
Spolkový zpravodaj č.5 

 

Celý podzim a velmi usilovně v lednu připravujeme vzpomínkovou akci 

v Kožlí, chceme si připomenout 70. výročí tragických událostí v Kobylím dole 

z ledna 1945. Co tomu přecházelo a co bylo třeba zařídit: 

 zamluvit hostinec u Pechů, domluvit termín a občerstvení 

 udělat a vytisknout plakáty, pochopitelně také vyvěsit 

 připravit program 

 oslovit okolní obce 

 domluvit zapůjčení uniformy por. Pulce, pohárů a medailí 

 vypůjčit figurínu na uniformu 

 získat povolení ke vstupu do ochranného pásma Želivky 

 a další (kytky, technika, motorka, tisk….) 

Nápad uspořádat tuto akci vznikl při Silvestrovském pochodu v roce 2014. 

Během roku akce uzrála, na podzim začaly přípravy, 17. 1. 2015 prohlídka místa 

rekonstrukce a rozdělení rolí a na konec se 24. 1. 2015 scházíme ráno v Kožlí, 

připravujeme sál a čekáme na hosty. 

 



 

První dorážejí novináři a do desáté 

dopolední je sál slušně zaplněn. Program 

běží jako po másle a po prvním bloku 

v hospodě vyrážíme společně do 

Kobylího dolu. Přidávají se další 

poutníci a u vody se schází pořádný dav. 

Malá rekonstrukce tragických událostí, 

mše na břehu přehrady a návrat poutníků 

do hospody. Malý prostor na občerstvení 

a pokračujeme závěrečným blokem. Co bylo k vidění a slyšení? Poslech 

čtyřdílného rozhlasového pořadu Miloše Doležala Smrt v Kobylím dole 

doprovázelo promítání archivních snímků z archivu a to je překvapení, také 

Miloše Doležala. Závěrem jsme promítali film z cyklu české televize Osudové 

okamžiky – Kobylí důl 1945. Následovala debata pamětníků a konec. 

 

Večerní pokračování již pro veřejnost nebylo, naštěstí. 

Co bylo dobře? 



Celá organizace, je třeba se pochválit, ale program běžel na minuty přesně a to 

nikdo nečekal. Také plánování bylo bez chyby – uvařený guláš byl sněden a 

došlo i na klobásy. Povedla se i prezentace v tisku – ČTK, Radiožurnál, MF 

Dnes, Jihlavský deník, Havlíčkobrodský deník, Pelhřimovský deník a mnoho 

článků na Internetu. 

Co bylo špatně? 

Absolutní nezájem obcí. Oslovili jsme Ledeč, Kožlí a Hněvkovice s žádostí o 

podporu, ale o tu až tak nešlo. Smutné je, že žádný zastupitel ani starosta na naši 

žádost neodpověděl a nikdo se nepřišel podívat. 

A závěrem děkování. 

Měli bychom děkovat Milošovi, ale ten si to vymyslel a tak musí taky pracovat, 

ale stejně děkujeme. Franta Vebr udělal polní oltář a celý den pomáhal, Martin 

Veleta dodal motorku (veterána) a zahrál por. Pulce, Honza Med sloužil polní 

mši, odbojáře hráli: Václav Vorlíček (+ technické zajištění), Franta Vebr, Slávek 

Bělohradský (+zajištění místních kontaktů, přivezl, odvezl), Antonín Doležal 

(+ministrant). Fotodokumentace Markéta Dobalová. A další.. 

Do ledna se ještě vešlo uvedení nové knihy Miloše Doležala, Ezechiel 

v kopřivách. Velký sál Novoměstské radnice praskal ve švech a většina členů 

spolku byla přítomna. A pak že poezie netáhne! Táhne, ale bobři ne. 



 

 

Máme ve spolku také jednu maturantku a tu přišlo na maturitní ples podpořit 

také několik našich členů. V kolik jste skončili, Aničko? 

A tomu bude věřit málo kdo, ale spolek měl své zástupce i na MS v cyklokrosu 

v Táboře. 

 

Nejbližší akce (nejen spolkové): 

22. 2. 2015  mše Číhošť (Duka), výročí Toufar 



11. 4. 2015  Divadelní představení v Ledči nad Sázavou, NPD 

25. 4. 2015  * Podlipnické kostely, sv. Jiří Řečice 

2. 5. 2015  vzpomínka na oběti 2. světové války, DVL 

8. 5. 2015  zahájení cyklistické sezóny, Praha – Vysočina 

* termín se může změnit 

8. 8. 2015 Kuděj, 60 let od smrti 

 

 

V Praze 9. 2. 2015  

 

 

 
 

 


