k zachování suverenity ČR; 
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18. 
v Mostě  Josef Houzák, poslanec Parlamentu ČR; až do své smrti zůstal věrný přísaze 

pohraničníka a svému rodnému severočeskému pohraničí; 

18. 
městský sněm v Ostravě přijal prohlášení k 65. výročí mnichovského diktátu a zvolil novou MěR 
KČP, jejímž předsedou se stal Jan Gara; 

20. 
v Dolní Světlé v Lužických Horách byl odhalen symbolický památník obráncům čs. hranice v roce 
1938-1939; 

22. 
v Krnově KČP spolu s KSČM v den 65. výročí liptáňské tragédie uspořádaly vzpomínkový akt k uctění 
památky šesti obětí z řad příslušníků tamní četnické stanice SOS; 

24. 
účastníci veřejného shromáždění v Brně k 59. výročí SNP a Karpatsko-dukelské operace odsoudili 
falšování českých dějin a vystupování předních českých politiků; 

25. 
chodští hraničáři se při 65. výročí mnichovského diktátu poklonili u pomníčku šesti padlých 
z domažlického praporu SOS, kteří v roce 1938 věrni přísaze chránili čs. hranici; 

X. 

4. 

přes 100 občanů z KČP, Kruhu vyhnaných a Vlasteneckého sdružení antifašistů Olomoucka si 
v kulturním domě Hanušovic připomnělo 85. výročí vzniku a 65. výročí dočasného zániku ČSR; 
vyzvali vládu, Senát a Parlament ČR, i státní orgány odpovědné za neutěšený stav našeho 
pohraničí, aby zastavily záměrné zhoršování životních podmínek obyvatel v pohraničí; 

10. MěR KČP v České Lípě vyzvala Parlament ČR, aby přijali zákon o obecném referendu; 

10. 

OR KČP ve Znojmě, v souladu s odmítavým stanoviskem místních občanů, vyslovila svůj nesouhlas 
s rozhodnutím městské rady o instalaci pamětní desky padlým a pohřešovaným vojákům a 
civilistům z řad německého obyvatelstva v obou světových válkách na hřbitově v Načeraticích; 

11. 
5.  zasedání NR KČP projednalo komplexní zprávu o vydávání Hraničáře a zprávu ústřední revizní 
komise o kontrole hospodaření NR KČP a Hraničáře; 

13. 

na 400 vlastenců ze severních, západních Čech a také Prahy se zúčastnilo protestní manifestace 
k 65. výročí Mnichova na Červeném Hrádku;, hlavní projevy přednesli předseda ÚV KSČM M. 
Grebeníček a předseda NR KČP  K. Janda; v přijatém „Provolání“ účastníci apelovali na občany ČR, 
aby už nikdy nedopustili nový Mnichov; 

18. 
severočeská KČP ve stanovisku vyjádřila protest proti chystanému záměru Ministerstva školství na 
podstatnou redukci dějepisu na všeobecně vzdělávacích školách; 

28. 

na 600 bývalých čs. pohraničníků, jejich přátel, řady domácích i zahraničních hostí si v Praze na III. 
celostátním setkání připomnělo 85. výročí vzniku ČSR; hlavní projev přednesl člen vedení NR KČP 
PhDr. Josef Groušl, CSc.; s pozdravnými projevy vystoupili – Ing. Viktor Galo ze Slovenska, K. D. 
Baumgarten ze SRN, předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková, předseda Slovanského výboru ČR Doc. 
Jan Minář, DrSc., předseda NR KČP Ing. Karel Janda, pět přítomných poslanců Parlamentu ČR i 
legendární velitel PS genpor. František Šádek; v přijatém prohlášení vyzvali účastníci ke vstupu do 
svých řad všechny české vlastence; 

28. 
pražští vlastenci společně s účastníky setkání pohraničníků si připomenuli vznik ČSR na Palachově 
náměstí v Praze; hlavní projev přednesl předseda NR KČP Ing. Karel Janda; 

XI. 

… 
Hraničář, jako svou zvláštní přílohu, zveřejnil text základních dokumentů KČP – Stanovy a 
Programové prohlášení; 

3. 

na besedě k 85. výročí vzniku ČSR KČP v Jihlavě v přijatém prohlášení vyzvali její účastníci všechny 
poctivé občany a vlastence, aby pozvedli svůj hlas proti asociální a patolízalské politice vlády, zcela 
ignorující, že v ČR ještě žijí lidé, kteří se živí poctivou prací;  

8. 
K a OR KČP Karlovarska v dopise krajskému úřadu odsoudili kontroverzní výstavu v Aši s názvem Aš 
1918 – 1949 jako provokaci záměrně zkreslující historická fakta; 

12. 

84 delegátů z 11 míst a měst okresu si na V. okresním sněmu KČP připomnělo desáté výročí 
založení KČP na Trutnovsku i s uctěním památky nežijících trutnovských průkopníků a zakladatelů – 
Bruno Fišera, Karla Kordu, Františka Kosinu, Františka Minaříka, Miroslava Šotolu a Josefa Kulku; 
zvolilo novou 16-ti člennou OR KČP; 

25. 
ve Zlíně byla ustavena KR KČP zlínského kraje, jejímž předsedou se stal Doc. Ing. Bohumil Klimpelle, 
CSc.; 

26. na shromáždění členů KČP Olomoucka byla zvolena OR, předsedou se stal Josef Jedlička; 

XII. 3. 
delegáti VI. okresního sněmu KČP v Lounech vyjádřili protest proti užívání šlechtických titulů a 
vyzvali čs. státní orgány, aby nevydávaly žádný majetek potomkům bývalé šlechty; 
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13. 
NR KČP rozhodla o konání VI. národního sněmu KČP 29.-30.10.2004 v Plzni a projednala náměty 
k činnosti vlasteneckých organizací v podmínkách členství ČR v Evropské unii; 

17. 
pod rozvinutým janičářským praporem se v Brně uskutečnila společná beseda Vlasteneckého 
sdružení antifašistů a KČP; 

19. 
nesouhlas s realizací tzv. projektu Občanská obnova Sudet, který vznikl na Bruntálsku a má být 
uplatněn i v jiných částech našeho pohraničí, vyslovilo KR KČP Pardubického kraje; 

  

22000044  
  

I. 

14. 
jednání s chargé d´affaires Kubánské republiky v ČR Aymée Hernandez Quezada se společně se 
zástupci 13-ti vlasteneckých organizací ČR zúčastnili i představitelé NR KČP; 

… 
jihočeská KR KČP kriticky odsoudila a varovala před plíživou germanizací českého pohraničí 
obsaženou zejména v projektu „Občanská obnova Sudet“; 

II. 

… 

brněnští představitelé vlasteneckých sdružení (KČP, Slovanského výboru ČR, Vlasteneckého 
sdružení Antifa, Výbor národní kultury, Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 ze svých domovů 
v pohraničí, Levicových klubů žen, SČKP, SPNV a SVZ) se shodli na hodnocení současné situace a 
nezbytnosti společného hledání východiska; 

10. 

severočeská rada KČP v dopise Parlamentu ČR vyjádřila svůj rozhodný protest proti vyslání 150 
českých vojáků do Afghanistánu; označila je za první případ v historii, kdy se čeští vojáci mají 
podílet na válečné agresi; 

11. 

v prohlášení 36 delegátů městského sněmu KČP v Plzni odsoudilo pasivní postoj ústavních orgánů 
ČR k revanšistickým aktivitám odsunutých sudetských Němců a vyzvalo je, aby se plně věnovaly 
budování rovnoprávné spolupráce se všemi národy Evropy; 

17. 
na návrh předplatitelů Hraničáře byla v Příbrami ustavena 3 členná MěR KČP, předsedou se stal 
Petr Noha; 

24.   první předseda NR KČP PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. z Ústí nad Labem; 

28. 
KR KČP a pobočka Slovanského výboru ČR v Liberci ve společném stanovisku odmítly projekt 
Vlasteneckého poutníka na občanskou obnovu Sudet; 

III. 

… 
Hraničář věnoval další svou přílohu „Československý pohraničník“ ohlédnutí za druhým 
shromážděním bývalých pohraničníků v Praze; 

… 
důrazný protest proti vysílání jakýchkoliv militantních skupin či tzv. vojenských kontigentů, které 
nemají humánní nebo záchranné účely vyslovila OR KČP v Teplicích v Čechách; 

4. 

zasedání okresního sněmu KČP ve Znojmě se zúčastnili delegáti ze Znojma, Vranova nad Dyjí, 
Hevlína, Jemnice a vedení jihomoravské sekce BOSH z Břeclavi; zhodnotili svůj přínos k plnění 
závěrů a usnesení národního i okresního sněmu a posoudili aktuální otázky současnosti; odsoudili 
servilnost části českých politiků, publicistů i kulturních pracovníků k revanšistické činnosti 
krajanských sdružení po válce odsunutých Němců; 

12. 

Podorlický KČP na svém VII. hraničářském sněmu v Letohradě odsoudil protinárodní projekt 
Občanská obnova Sudet; kriticky se vyjádřil k vazalským postojům české vlády a k připravovaným 
změnám ve vyučování dějepisu se snahou o přepisování a falšování dějin;, předsedou nově zvolené 
OR KČP se stal František Horníček; 

13. 

KR KČP Karlovarského kraje důrazně odmítla usnesení Parlamentu ČR k zapojení českých vojáků do 
agresívních bojů v Afghanistánu bez souhlasu Rady bezpečnosti, odsoudila devastaci zemědělství, 
nesmyslnou likvidaci zemědělské velkovýroby v českém pohraničí, výprodej zbytku národního 
majetku spojený s prohlubováním ekonomické závislosti ČR a neodůvodněnou výstavbu hraničních 
zátarasů na nové česko-slovenské státní hranici; 

15. 

shromáždění občanů Domažlicka svolané KČP k 65. výročí německé okupace ČSR se v přijaté 
rezoluci vyjádřilo k řadě aktuálních otázek česko-německých vztahů; odsoudilo drzé ultimativní 
požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaft, zřizování vojenských hřbitovů německým okupantům, 
otevření sudetoněmecké kanceláře v Praze, zřízení Centra proti vyhánění v Berlíně a redukci 
dějepisu ve školách; uvítali usnesení Parlamentu ČR, že Dr. Beneš se zasloužil o stát a podpořil 
zájem ČR na rozvíjení vztahů se všemi zeměmi, včetně SRN; 
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16. 
protest proti neustávajícím provokacím Sudetoněmeckého landsmanšaft přijalo shromáždění 
občanů svolané KČP ve Varnsdorfu; 

20. 
při hudbě, tanci a zpěvu se v Postřelmově na Olomoucku uskutečnil přátelské setkání členů a 
příznivců KČP hanáckého kraje; 

23. 

za účasti 39 delegátů se v Břeclavi konal okresní sněm KČP; v přijatém prohlášení potvrdil věrnost 
myšlence slovanské vzájemnosti; odsoudil likvidaci společného státu Čechů a Slováků a neomalené 
útoky z Německa, Rakouska i Maďarska podporované českými novokolaboranty na českou národní 
svébytnost a státnost a vyzval občany ČR, aby odmítli zatahování své vlasti do agresivních 
světovládných plánů USA v Iráku, Afghanistánu i v dalších oblastech světa;  

IV. 

… 

program Vlasteneckého poutníka na Bruntálsku „Občanská obnova Sudet“ rozhodně odmítla i MěR 
KČP v Děčíně, protože se projekt netýká jen severomoravského pohraničí, ale celého českého státu 
– vyslovila požadavek, aby jej odmítla vláda a obě komory Parlamentu ČR; 

14. 

okresní sněm KČP v Děčíně vyzvedl činnost MěR KČP ve Varnsdorfu a Rumburku i rostoucí aktivitu 
šluknovských hraničářů a vznik MěR KČP v Děčíně; vyjádřil ostrý protest proti vyslání jednotky 
Armády ČR do Afghanistánu a proti brutálním zásahům okupačních sil proti iráckému lidu; za 
nepřátelský akt vůči ČR označil činnost Vlasteneckého poutníka na Bruntálsku; 

22. 
první shromáždění členů a příznivců KČP ve Šluknově, které se konalo za účasti starosty města, 
vyzvalo ke spolupráci všech vlasteneckých sil a proudů v pohraničí; 

24. 

23 delegátů z okresních a městských rad a místních KČP Opavska, Ostravska, Bruntálska, Krnova, 
Fulneku a Jistebníku na I. krajském sněmu posoudilo dosavadní hraničářskou činnost v Moravsko-
slezské oblasti i aktuální vnitropolitické a mezinárodní otázky;, předsedou 11 členné rady se stal 
opětovně Jaroslav Vlach; 

… 
koordinační komise ze zástupců devíti vlasteneckých organizací a sdružení k jejich účinnější 
spolupráci vznikla z iniciativy MěR KČP v Brně; 

… 
ostravští hraničáři s dalšími vlastenci v městě si připomněli 59. výročí osvobození města Rudou 
armádou na několika pietních aktech; 

30. 

zasedání KR KČP Pardubického kraje za účasti zástupců všech okresů kraje se přihlásilo k obhajobě 
odkazu prezidenta Dr. E. Beneše a k požadavku světového veřejného mínění na ukončení válek na 
Středním a Blízkém východě; 

V. 

… 
MěR KČP v Krnově varovala na stránkách Hraničáře před žháři v českém pohraničí vydávajících se 
za světlonoše obnovy Sudet na Bruntálsku; 

5. 

přes 50 účastníků 8. celostátní porady organizátorů sekcí ochránců čs. státních hranic v přijatém 
prohlášení sděluje, že pohraničníci a všichni občané, kteří čestně a nezištně hájili zájmy lidu a 
pracovali pro jeho blaho, si zaslouží úctu a uznání za své vlastenectví i internacionální cítění; 

… 
účastníci pietních shromáždění na pochodu „Kroky k Otovu“ z Postřekova do míst tragédie si 
připomněli oběti německého fašismu; 

15. 

delegáti 5. okresního sněmu v Karlových Varech ocenili, že prezident ČR Václav Klaus na 
konferenci o česko-německých vztazích v Ústí nad Labem kritizoval její pořadatele, protože 
nepozvali zástupce KČP a dalších vlasteneckých organizací; zároveň zdůraznil, že ani za nových 
podmínek členství ČR v EU nemůže být pochyb o poslání KČP; 

15. 

5. okresní sněm KČP v Liberci kriticky zhodnotil činnost libereckých hraničářů v minulém období, 
zvolil 12-ti člennou OR s předsedou Miroslavem Mackem a uložil ji obnovit činnost dříve 
ustanovených místních a městských klubů KČP v okrese a prohloubit spolupráci mezi občanskými 
sdruženími vlasteneckého zaměření; 

17. 
OR KČP v Teplicích v otevřeném dopise generálnímu řediteli ČT odsoudila a vyslovila nesouhlas 
s pořady typu „Lži a omyly II. světové války“; 

29. 
2. krajský sněm KČP Liberecka zdůraznil, že nelze dopustit, aby ČR v EU zastupovali ti, kteří nejsou 
schopni ani ochotni hájit zájmy občanů ČR a jsou velmi vstřícní k požadavkům SL; 

VI. 

3. 
4. pražský hraničářský sněm uložil nově zvolené Pražské radě rozvinout v roce 60. výročí 
osvobození činnost KČP na celém území hlavního města, ve všech jeho obvodech; 

4. 

v reakci na sudetoněmecké dny v Norimberku delegáti 6. okresního sněmu KČP v Domažlicích 
vyzvali vládu, aby přijala rázná opatření proti stále se stupňující konfrontační a zlovolné kampani 
Sudetoněmeckého landsmanšaft vůči České republice; 

5. 
setkání bývalých čs. pohraničníků v Devinské Nové Vsi na Slovensku se zúčastnili a slovenské 
přátele pozdravili delegáti KČP z Prahy, jižních Čech, jižní Moravy, Pardubic, Chrudimi a Děčína; 
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5. 

v Lidovém domě v Kralovicích se konalo slavnostní jubilejní shromáždění více než 300 bývalých 
příslušníků brigády ČSLA nesoucí název svého předchůdce - Karpatský útvar, který vznikl 1.6.1944 
na území SSSR jako součást Rudé armády; 

… 
odhodlání pokračovat v hájení identity občanů ČR a čelit amerikanizaci a germanizaci života 
společnosti i po vstupu ČR do EU se prolínalo 3. krajským sněmem KČP Karlovarského kraje; 

12. 
3. krajský sněm KČP Královéhradeckého kraje zavázal rady a kluby KČP k sjednocování sil všech 
vlasteneckých organizací a k vzájemné podpoře pořádaných akcí; 

16. 
děčínští hraničáři ve svém apelu k vládě a Parlamentu ČR vyjádřili svou vůli žít v míru se všemi 
antifašistickými spojenci i s dalšími národy včetně Německa; 

19. 

8. zasedání NR KČP, které se zabývalo přípravou VI. národního sněmu v Plzni, účastí KČP na 
oslavách 60. výročí osvobození Československa a obsahovým zaměřením činnosti KČP 
v podmínkách členství ČR v EU konstatovalo, že postavení, úloha a autorita KČP ve společnosti se 
zvyšují; 

24. 
členové a sympatizanti Vlasteneckého sdružení antifašistů a KČP v Brně přijali společné stanovisko 
k některým aktuálním současným otázkám; 

25. 
za farizejství označila severočeská rada KČP jednání senátorů hlásících se k boji proti terorismu a 
glorifikujících činy bratří Mašínů před půl stoletím; 

25. 
?. krajský sněm KČP  Pardubického kraje odsoudil a za národní zradu označil postoje některých 
pravicových politiků k revanšistickým požadavkům Sudetoněmeckého landsmanšaftu; 

26. 
30 delegátů II. krajského sněmu KČP Olomoucka vyslovilo důrazný protest k revanšistické činnosti 
spolků odsunutých Němců a vyzvalo k semknutí všech vlasteneckých sil; 

26. 
na II. vzpomínkovém shromáždění u společného hrobu obětí z pochodu smrti v Choustníkově 
Hradišti promluvil předseda NR Ing. K. Janda; 

26. 

vzpomínkové shromáždění v Háji ve Slezsku k 135. výročí 1. tábora lidu na Ostré Hůrce 12.9.1969 
k zavedení českého školství a českého jazyka do úřadů uspořádaly KČP a další vlastenecké 
organizace Moravskoslezského kraje; 

VII. 

3. 
k odkazu Jana Sladkého Koziny se v bývalém sídle velitelství bPS v Sušici přihlásili bývalí příslušníci 
7. (sušické) pohraniční brigády; 

3. 

180 účastníků tradičního setkání BOSH z jižní Moravy v Kulturním domě v Jemnici odsoudilo 
nehorázné očerňování historie ochrany státních hranic v letech 1945 – 1989, pokusy o skandalizaci 
PS a soudní stíhání těch, kteří plnili svou vlasteneckou povinnost; 

9. 
pietní vzpomínku u Končin nedaleko Němčic k uctění památky zákeřně zavražděného stržm. SNB 
Josefa Hendrycha uspořádal Podorlický KČP; 

9. 
na výročním shromáždění KČP v Nové Bystřici – Starém Městě věnovali účastníci hlavní pozornost 
dalším úkolům KČP v podmínkách členství ČR v EU; 

10. 
na 200 bývalých ochránců státních hranic se zúčastnilo tradičního setkání v Poběžovicích, z něhož 
odeslali protestní dopis prezidentu V. Klausovi; 

22. 
I. krajský sněm KČP Jihomoravského kraje za účasti delegátů ze Znojma, Břeclavi, Brna a Jemnice 
varoval před nebezpečím germanizace a fašizace v ČR; 

… 
z podnětu OR KČP v Břeclavi ve spolupráci s Klubem vojenské historie se v objektu bývalých 
kasáren 19.rPS Valtice-Celní úřad konalo setkání padesáti bývalých příslušníků PS z Moravy i z Čech; 

VIII. 

14. 

v Horní Stropnici se konal I. krajský sněm KČP Jihočeského kraje, obrátil se k politické reprezentaci, 
k české inteligenci i ke všem občanům, kteří ovlivňují veřejné mínění, hlavně mládež, aby šířili 
pravdu o národních, evropských i světových dějinách; předsedou KR se stal JUDr. František Polák; 

18. 
v Praze byla za účasti zástupců šesti středočeských okresů založena Středočeská KR KČP; předsedou 
se stal Jiří Pokorný; 

28. 
hraničáři v Nových Hradech společně s Čs. svazem ochránců přírody zorganizovali třídenní zájezd 
autobusem na Slovensko, jehož první zastávkou se stal Varín; 

28. 
na 150 účastníků III. setkání Čechů a Slováků si ve Varíně v SR připomnělo 60. výročí SNP a 57. 
výročí vyvrcholení bojů příslušníků SNB a ČSLA proti banderovcům na Slovensku; 

IX. 

… 
představitelé KR KČP Liberecka a Jablonecka vyzvali prezidenta ČR, aby nevyhověl návrhu Senátu 
ČR na udělení vyznamenání teroristické skupině bratří Mašínů; 

9. 
IV. krajský hraničářský sněm v Plzni, kterého se zúčastnilo 32 delegátů, schválil provolání 
k aktivizaci činnosti KČP v Plzeňském kraji; 

11. na 120 bývalých příslušníků PS ze všech koutů republiky se zúčastnilo setkání bývalých příslušníků 
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Volarské brigády PS; 

13. 
OR KČP v Chomutově se stala spolupořadatelem bojovné manifestace občanů na Červeném Hrádku 
proti postupující germanizaci čs. pohraničí; 

15. 
ve smuteční síni na Ústředním hřbitově ve Znojmě se konalo poslední rozloučení s bývalým 
velitelem znojemské brigády PS plk. v.v. RSDr. Bohuslavem Plevákem, členem OR KČP; 

15. shromáždění mosteckých hraničářů rozhodlo, aby OR KČP v Mostě nesla jméno Josefa Houzáka; 

18. 
v kulturním domě Koválovic se uskutečnilo první setkání 112 členů, příznivců a hostů KČP zlínského 
kraje spojené s prohlídkou Muzea PS a SNB F. Kotka v Osičanech; 

22. 
jihomoravská KR KČP na svém historicky prvním zasedání odsoudila návrh na pomník znevažující II. 
odboj a jeho oběti a protestovala proti hrozícím asociálním opatřením; 

27. 
v Chebu se konal mezinárodní seminář k otázkám a projevům germanizace v hospodářské, 
politické, kulturní a sociální oblasti v ČR; 

27. v Českých Budějovicích se uskutečnilo setkání 200 bývalých příslušníků 15. brigády PS; 

28. 

v návaznosti na seminář se konala vlastenecká manifestace na chebském náměstí; kromě občanů 
Chebu se jí zúčastnili i lidé z dalších míst ČR; hlavní projev přednesl předseda NR KČP Ing. Karel 
Janda; účastníci přijali „Poselství hraničářů z Chebska“ s varováním před ekonomickými a 
politickými nátlaky na ČR a výzvu ke všem vlasteneckým spoluobčanům, aby důsledně a důrazně 
čelili revanšistickým a vlastizrádným tendencím; 

… 
místní KČP v Klenčí pod Čerchovem uspořádal pietní vzpomínku na padlé ochránce státní hranice 
v roce 1938 i pro širší veřejnost s využitím autobusového zájezdu; 

X. 

2. 
v malém sále muzea v Chrudimi se uskutečnilo setkání bývalých více než padesáti partyzánů 
operujících v letech německé okupace na Českomoravské vysočině; 

2. 
členové a sympatizující novohradského KČP uctili památku padlého pohraničníka – vojína Adama 
Ruso, zákeřně zavražděného západními agenty v 50. letech v úseku Krabonoš 

29. 

v Plzni byl za účasti 178 delegátů ze všech krajů ČR a 20 domácích i zahraničních hostů zahájen 
dvoudenní VI. národní sněm KČP; zprávu přednesl předseda NR Ing. Karel Janda, v diskusi 
vystoupilo 16 delegátů a 12 hostů; 

30. 
v Plzni byl zakončen dvoudenní VI. národní sněm KČP; schválil usnesení, Závěrečné prohlášení a 
zvolil nové vrcholné orgány KČP; předsedou NR KČP se stal opět Karel Janda; 

XI. 

19. 
na ustavujícím shromáždění v Sušici na Klatovsku byl založen další KČP, předsedou nově zvolené 
MěR KČP se stal Jaroslav Žák; 

25. 
ve Zlíně byla zvolena sedmičlenná KR KČP, jejímž předsedou se stal Doc. Ing. Bohumil Klimpelle, 
CSc.; 

27. 

v Praze se konalo I. celostátní setkání spolupracovníků, dopisovatelů a kolportérů Hraničáře; 
ohlédnutí za jeho třinácti ročníky na něm přednesl šéfredaktor RSDr. Václav Šípek, CSc.; přínos 
Hraničáře pro ideové sjednocování i organizační budování KČP vysoko ocenil předseda NR KČP Ing. 
Karel Janda; 

XII. … vyšlo zvláštní číslo Hraničáře zcela věnované VI. národnímu sněmu KČP v Plzni; 
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I. 

24. 
v Havlíčkově Brodě byl ustaven KČP; byla zvolena pětičlenná OR KČP, jejímž předsedou se stal 
Stanislav Friml; 

29. 
za účasti delegátů téměř ze všech okresů konal ustavující sněm KČP Středočeského kraje; zvolili KR, 
jejímž předsedou se stal Jiří Pokorný z Berouna; 

29. 
v Praze se uskutečnil jubilejní, v pořadí již desátý Slovanský vlastenecký bál organizovaný 
Slovanským výborem a KČP; 

IV. 22. 
 zakládající člen a průkopník KČP na Domažlicku, znamenitý pokračovatel chodských tradic 

Zdeněk Pařil; 
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VI. 

1. 
MěR KČP v Opavě, ve spolupráci s 15. ZO KSČM uspořádaly zábavné odpoledne pro děti 5. třídy ZŠ 
Boženy Němcové; 

7. 

delegáti VI. okresního sněmu KČP v Domažlicích, kteří pozorně sledovali průběh sudetoněmeckých 
dní v Norimberku konaných pod heslem „Vyhnání je genocida – právu na domovinu patří 
budoucnost“, vyzvali české ústavní představitele, aby chránili výsledky Postupimské konference a 
prezidentských dekretů Dr. E. Beneše; 

9. 
hrubé výpady funkcionářů sudetoněmeckého landsmanšaft a vedoucího činitele bavorské zemské 
vlády E. Stoibera, ve svém stanovisku rozhodně odmítli členové MěR KČP Pardubice; 

25. 
na 120 bývalých příslušníků 7. sušické brigády PS s rodinnými příslušníky z celé republiky se setkalo 
v Sušici; odeslali kritické dopisy prezidentu a Senátu ČR i chebským zastupitelům; 

25. 

41 veteránů 3. karlovarské brigády PS, za účasti svého bývalého velitele plk. v.v. Ing. Jiřího Vrzala 
odsoudilo snahy o falšování historických faktů vítězství nad německým fašismem i návrh senátu na 
vyznamenání bratří Mašínů; 

25. 
na 3. setkání východočeských hraničářů, u masového hrobu zavražděných vězňů koncentračního 
tábora Gross-Rossen v Choustníkově Hradišti, promluvil Ing. Karel Janda; 

… 

v kulturním domě v Hevlíně, za účasti svého bývalého velitele – 4. znojemské brigády PS plk. v.v. 
Ing. Jana Muzikáře a delegace 11. bratislavské brigády PS, se sešlo na 80 bývalých pohraničníků a 
rodinných příslušníků ze znojemského okresu;  

VII. 

… 
Hraničář otiskl podrobnou informaci o jednání IX. Všeslovanského sjezdu v Minsku očima jednoho 
z delegátů, člena vedení NR KČP Miroslava Císaře; 

2. 
NR KČP se zabývala postojem KČP k nároku naši republiky na válečné reparace od Německa; 
zasvěceně o tom promluvil expert na mezinárodní právo JUDr. Richard Král; 

2. 
československou hymnou a husitským chorálem bylo zahájeno tradiční setkání pod Blaníkem;, 
hlavní projev přednesl poslanec Parlamentu ČR Václav Frank; 

3. 
KČP otevřel své vlastní webové stránky na internetu; prezentují se na nich NR, Hraničář, sekce 
BOSH i jednotlivé kraje; 

9. 
265 bývalých příslušníků PS se svými rodinnými příslušníky se sešlo na tradičním setkání 
v Poběžovicích; 

16. 
ve Vlčici u Bílovsi se sešlo 48 bývalých pohraničníků se svými blízkými; při příležitosti Dne PS 
rozhodně odsoudili pomlouvačnou a nenávistnou kampaň proti PS; 

VIII. 

20. 

autokarový zájezd 48 občanů na 15. setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí 
v Dubňanech na Hodonínsku pod patronací KR KČP Zlínského kraje zorganizoval František Kotek, 
tvůrce a majitel Muzea PS a SNB v Osičanech; 

26. 
ve slovenském Varíně se uskutečnilo již 4. setkání českých a slovenských vlastenců;, 
k nejpočetnějším českým delegacím patřily znojemská, plzeňska a tradičně jihočeská; 

27. 
v Malé Úpě se konalo tradiční setkání levicově orientovaných občanů Trutnovska, Náchodska a 
Jičínska za účasti delegací z Polska a Německa; 

IX. 

6. 
památce 362 ubitých sovětských vojáků z koncentračního tábora z let 1941 – 1945 pochovaných ve 
společném hrobě v Lomnici u Rýmařova, se poklonila delegace MěR KČP v Krnově; 

17. 
mezi 800 účastníky slavnosti levicového tisku v areálu lesoparku Benátky v Nové Vsi v Ostravě 
nechyběli ani hraničáři z Ostravy, Opavy, Jistebníku a Krnova; 

22. 

památku dvou příslušníků SOS a dalších místních občanů zavražděných zfanatizovanými 
henleinovci si spolu se školní mládeží ve Vidnavě připomněla i čtyrčlenná delegace KR KČP 
s předsedou Janem Kazdou, který na pietní akci promluvil; 

26. 
na setkání odběratelů a čtenářů Hraničáře byl v Moravském Berouně ustaven pětičlenný přípravný 
výbor KČP; 

29. 
na 11. setkání členů a příznivců KČP v Berouně byl poprvé představen vlastní prapor berounského 
KČP; 

X. 

4. v Havlíčkově Brodě byla založena KR KČP Vysočiny, předsedou se stal Miloslav Wasserbauer; 

8. 
5. zasedání NR KČP se zabývalo charakteristikou současné situace v ČR i ve světě a jejím vlivem na 
obsahové zaměření KČP před jeho VII. národním sněmem; 

… 

přes 50 bývalých pohraničníků, kteří se sešli v Plané u Mariánských Lázní v rezoluci Městskému 
zastupitelstvu vyzvali zastupitele, aby upustili od vybudování památníku osobám usmrceným při 
přechodu státní hranice v letech 1948 – 1989; 
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22. 
přes 400 bývalých ochránců čs. státních hranic manifestovalo na společném shromáždění česko-
slovenskou sounáležitost; 

24. 
besedu s delegáty IX. Všeslovanského sjezdu v Minsku – Doc. RNDr. Janem Minářem, DrSc. a 
Františkem Krkoškou uspořádala OR KČP v Chomutově; 

XI. 

… hlasitý protest proti pomluvám a hanobení Pohraniční stráže vydala středočeská rada KČP; 

… 
nadbíhání Senátu ČR německým revanšistům rozhodně odsoudila Historická a dokumentační 
komise při NR KČP; 

… 
odsuzující stanovisko k negativním jevům v česko-německých vztazích v současnosti vydala MěR 
KČP v Krnově; 

10. 
v Moravském Krumlově členové a příznivci KČP na ustavujícím shromáždění, za účasti členů NR KČP 
J. Každý a E. Dvořákové zvolili MěR KČP s předsedkyní Marií Horákovou; 

10. 
městský sněm KČP v Ostravě vyzval všechny vlastenecké organizace k aktivnímu odporu proti 
nastupující germanizaci a k obraně českých národních a státních zájmů; 

12. 
jihomoravská KR KČP uspořádala seminář na téma „Česko-německé vztahy po volbách v SRN – 
působení proti germanizaci“; hlavní referát přednesl PhDr. Josef Groušl, CSc.; 

16. 
přes 50 účastníků KČP Trutnovska se zúčastnilo besedy s předsedou Slovanského výboru ČR Doc. 
RNDr. Janem Minářem CSc. k aktuálním otázkám slovanské vzájemnosti; 

19. 
členové a příznivci KČP  v Tachově vyjádřili svou nespokojenost se zpravodajstvím veřejnoprávních 
sdělovacích prostředků; 

23. 
besedu k aktuálním otázkám KČP s místopředsedou NR a předsedou jihomoravské KR KČP 
Stanislavem Bršlicou, uspořádali hraničáři v Jemnici; 

23. 

budovu Evropského parlamentu na pozvání europoslance Miloslava Ransdorfa si prohlédlo několik 
členů středočeské KR KČP spolu s dalšími příznivci KČP, kteří se zúčastnili autobusového zájezdu do 
Bruselu; 

30. 
na výročním shromáždění KČP v Sušici bylo oznámeno, že vedení města jako uznání činnosti KČP 
v osvětě, přidělilo MěR KČP v Sušici finanční podporu ve výši 700,-Kč; 

XII. 

3. 
obavy z nežádoucího vývoje směřujícího k posilování vlivu ultrapravicových sil v ČR i v dalších 
evropských zemích vyjádřili členové  KR KČP Karlovarského kraje na svém zasedání; 

… 
severočeská rada KČP odsoudila a za nemravné označila odstranění busty maršála Rudé armády P. 
S. Rybalka v Děčíně; 

… 
důrazný protest proti paktování senátorů s činiteli sudetoněmeckého landsmanšaft vydala OR KČP 
v Havlíčkově Brodě; 

  

22000066  
  

I. 

… 
v 1. čísle 15. ročníku vyšla jako poprvé zvláštní příloha Hraničáře „Naše české pohraničí“ a bude se 
střídat s již vycházející přílohou „Československý pohraničník“; 

28. 
50 delegátů VI. okresního sněmu KČP Liberecka zvolilo novou omlazenou okresní radu KČP, štafetu 
předsedy na ni převzal Oldřich Batěk; 

31. ve Strakonicích byl založen KČP, předsedou Stanislav Lenc; 

II. 

23. 
v Kroměříži ve Zlínském kraji devět členů KČP založilo místní KČP; všichni se stali odběrateli 
zpravodaje Hraničář; 

24. 
hraničáři z Děčína a Benešova nad Ploučnicí vyjádřili nesouhlas s kolaborací některých politiků a 
vyzvali Parlament ČR ke schválení zákona o českém jazyku a k aktivnější obraně národních zájmů; 

24. 
V. městský sněm KČP v Plzni zobecnil zkušenosti z dvouletého období, ocenili práci nejaktivnějších 
členů, vytýčili úkoly pro další období;, předsedou MěR KČP se stal František Trázník; 

III. 

1. 
protest proti nezákonnému stíhání ochránců československých státních hranic přijalo výroční 
shromáždění místního KČP ve Vrdech na Kutnohorsku; 

8. společnou oslavu mezinárodního dne žen připravila MěR KČP v Třeboni; 

15. OR KČP okresu Praha – východ byla zvolena na prvním shromáždění členů KČP; 
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15. 
okresní shromáždění KČP v Příbrami, kterého se zúčastnily přes tři desítky členů, odsoudilo 
současné snahy o překrucování a účelové zkreslování naší české historie; 

18. 
okresní sněm KČP v Děčíně vyzval hraničáře a další vlastenecké občany, aby vyžadovali od 
ústavních orgánů důslednou obhajobu českých národních zájmů; 

21. 
na ustavujícím shromáždění KČP v Rýmařově byla zvolena MěR KČP; předsedou se stal PhDr. Alois 
Matuška; 

23. 

účastníci veřejného shromáždění v Mostě se vyslovili proti vysílání českých žoldáků do zahraničí 
bojovat za cizí zájmy a proti budování vojenských pohřebišť vojákům Wehrmachtu a SS, kteří za 
války – jako okupanti, padli na našem území a amerických vojenských základen v ČR sloužících 
k zabezpečení vlády USA nad světem; 

23. 
usnesení 7. výročního shromáždění členů a sympatizantů KČP v Opavě zavázalo členy k aktivnímu a 
důraznému boji proti překrucování historie a jejímu účelovému zneužívání; 

29. 
oblastní rady KČP a Vlastenecké sdružení antifašistů Olomoucka vydaly protestní provolání vůči 
protiprávním požadavkům Sudetoněmeckého landsmanšaft vůči ČR; 

IV. 

1. 

v Praze se konal celostátní seminář k základním dokumentům KČP; shrnující poznatky a připomínky 
z územních rad a místních KČP i námětů z diskuse na stránkách Hraničáře přednesl místopředseda 
NR Stanislav Bršlica;, v diskusi převládly návrhy na dílčí úpravy programového prohlášení i 
požadavky na úpravu Stanov; 

8. 
v Opavě se konal II. krajský sněm KČP Moravskoslezského kraje; zvolil 11 člennou KR KČP, 
předsedou se opět stal Jaroslav Vlach; 

19. 
v Brně se konal městský hraničářský sněm; zvolil 19 člennou městskou radu KČP s předsedou 
Rudolfem Přerovským; 

20. 
VI. okresní sněm Trutnovska, jenož se zúčastnilo 47 delegátů a 7 hostů, vyzval rady KČP v okrese 
k všestrannému rozvíjení kontaktů s občany různých národností a národnostních menšin; 

24. 

na 40 delegátů a hostů VII. krajského hraničářského sněmu v Ústí nad Labem kriticky posoudilo 
vlastní činnost v minulém období; přijalo usnesení ke zvýšení aktivity hraničářů Ústecka, aby 
zakladatelská územní Severočeská rada KČP chytila druhý dech a opět zaujala avantgardní 
postavení v KČP; předsedou KR se opět stal Ladislav Chvojka; 

24. 

na setkání delegátů jihlavského a havlíčkobrodského okresu v Havlíčkově Brodě byla zvolena KR 
KČP Vysočiny;, předsedou zvolen Miloslav Wasserbauer; KR bude usilovat o založení KČP na 
Žďársku a Pelhřimovsku, kde dosud KČP neexistuje; 

27. 
v Jablonném nad Orlicí se za účasti 44 delegátů a hostů konal VIII. sněm Podorlického KČP; zvolil 
novou OR KČP s předsedou Františkem Horníčkem; 

V. 

4. 
v Leškovicích na Havlíčkobrodsku, u památníku padlých z partyzánské brigády Mistr Jan Hus, se 
konal tradiční pietní akt za účasti havlíčkobrodských hraničářů; 

20. 

za účasti 35 delegátů se konal II. hraničářský sněm Středočeského kraje; zdůraznil, že i ve 
vnitrozemí žijí lidé spjati s českým pohraničím; ocenil průkopnické kroky KČP v Týnci nad Sázavou a 
aktivity středočeských hraničářů v okresech Beroun, Příbram, Kladno, Praha-východ a ve Vrdech na 
Kutnohorsku; zvolil 20 člennou KR KČP s předsedou Jiřím Pokorným; 

25. 
krajský sněm KČP Královéhradeckého kraje přivítal ve svých řadách tři nové kluby v Týništi, 
Broumově a ve Smiřicích; předsedou nové KR KČP zůstal Kamil Kára; 

25. 
sekce OSH při MěR KČP v Pardubicích se obrátila na Úřad vlády se stížností, že marně čeká 
odpověď od Rady ČT a jejího ředitele na svou kritiku seriálu „Příběhy železné opony“; 

27. 

v příhraniční obci Halámky se sešel II. krajský sněm KČP Jihočeského kraje; předsedou opětovně 
zvolen JUDr. František Polák; delegáti z Novobystřicka, Jindřichova Hradce, Třeboně, Novohradska, 
Lipenska, Volar, Českých Budějovic, Strakonic a Blatné se v souladu se strategickým ústředním 
heslem KČP shodli, že budou aktivně vystupovat proti všemu, co by oslabovalo naše pohraničí a 
škodilo našemu národnímu cítění; 

27. 
128 bývalých příslušníků 5. chebské brigády PS v prohlášení u příležitosti 55. výročí přijetí Zákona o 
ochraně státních hranic požadují přístup v informování o minulosti; 

VI. 

… 
místní KČP ve Vrdech na Kutnohorsku varoval hazardováním se životy občanů ČR; žádá vystoupení 
z NATO a je proti zřizování vojenských základen v ČR bez referenda občanů; 

8. 
za účasti předsedy NR KČP se v Brně konal II. krajský sněm KČP Jihomoravského kraje;, zvolil KR KČP 
v čele se Stanislavem Bršlicou; 

15. 
V. hraničářský sněm v hlavním městě Praze potvrdil sepětí pražských vlastenců s českým 
pohraničím; zvolil novou MěR KČP, jejímž předsedou se stal Karel Fišer; 
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17. 
přátelské setkání bývalých pohraničníků v Příkazích uspořádala sekce ochránců státních hranic při 
KČP Olomouckého kraje; 

22. 
novou 13 člennou KR KČP zvolil V. hraničářský sněm Plzeňského kraje, předsedkyní se opět stala 
Olga Novotná; 

24. 
v Hlubočkách u Olomouce se sešel III. hraničářský sněm Olomoucka; jeho delegáti se poklonili 
památce dukelských hrdinů; předsedou KR zůstal Jan Kazda; 

24. 
na pietním shromáždění v Ležákách za účasti významných představitelů politického a veřejného 
života ke třem tisícům účastníků promluvil i předseda NR KČP Ing. Karel Janda; 

24. 

na IV. pietním a protestním shromáždění občanů v Choustníkově Hradišti pořádaném z iniciativy KR 
KČP promluvil hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a člen ÚV ČSBS plk. v.v. Vasil 
Chymčák; 

27. 
veřejnou a účinnou protestní akci proti památníku „obětem železné opony“ při jejím odhalení na 
Chebsku uspořádala OR KČP v Chebu; 

28. 
26 delegátů zastupovalo všechny čtyři okresy Pardubického kraje na III. krajském sněmu KČP; 
předsedou nově zvolené KR se opět stal PaedDr. František Dosoudil; 

VII. 

1. 
IV. krajský sněm KČP Karlovarského kraje konstatoval, že vzrostl počet akcí pořádaných přímo KČP; 
předsedou nově zvolené KR zůstal Ing. František Foud; 

1. 

přes 130 účastníků z celé jižní Moravy se zúčastnilo setkání bývalých pohraničníků k 55. výročí 
zákona o ochraně státních hranic; uspořádala je OR KČP v Břeclavi;, odsoudili hrubé falšování 
historických skutečností z období studené války v letech 1945 – 1989, neobjektivní a lživé relace Čs. 
rozhlasu i televizních stanic a vyzvedávání zločinců a vrahů té doby; 

4. 
poznávací zájezd na Táborsko v jižních Čechách za účelem poznání naší dávnější i novodobé 
historie od Jana Žižky až po prezidenta Dr. E. Beneše uspořádala OR KČP v Liberci; 

8. 
autobusový zájezd s putováním po Chodsku spojený s tradičním setkáním bývalých pohraničníků ke 
Dni PS v Poběžovicích uspořádala OR KČP v Příbrami; 

15. 

důstojné odhalení pomníku des. Miloši Kuklovi, vyznamenanému Za statečnost in.m. bylo součástí 
setkání příslušníků bývalé 12.bPS k 55. výročí vzniku PS v Tachově; mezi hosty byli senátor a 
starosta Tachova pan Macák i starosta obce Zadní Chodov pan Brůžek a místopředseda NR KČP 
RSDr. Milan Richter, CSc.; 

19. 
v Praze se uskutečnilo II. setkání dopisovatelů a kolportérů zpravodaje Hraničář; zúčastnilo se jej na 
50 spolupracovníků; 

29. 
150 výročí velkého vlastence a bojovníka za národní požadavky – Karla Havlíčka Borovského, si 
připomněli třeboňští hraničáři; 

VIII. 

12. 

delegáti KČP Liberecka, Jablonecka a Českolipska na III. krajském hraničářském sněmu konstatovali, 
že generační obměna územních rad ovlivňuje činnost KČP; předsedou nově zvolené KR KČP se opět 
stal Leoš Hamerský; 

19. NR KČP na svém zasedání vydala prohlášení proti vojenské raketové základně USA na území ČR; 

26. asi 300 českých a německých antifašistů se sešlo v Malé Úpě pod Sněžkou na antifašistickém srazu; 

IX. 

9. 
v Brně byl zahájen dvoudenní VII. národní sněm KČP; zprávu NR KČP o činnosti a úkolech KČP 
přednesl její předseda Ing. Karel Janda; 

10. 
v Brně byl ukončen dvoudenní VII. národní sněm KČP;, schválil Programové prohlášení a zvolil nové 
národní orgány Klubu; 

… 

výlet a putování českým pohraničím po památných místech v Otově, Čerchově, galerii bratří Špilarů 
a chodského muzea i restaurace se Sdružením zdravotně postižených uspořádal KČP v Horšovském 
Týně; 

… 
šest vztyčených, různě velkých a různě barevných praporů KČP s psí hlavou poutalo pozornost 
tisíců návštěvníků pod Kunětickou horou; 

15. 
sraz absolventů, velitelů i pedagogů učiliště vojsk MV Julia Fučíka po 40-ti letech se konal 
v Bruntále; 

16. 
MěR KČP v Ostravě se prezentovala na ostravských oslavách Dne tisku na Benátkách propagačnímu 
stánkem s výtisky Hraničáře, publikacemi, odznaky a vlaječkami; 

22. 
delegace MěR KČP z Bruntálu uctila v Liptáni tichou vzpomínku a položením květin památku 
příslušníků Stráže obrany státu, kteří položili své životy při obraně vlasti v r. 1938; 

23. OR a KR KČP v Liberci ve spolupráci s KC vlasteneckých organizací uspořádaly vzpomínkovou akci na 
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oběti útoku oddílu Freikorpsu na celnici v Srbské; 

28. 

více než 50 účastníků v Čelákovicích si připomenulo brutální vraždu stržm. SNB Jaroslava Honzátka; 
organizátorem byly KR KČP Středočeského kraje a MěV KSČM v Čelákovicích; hraničáři z Berouna a 
z Podorlického KČP přišli i se svými prapory; 

X. 

22. 

v Drážďanech  plk. pohraničních vojsk Německé demokratické republiky Peter Freitag, který i 

v popřevratových 90. letech a po pohlcení NDR Spolkovou republikou Německo zůstal věrný svým 
zásadám bojovníka za mír a sociální spravedlnost; podílel se na hnutí německých pohraničníků a 
aktivně přispíval k rozvoji internacionálních vztahů s KČP a s Polskou wspolnotou narodowou; 

… 
několik besed se studenty na středních školách v Bruntále na téma: „Sudetští Němci, jejich činnost 
po r. 1933 a chování v současnosti“ uspořádala MěR KČP v Bruntálu; 

XI. 

11. v Praze ve věku 82 let  jeden z dnes již legendárních velitelů PS plk. v.v. Ing. Jiří Vrzal; 

14. 
dočasnou pracovní komisi pro zřízení pomníku padlým ochráncům československých státních 
hranic ustavilo vedení NR KČP; 

16. 
MěR KČP v Ostravě uspořádala veřejnou besedu o činnosti KČP; předseda a ostravští delegáti VII. 
národního sněmu v Brně na ní zodpověděli řadu dotazů přítomných občanů; 

21. 
v Příbrami se uskutečnil okresní sněm KČP;, zúčastnil se na něm i iniciátor knihy „Stalo se na 
hranici“ a místopředseda NR KČP RSDr. Milan Richter, CSc.; 

21. 

poutavé vyprávění bývalého příslušníka PS plk. v.v. Jaroslava Michálka o složitostech služby 
pohraničníků na západní hranici spojené s prohlídkou exponátů a hrou na harmoniku si přišlo 
poslechnout na 80 plzeňských zájemců; akci organizovala MěR KČP v Plzni; 

22. 
besedu s Dr. Milanem Havlíčkem z nakladatelství Orego s ohlédnutím za 15-ti lety jeho existence 
uspořádala MěR KČP v Ostravě; 

… 
zájezdem do Lidic, z iniciativy KČP, dovršilo Koordinační centrum vlasteneckých organizací v Liberci 
program své osvětové činnosti v roce 2006; 

… 
protestní dopis ministrovi vnitra k zákazu Komunistického svazu mládeže s požadavkem na 
přehodnocení výnosu odeslala KR KČP Vysočina; 

30. 
MěR KČP v Bruntále uspořádala veřejné shromáždění KČP spojené  s přednáškou o historii města a 
o vztahu k sudetoněmecké otázce; 

XII. 

2. 
delegace NR KČP se ve Straussbergu zúčastnila podzimního setkání příslušníků Pohraničních vojsk 
bývalé NDR; 

9. 
ohlédnutí za rokem 2006 uspořádala MěR KČP v Tachově;, přišli také starosta města a senátor Mgr. 
Ladislav Macák (ČSSD) a Josef Švarcberk, poslanec Parlamentu ČR (KSČM); 

20. 
pražská MěR KČP požádala prezidenta V. Klause, aby se zasadil, aby český právní řád – vzhledem 
k nenávistným krokům k nedávné minulosti -  nebyl zpochybňován doma i za hranicemi; 

… 
svou činnost za uplynulý rok s doprovodem harmonikářů bilancovali třeboňští hraničáři; hodnocení 
s výhledem do následujícího roku přednesl předseda MěR KČP plk. v.v. Miroslav Kvídera; 

… 
novoroční pozdravy svým členům a příznivcům z řad bývalých příslušníků PS rozeslala OR KČP 
v Havlíčkově Brodě; 

… 
vyšlo zvláštní vydání Hraničáře dokumentačně – protokolárního obsahu poskytující ucelený obraz o 
jednání a výsledcích VII. národního sněmu KČP v Brně; 
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I. 

3. 
OR KČP v Chomutově se obrátila k vybraným obcím v okrese s dopisem místním zastupitelům se 
žádostí o pomoc při ustavení místních KČP; 

10. 
středočeští hraničáři s prapory se zúčastnili pietního aktu v Mirošovicích k uctění památky brutálně 
zavražděné Anny Kvášové; promluvil poslanec Stanislav Grospič; 

27. 
NR KČP vyjádřila svoji podporu hnutím proti umístění americké vojenské základny v ČR a vyzvala 
místní kluby a územní rady k organizování účasti na protestních akcích; 

III. 4. 
pamětní medaili Jana Sladkého Koziny předali představitelé z pověření NR KČP v havlíčkobrodské 
nemocnici bývalému pohraničníkovi Jaroslavu Jasanovi; 
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5. 
na protestním shromáždění v Příbrami proti americkému radaru v ČR byli početně zastoupeni i 
středočeští hraničáři se svými prapory; 

10. 

NR KČP jednala o podílu KČP na protestních aktivitách proti umístění vojenské raketové základny 
USA na území ČR;  v přijatém usnesení zdůraznila, že aktivní účast na protestních hnutích proti 
základně považuje nyní za svůj hlavní úkol; vydala prohlášení – „Braňme společně naše práva, 
svobody, bezpečnost a mír!“ 

12. 
při oslavě MDŽ, pořádaném MěR KČP v Třeboni všichni přítomní podepsali rezoluci proti 
vybudování raketové základny USA na území ČR; 

15. 
členové a příznivci KČP v Brně ve spolupráci s městskou organizací Vlastenecké sdružení antifašistů 
uctili památku obětí fašismu u popraviště v Kounicových kolejích; 

22. 
účastníci besedy, pořádané MěR KČP v Mariánských Lázních, vyjádřili svou plnou podporu 
občanům Trokavce v jejich odporu proti zřízení raketové základny u jejich obce; 

26. 
protest proti zřizování jakýchkoliv, zejména radarových či raketových základen armády USA v ČR, 
vyjádřili účastníci veřejného shromáždění KČP v Chomutově; 

29. 
v Mělníku byla na ustavující schůzi ustavena OR KČP v mělnickém okrese; předsedou zvolen Jiří 
Klepetko; 

IV. 

14. 
KR KČP v Karlových Varech odmítla budování jakékoliv základny USA či jiného státu na území ČR a 
od vlády ČR požaduje vyhlášení referenda a zastavení jednání s vládou USA; 

21. 
v Děčíně se konalo přátelské setkání pohraničníků bývalé 19. děčínské brigády PS; přišlo 91 
bývalých hraničářů; 

V. 

1. ani na prvomájové oslavě v lesoparku Benátky v Ostravě nechyběl stánek KČP; 

5. na tradičním pietním shromáždění „Terezínská tryzna“ promluvil také předseda NR KČP Ing. Janda; 

5. 
středočeští hraničáři uctili ve Vrdech na Kutnohorsku památku dvou místních rodáků zemřelých 
v době jejich služby u Pohraniční stráže; 

7. 
na pietní vzpomínce k 62. výročí osvobození města Rudou armádou na místním hřbitově, kde je 
pochováno 804 rudoarmějců, promluvil předseda MěR KČP v Bruntále Kalousek; 

8. 
 pod patronací Česko-ruské společnosti, OV KSČM a KČP se uskutečnil pietní akt u pomníku obětí II. 
světové války na Chebsku; 

9. 
vítězství nad fašismem a 62. výročí osvobození města Třeboně Sovětskou armádou si u Památníku 
osvobození připomněli hraničáři a občané; 

10. 

KR KČP v Liberci, spolu s OR KČP v České Lípě, adresovaly Parlamentu ČR rozhodný protest 
k prohlášení ministra zahraničí Karla Schwarzenberga k poválečnému odsunu Němců 
z Československa v německém tisku; 

16. 
KČP byl ustaven v dalším středočeském městě – v Mladé Boleslavi; předsedou se stal Lubomír 
Sojka; 

  


