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NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE 

SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.  
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Slovo redaktora 
 

Po letním útlumu, kdy jsme uspořádali 
pouze jednu jedinou menší akci, jsme to mírně 
nahradili účastí naší jednoty ČsOL Český Brod 
na Dětském dnu v Českém Brodě, který pořádalo 
Brodské sdružení Českobroďák při příležitosti 
státního svátku v říjnu. 

Na konci listopadu rezignoval na funkci 
místopředsedy Spolku pro vojenská pietní místa, 
o. s. Martin Brynych. Dosavadní úkoly, které ve 
spolku plnil, bude i nadále vykonávat jako 
řadový člen. 
 

Výroční setkání Spolku se vydařilo nad 
očekávání, podařilo se především položit základ 
pro Valnou hromadu, která se bude konat 
v březnu 2012. Pochopitelně jsme měli velkou 
radost ze zdárného ukončení dalšího ročníku naší 
ligové soutěže, více se dozvíte v zápisu (viy 
níže). 
 

Toto číslo Monumentu by zároveň mělo 
být pokusem, jak náš zpravodaj o něco posunout 
dále. Jako redaktor uvítám všechny náměty 
našich čtenářů, jak zpravodaj rozšířit, obohatit a 
vylepšit. Velké díky patří všem našim 
přispěvatelům, za jejich neúnavnou podporu. 

 
A především díky našim vkladačům se 

podařilo ještě v roce 2011 překročit hranici  
20 000 prezentovaných VPM. 
 

Všem, vše nejlepší do Nového roku 2012. 
 

Martin 
 
 
 

 
 

Vítejte mezi námi : 
 
Míla Podrazil, Jana Černínová, Mgr. Vladimír 
Ježek, Ing. Pavel Hosa 
 

Kronika Projektu 
 
16.10. 19 700 VPM, zapojilo se 361 osob. 
6. 11. 19 800 VPM, zapojilo se 361 osob. 
23.12. 19 900 VPM, zapojilo se 364 osob. 
30. 12. 20 000 VPM, zapojilo se 364 osob. 

 
Z často kladených dotazů : 

Proč jsou na stránkách s vojenskými pietními 
místy vojenské insignie ? 

Tyto stránky prapůvodně vznikly jako 
prezentace činnosti malé skupinky novodobých 
veteránů. K této činnosti patřilo i sbírání insignií, 
hlavně těch co si kdo přivezl z misí. Postupně se 
naše společná prezentace rozrůstá a byla by 
škoda ji rušit. S VPM to pravda nemá mnoho 
společného, ale mnoho lidí potěší, že si mohou 
zadarmo zalistovat v pár stech nášivkách, 
odznacích, apod. Navíc možnost přidávat 
komentáře opět pomáhá identifikovat i málo 
známé varianty insignií. 
Stránky s insigniemi zůstanou pouze na „starém 
webu“, nové stránky už budou pouze pro 
spolkové a projektové věci. 
 

Žádost o spolupráci či pomoc 
 
96 - Potřeboval bych zjistit podrobnosti ke Karlu 
Zbíralovi, * 30.9.1897 v Ervěnicích, padl 
7.5.1945, pomníček ve Stromovce. Je známo, 
kde je pochován, případně další informace? 
Děkuji a výše je uveden můj e-mail. 
 

petr.r.novak@volny.cz 
 

**** 
98 - Lokace místa WOGADISBURK , jako 
zájemci o Moravskou historii se stále přeme o 
místo Wogadisburk. Je několik tezí 
vycházejících z doměnek a také s výpočtů na 
mapách včetně určení místa a jeho tehdejší 
dostupnosti.Nové poznatky tvrdí že místem 
Wogadisburku byl Přerov a jiní kopec u obce 
VRBICE u V. Bílovic.Děkuji za informace. 
 

Šoch Alan 
**** 
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Z našich aktivit  
 

Dětský branný den v Českém Brodě 

Pod heslem Pojďte vzpomenout na svá školní 
léta a ukázat dětem, jaké to bylo tenkrát... pořádá 
občanské sdružení Českobroďák Dětský branný 
den. Rodiče, děti i další příznivci netradiční 
zábavy jsou zváni v sobotu 22. října od 10 do 16 
hodin do parku u Pivovarského rybníka, podél 
říčky Šembery v Českém Brodě. Na příchozí 
čeká odvodová komise, průkaz brance, plnění 
úkolů na tematicky rozdělených stanovištích, 
praktické úkoly i pro ty nejmenší a drobné 
odměny. Událost obohatí představení vojenské, 
policejní a záchranářské techniky, ukázka 
speciálních vozidel, ukázka práce policejních 
kynologů, projížďky na koních a mnoho dalšího. 
Vstupné je dobrovolné 
 

Kolínský press 
 

Dětský den v Českém Brodě 

Myslím, že akce byla dobrá a vydařila se. Byl 
jsem tam s Oldou Teturem, měli jsem stanoviště 
na hod granátem. Co se týká teorie, tak jsem 
dětem a rodičům povídal o historii působení 
československých a poté českých vojáků  
v zahraničí (tj. 1. válka, legie, 2. válka, poté 
novodobé a aktuální mise. Ditribuovali jsme tam 
brožurky s VPM Český Brod,(hlavně rodičům) 
to bylo dobré a přijímáno se zájmem, rozdalo  
se jich kolem 50, lidem z Brodu a okolí, což bylo 
ideální jak to dostat k místním a pak skládačku  
o čs. legiích. Jak píšu o obojí byl značný zájem. 
Dětí se akce zúčastnilo kolem 200, byli jsem tam 
cca od 8:00 do 16:30, jediné co mohlo být lepší 
bylo počasí - sychravo a mlha a zima, alespoň 
nepršelo. Samozřejmě by se dala udělat i větší 
propagace, ale pro začátek dobré.  
 

Pepa Přerovský 
Předseda jednoty ČsOL Český Brod 

 
**** 

 
Českobrodský park ovládl branný den 

 
 

Český Brod - Park u Pivovarského rybníka hostil 
v sobotu Dětský branný den. Ten tam uspořádalo 
občanské sdružení Českobroďák. „Je to taková 
vzpomínka a navázání na tradici branného dne,“ 

řekl místopředseda občanského sdružení 
Českobroďák Metoděj Málek. 
 
Na děti čekalo několik nejrůznějších stanovišť. 
„Je tu hned devět tematicky zaměřených 
stanovišť,“ počítal jeden z organizátorů Metoděj 
Málek. Na každém děti plnily teoretický i 
praktický úkol. 
 
Hned na startu na děti čekala odvodová komise. 
„Děti přijdou k odvodové komisi, zváží je a 
dostanou tam i průkaz brance,“ shrnul Málek. 
 
Pak už branci mohli vyrazit na jednotlivá 
stanoviště. „Na jednom se dozví něco o historii 
naší republiky, jinde zase základy první pomoc 
nebo si na jednom stanovišti také mohou 
vyzkoušet plynové masky,“ přemítal 
místopředseda občanského sdružení 
Českobroďák Metoděj Málek. 
 
Hodně dětí si branný den v českobrodském 
parku užívalo. „Je to tu super, moc se mi líbilo, 
jak jsem střílel na plechovky,“ hlásil například 
sedmiletý Filip. 
 
V českobrodském parku ale byly připraveny i 
další zajímavosti pro malé i ty starší. „Se svým 
speciálním vozidlem tu jsou například 
profesionální vojáci z Chrudimi, kteří byli 
nasazeni i v Afgánistánu,“ vypíchl Metoděj 
Málek. 
 

 
Nechyběly ale také ukázky hasičů a svůj stánek v 
parku měla i Národní protidrogová centrála. „Ta 
radí například, jak se zachovat při nálezu 
injekční stříkačky,“ připomněl. 
 
Počasí sice nebylo ideální. „Je strašná zima,“ 
bylo slyšet mezi lidmi. Jak se zdá, tak 
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návštěvnost to neovlivnilo. „Podle mých 
posledních informací byly odvedeny zhruba dvě 
stovky dětí,“ informoval asi hodinu před koncem 
akce Metoděj Málek. 
 

Kolínský deník, 22, 10, 2011 
 

**** 
 

Dětský branný den 22. 10. 2011 
 
Dne 22. října 2011 občanské sdružení 
Českobroďák uskutečnilo v Českém Brodě 
Dětský branný den. Tímto jsme chtěli navázat na 
tradici, která byla oblíbena v letech dřívějších, 
kdy se vojáci spolupodíleli na obdobných 
aktivitách s obcí a veřejností. Naše sdružení se 
pokusilo dětem i rodičům přiblížit bezpečnostní 
složky České republiky a ukázat, že uniforma a 
služba vlasti jsou věcmi reálnými, 
nenahraditelnými, mající svoje opodstatnění, 
bohatou historii, tradici a hodnoty, které si 
zaslouží pozornost a uznání. Jednalo se o dosud 
největší akci Českobroďáka, které se zúčastnila 
většina členů, sympatizantů a mnoho dalších 
externích spolupracovníků. Ačkoliv předpověď 
slibovala slunečno až polojasno, sluníčko se v 
Brodě ukázalo až těsně před ukončením akce. 
Odvedeno bylo na 200 branců a celková 
návštěvnost mohla být přibližně 500 lidí, což byl 
vzhledem k počasí a prvotnímu ročníku velmi 
dobrý výsledek. 

 
Přípravy započaly v 7:00 hod. ráno, v 10:00 hod. 
bylo i přes drobné počáteční obtíže vše hotovo a 
odvodová komise mohla přijímat první brance. 
Každé dítě dostalo od komisaře průkaz brance a 
bylo přiřazeno k určitému vojsku. Poté prošlo 
lékařskou prohlídkou, kde jej sestřičky zvážily a 
změřily. O všem byl proveden zápis do průkazu, 
který bylo možno doplnit i o fotografii. Rodiče a 
další návštěvníci se mezitím mohli seznámit s 

činností našeho sdružení, a to buď formou 
rozhovoru s jeho zástupci, nebo obdrželi letáček 
o činnosti Českobroďáka. 
 
Následovala hlavní část, kterou tvořilo 9 
tematicky zaměřených stanovišť. Každé mělo 
vlastní teoretickou i praktickou část. Všechny 
stanoviště byly organizátory pečlivě připraveny a 
měly u dětí i rodičů velký úspěch. Po splnění 
dílčích úkolů malí branci dostali drobnou 
odměnu a razítko do průkazu. Ve zkratce: 
historie, první pomoc, plyn, maskování, zbraň, 
elitní jednotky, přežití, drogy, překážková dráha. 
Dále praktické dovednosti jako: ošetření 
poranění, hod granátem, hvězdicí, střelba z 
paintballových a airsoftových zbraní, maskování, 
ochrana proti radiaci, cvičení, slackline a jiné. Po 
absolvování všech devíti stanovišť dostal každý 
účastník branného cvičení za odměnu teplý 
vojenský guláš a závěrečné razítko – odveden 
sloužit vlasti.  
 

 
Součástí Dětského branného dne byly i rozličné 
doprovodné programy. Mezi nejzajímavější jistě 
patřila kolová vozidla Armády ČR, se kterými do 
Českého Brodu přijeli paragáni z Chrudimi a 
Olomouce. Dále také profesionální hasiči z 
Českého Brodu, kteří dvakrát za odpoledne 
předváděli zákrok – vyproštění z vozidla. Krásné 
bylo historické hasičské vozidlo Andulka, se 
kterým přijel SDH Český Brod. Zánovní žigulík 
s funkčním majákem ve žluto-bílých barvách byl 
rovněž ozdobou branného dne, zrovna tak jako 
příslušník v dobové uniformě, který jej řídil. 
Nechyběli ani současní příslušníci z řad Policie 
České republiky, kteří ochotně ukazovali např. 
vybavení pořádkových jednotek, tzv. 
těžkooděnců, které si mohli návštěvníci i 
vyzkoušet. Policejní pořádková jednotka pak 
předvedla zákrok, při kterém použila i střelbu ze 
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speciální zbraně určené k zastavení chuligána. 
Kynolog z řad PČR každou hodinu obohatil 
program zajímavým vystoupením se svým 
čtyřnohým parťákem, při kterém zapojil i 
přihlížející dobrovolníky. Velice se účastníkům 
líbil i sokolník a jeho vystoupení s dravci, 
projížďky na konících či obří trampolína a 
skákající hrad. Celé občerstvení zajišťovala 
firma www.trdelnik.com. 
 

 
 
Českobroďák děkuje všem zúčastněným, zrovna 
tak i sponzorům, bez kterých bychom takovouto 
akci nebyli schopni realizovat. Společně se 
těšíme na další ročník Dětského branného dne! 
 

Web Českobroďák 
 

60. setkání klubu ( projektu ) VETS 

Zápis z 60. setkání účastníků projektu 

konaného dne 27.října 2011 v Praze, v restauraci 
U Richtyků 

účast: Jirka, Diana s Vladimírem, Vojta a Pepa 

Program: 
• Pepa nás seznámil s návrhem plánu 

Jednoty ČsOL Český Brod na r. 2012, 
který jsme společně doplnili a 
odsouhlasili. Podrobnější 
zprávu připraví a zveřejní Pepa 

• byla přijata a schválena žádost pana 
Zdeňka Surýnka o vstup do Spolku 

• předběžný termín Semináře 
k problematice VPM byl 
stanoven na sobotu 3. nebo 10.12.2011. 
Bude se konat opět v Praze, 
v hotelu Legie. Dopolední, zhruba 2 

hodinový blok, na který pozveme i pár 
hostů, bude věnován prezentaci spolkové 
činnosti a vyhlášení výsledků soutěže, 
odpoledne se pak budeme zabývat pouze 
spolkovou problematikou 

• bude nutné vyřešit financování provozu 
našeho webu a pasivitu většiny členů 
Spolku 

• další setkání bude až v lednu 2012, 
termín bude včas upřesněn 

Zapsal Vladimír 

**** 
Pietna spomienka na vojenskom cintoríne z I. 

svetovej vojny v Bratislave – Petržalke. 
 
V predvečer Pamiatky zosnulých sme si 1. 11. 
2011 na zrekonštruovanom vojenskom cintoríne 
z I. svetovej vojny v Bratislave – Petržalke, ktorý 
je jediným takýmto cintorínom v Bratislavskom 
kraji, pripomenuli pamiatku tam pochovaných 
vojakov.  
 

Spomienkovú akciu zorganizoval Petržalský 
okrášľovací spolok a zúčastnili sa na nej okrem 
niektorých slovenských politických 
predstaviteľov aj diplomati a vojenskí pridelenci 
viacerých krajín v Bratislave. Prítomní boli aj 
zástupcovia klubov vojenskej histórie, ktorí sa 
zaoberajú vyhľadávaním a údržbou vojenských 
cintorínov z I. svetovej vojny: veľmi aktívneho 
KVH Beskydy z Humenného, spolku Krajczáros 
alapítvány z maďarského Sékesfehérváru, spolku 
Signum belli z Brna a zástupcovia ďalších 
organizácií. 
Ako odznelo vo viacerých príhovoroch, 
spomienka by mala byť súčasne aj mementom, 
aby sa podobné vojnové hrôzy a tragédie už v 
budúcnosti neopakovali. Dôstojný ráz spomienke 
dala aj prítomnosť „cisárskej“ kapely, s 
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dirigentom v dobových uniformách. 
 
Vojenský cintorín vznikol počas 1. svetovej 
vojny v roku 1916 ako doplnok vojenského 
lazaretu, kde ležali zväčša ťažko ranení vojaci 
Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale aj ranení a 
nemocní vojaci zo strany protivníka. V 
archívnom fonde Vojenského historického 
ústavu v Bratislave sú uložené náčrty cintorína z 
marca 1922 a možno teda predpokladať, že 
konečné úpravy boli dokončené v tomto alebo 
predchádzajúcom roku.  
 
Na cintoríne je pochovaných v samostatných 
hroboch 331 mrtvých vojakov, deviatich 
identifikovaných národností. Slovenská a česká 
národnosť nie je rozdelená, vojaci majú uvedenú 
spoločnú československú národnosť (122). 
Ďalšie národnosti: maďarská (53), juhoslovanská 
(51), rumunská (43), rakúska (16), ruská (15), 
talianska (11), poľská (11) a nemecká (3). 
Niektoré hroby sú však označené len slovom 
„Neznámy“... Vojaci oboch bojujúcich strán 
zomreli prevažne v Posádkovej nemocnici v 
Bratislave, ďalší v Divíznej nemocnici a v 
Kopčanoch v roku 1918. 
 
V roku 2004 sa zistilo, že cintorín je zanedbaný, 
zdevastovaný a vyžaduje si úplnú rekonštrukciu, 
ktorá bola ukončená v roku 2009 Cintorín leží na 
mestskom majetku o výmere 4552 m². 
Na tomto cintoríne, v ktorého susedstve neskôr 
vyrástol ako súčasť československého 
pevnostného systému pechotný zrub BS - 8 
Hřbitov, sa už v čase I. ČSR konali v tento deň 
každoročne pietne spomienky a v sočasnosti sa 
táto tradícia na už zrekonštruovanom cintoríne  
obnovuje. Práve túto tradíciu pripomenul 
vojenský pridelenec českej republiky v 
Bratislave plk. Roman Kopřiva. 
 

F. Vrábel 
 
 

**** 
 

Výstava legionárskych malieb v Senci 
 
V pondelok 7. novembra 2011 sa za účasti 
ministra obrany Slovenskej republiky Ľubomíra 
Galka uskutočnila v Senci v reprezentačných 
priestoroch Hotelu Relax vernisáž výstavy 
obrazov ruských legionárov, ktoré vznikli v 
Rusku. Výstavu obrazov z majetku  Františka 

Vanča, syna ruského legionára, príslušníka 7. 
pešieho pluku „Tatranského“, pripravil brat 
Miroslav Bilský z jednoty ČsOL Senec a 
predsedu Klubu vojenskej histórie Tatranci. Na 
samotnej vernisáži sa nezúčastnilo veľa 
návštevníkov, ale keďže bude výstava v 
priestoroch tohto hojne navštevovaného hotela 
až do januára 2012, iste si ju zo záujmom prezrú 
mnohí hostia, ktorí toto relaxačné zariadenie na 
Slnečných jazerách v Senci navštívia.  
O vzniku umeleckých diel stručne poinformoval 
M. Bilský. Po prehliadke obrazov si prítomní so 
záujmom pozreli aj krátky dokumentárny film o 
vzniku a pôsobení légií v Rusku. 
S légiami sa spája mnoho zaujímavostí, okrem 
iného českí a slovenskí príslušníci nášho 
zahraničného vojska dokázali, že nie vždy platí 
latinské príslovie „Inter arma silent Musae“ 
(Medzi zbraniami múzy mlčia, resp. vo 
vojnových konfliktoch sa umeniu nedarí). Naši 
legionári obstáli v bojoch, ale venovali sa aj, ak 
im to pomery umožnili aj umeniu – hrali divadlá, 
vydávali noviny a časopisy, maľovali, 
usporadúvali koncerty atď. 

 
Celkom vhod prišlo, že tajomník ČsOL brat 
Milan Mojžiš poslal prostredníctvom člena 
Jednoty ČsOL Český Brod Feďa Vrábela do 
Senca aj propagačné materiály vydané ústredím 
ČsOL, ktoré záujemcom poskytnú podrobnejšie 
informácie o československých légiách. 

 
F. Vrábel 

**** 
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Deň veteránov 11.11. 2011 v oblasti Olomouca 

V dňoch 11. - 12. novembra 2011 sa v Olomouci 
pri príleľitosti Dňa veteránov uskutočnili pietne 
akty na cintoríne padlých z I. svetovej vojny v 
Olomouci - Černovíre, pri Mauzóleu 
Juhoslavnských vojakov v Olomouci, v 
Hraniciach na Morave pri pomníku Obetí I. 

svetovej vojny a v Přerove pri pomníku ruského 
legionára Jana Gayera. V priestoroch 
Filozofickej fakulty Palackého univerzity v 
Olomouci sa tieľ uskutočnila medzinárodná 
konferencia o problematike údrľby hrobov a 
cintorínov padlých vojakov z I. svetovej vojny.  

 

V rámci podujatia odzneli prednášky a 
prezentácie o činnosti spolkov a zdruľení z 
jednotlivých krajín a v rámci diskusie si prítomní 
vymenili skúsenosti zo svojej činnosti a námety 
pre prácu v budúcich rokoch. 

- - - -  
 Feďo Vrábel 

**** 

Mezinárodní vědecké sympozium „Přínos 
armády pro vznik a  rozvoj České republiky“ 
 
Ve dnech 23.–24. listopadu 2011  na půdě 
Univerzity obrany v  Brně uspořádali 
Československá obec legionářská a Ministerstvo 
obrany ČR mezinárodní vědecké sympozium na 
téma “Přínos armády pro vznik a rozvoj České 
republiky“. Záštitu nad podujetím převzal rektor 
Univerzity obrany brig. gen. v zál. Prof. Ing. 
Rudolf Urban, CSc, který dvoudenní konferenci 
též zahájil a ve svém otevíracím projevu 
zdůraznil význam vzdělání velitelských kádrů, 
kultivace vlasteneckých tradicí a historického 
povědomí příslušníků současné armády, 
studentů, mladé generace a širší veřejnosti 
vůbec.  
Jako svědectví toho, že i v dnešní době se najdou 
školy a pedagogové, kteří si důležitost a význam 
takových postojů dobře uvědomují, byly v úvodu 
prvního dne sympozia předány ocenění hejtmana 
Jihomoravského kraje  a ČsOL zástupcům 
několika základních a středních škol (Brno – 
Šaratice, Vyškov, Slavkov u Brna, Bučovice, 
Uherské Hradiště a jiné). Česká obec sokolská 
ocenila zase činnost JUDr. Jana Kuxe a Mgr. 
Víta Dorina v oblasti propagování sokolských a 
legionářských tradic. 
 

 
Přítomní, mezi kterými bylo i hodně mladých 
lidí a studentů, si pak s velkým zájmem vyslechli 
celou řadu referátů pokrývajících problematiku 
ozbrojených sil od první světové války, vzniku a 
působení československých legií, přes budování 
armády v době meziváleční i zapojení legionářů, 
příslušníků československých ozbrojených sil, 
letců, studentů atd. do odboje v letech druhé 
světové války. Zvláště podnětnými byly referáty 
Jaroslava Nešpora (Sokol a jeho vliv na 
formování a život čs. legií), Františka Hanzlíka 
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(Pomoc krajanů z USA při budování čs. 
zahraničního vojska v letech 1917–1918), Jiřího 
N. Jaroša (Legionáři I. odboje a habsburská 
státní zrada), Emila Kulfánka (Důvody obsazení 
českého pohraničí armádou v prosinci 1918), 
Vlastimila Němečka (Přínos dobrovolnických 
útvarů, zejména Slovácké brigády, při vzniku 
ČSR v letech 1918–1920), Ladislava Kudrnu 
(Podíl československých letců na uznání 
prozatímní vlády 21. července 1940), Petra 
Kopečného (Obrana národa a její postavení ve 
strukturách domácího odboje ve 2. sv. válce), 
Jozefa Leikerta (Českí a slovenskí študenti v 
Československej zahraničnej armáde v rokoch 
1939–1945), Miroslava Klusáka a Aleny 
Vrtákové (Přínos žen v 1. čs. armádním sboru v 
SSSR k osvobození Československa a k aktivaci 
žen v armádě) a mnohé další. Účastníci 
sympozia si se zájmem vyslechli také vzpomínky 
veterána plk. Ing. Jana Hronka, účastníka bojů za 
osvobození Československa ve druhé světové 
válce o odboji na Moravě a hlavně o spolupráci 
paravýsadku Clay s partizánskou brigádou Jana 
Žižky z Trocnova, jakož i zajímavý příspěvek 
Miroslavy Polákové z Uherského Brodu o kpt. 
Josefu Pelantovi. Odznély taktéži informace 
Františka Trávníčka o vojenském posádkovém 
hřbitovu v Užhorodě a příspěvky Jana Kuxe o 
pátrání po legionářských bojích a hrobech 
padlých Čechů a Slováků v Rusku a na Ukrajině, 
jakož i příspěvek k problematice zločinů 
banderovců na území Československa a  Polska 
a o zkreslování jejich činnosti v pracích 
některých současných autorů a publicistů. 
Několik referujících se soustředilo i na málo 
známé nebo kontroverzně vnímané události a 
osobnosti. Pavol Kanis se zabýval tragickým 
letem generála Milana Rastislava Štefánika 4. 
května 1919 se závěrem, že to bylo letecké 
neštěstí, havárie; Karel Kellner nastínil tragický 
osud generála Jana Syrového a jeho opakované 
pokoření zvláště po roce 1945. Na pokračování 
legionářských tradic a na opravdové vlastenectví 
legionářů ve druhém odboji poukázalo více 
příspěvků, například Ludvíka Horčicu (Zapojení 
čs. legionářů v Obraně národa za 2. sv. války) 
nebo Vlastimila Schildbergra (Účast ruských a 
francouzských legionářů při osvobozování ČSR 
v roce 1945) a další. Legionářské tradice v 
současné Hradní stráži rozebral Martin Kunc 
(Hradní stráž jakožto nositel legionářských 
tradic). Málo známou kapitolu o zapojení 
katolického Orla do odboje rozebral Vít 
Příkaský.  

  Z konference jenž přispela k připomenutí 
historické pravdy o legiích, druhém odboji i 
některých výrazných postavách protifašistického 
odboje, našich skutečných hrdinech, kteří věděli, 
kde je jejich místo a bez ohledu i na oběti 
nejvyšší prokázali věrnost zásadám svobody a 
demokracie, na kterých zakladatelé 
Československa Tomáš Garrigue Masaryk, 
Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik tento 
stát budovali, bude vydán sborník příspěvků. 
Prostřednictvím této publikace se s přednášenou 
problematikou budou moci obeznámit i ti 
zájemci, kteří na sympoziu nemohli být přítomni, 
odborná veřejnost, novináři, studenti a další 
čtenáři. Jak na to poukázalo více řečníků, 
historie československé, dnes české a slovenské 
armády, je úzce spjata se vznikem 
Československa a s bojem našich národů za 
všelidské hodnoty: nezávislost, svobodu, 
demokracii, rovnoprávnost  a  lidská práva. Také 
bylo zdůrazněno, že nic není tak často 
zkreslováno ve jménu moci, jako právě historie. 
Tím větší význam mají takové akce, které na 
nebezpečí deformace či falšování národní 
historie poukazují a obeznamují hlavně mládež s 
tradičními hodnotami, ke kterým se vždy naši 
nejlepší vlastenci hlásili a ve jménu kterých šli 
opakovaně do boje s nepřítelem. Nikdo nechce, 
aby se válečné konflikty v Evropě opakovaly, ale 
musíme být připraveni v případě potřeby svou 
vlast a naši svobodu hájit i se zbraní v ruce tak, 
jako na to vždy poukazoval první 
československý prezident T. G. Masaryk. 
Svoboda se nedává darem, je třeba si ji i za cenu 
velkých obětí vybojovat a pak i hájit. 
  Vřelé díky za zdařilou akci patří především 
Československé obci legionářské v  Praze a 
Ministerstvu obrany ČR za její financování, ale 
také organizátorům, aktivním a obětavým 
členům ČsOL,  Janu Kuxovi a  Františku 
Trávníčkovi, kteří vše výborně připravili, 
zorganizovali na vysoké odborné úrovni a  také 
po dva dni moderovali. 
 

F. Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod 
 

**** 
 

Místopředseda odstoupil z funkce 
 
Zdravím kolegové, 
 
po zralé úvaze (založené především na 
neúspěšné snaze sestavit plán na rok 2012) jsem 
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se rozhodl k dnešku odstoupit z funkce 
místopředsedy spolku. Členem spolku však chci 
zůstat i nadále (a všechny předchozí věci, jenž 
jsem dělal budu pochopitelně dělat i dál). 
Technicky vzato se nic nemění. 
Dle mého můžeme v budoucnu upravit stanovy a 
snížit počet místopředsedů, ale stejně tak dobře, 
mohou být někteří místopředsedové dočasně 
neobsazeni.  
Odstoupil jsem raději teď, před seminářem, aby 
vznikl prostor pro dovolbu nového 
místopředsedy, právě na semináři. 
 
příjemný den 
 

Martin Brynych, 27. 11. 2011 
 

**** 
 

6. výroční setkání a 5. ročník semináře k 
problematice mapování vojenských pietních 

míst 
 
Seminář konal dne 10.11.2010 v Praze, v 
salónku restaurace U Richtyků. Vlastní akce 
započala přesně v jedenáct hodin. 
 
Naši akci poctil návštěvou nový člen Zdeněk 
Surýnek a pan František Jedlička, který se 
členem stal během semináře. Oba se aktivně 
podílejí na mapování pietních míst a umístili se v 
letošním kole soutěže vkladatelů VPM. 
 

 
Z jednoty ČSOL Český Brod a členů spolku pro 
VPM: Vojta Stráník, Jirka Porteš, Vladimír a 
Diana Štruplovi, Dan Vrba, Dan Vrba ml., Aleš 
Zahradníček, Josef Přerovský, Jan Kincl, 
Vladimír Ježek a odpoledne okolo 16.00 se 
připojil i Stanislav Kain. 
 

Pozdrav zúčastněným (a zároveň i omluvu) 
zaslal Ferdinand Vrábel a Martin Brynych. 
 
Celkově 13 osob, což odpovídalo záměru 
zorganizovat seminář to v komornější atmosféře 
a více se zaměřit na řešení pracovní problémů. 
 
Vlastní seminář zahájil místopředseda Spolku 
pro vojenská pietní místa, o.s. Vladimír Štrupl. 
 
Následoval blok přednášek a prezentací. 
 
1)  Jako již tradičně první byla tradiční statistika. 
Prezentaci připravil Martin Brynych, 
odpřednášel Jirka Porteš – zhodnocení projektu 
mapování vojenských pietních míst v období od 
posledního semináře do listopadu 2011. Zazněly 
informace o návštěvnosti stránek vets.cz, odkud 
je nejčastější přístup na stránky VPM, o 
komentářích u jednotlivých VPM apod. 
Prezentaci byla doplněna i několika grafy, takže 
názorně zobrazovala vývoj statistik a dalších 
informací. 

 
2)   V další části byl prezentován postup v 
překlápění starého webu na nový a bylo 
konstatováno, že je to jeden ze současných 
největších problémů. Překlápění probíhá 
pomalým tempem, podílí se na něm jen malá 
část osob, tímto tempem to bude trvat přibližně 
10 let. 
 
3)   Dalším bodem semináře bylo vyhodnocení 
soutěže – Liga Přispěvatelů a předání cen. 
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Výsledné pořadí (prvních pět): 
 
   1. Daniel Vrba ml.        305 VPM 
   2. Adam Vykydal          205 VPM 
   3. Zdeněk Surýnek        180 VPM 
   4. Petr Vacek                143 VPM 
   5. František Jedlička       55 VPM 
 
4)  Vojta Stráník přednesl obsáhlý a zcela jasný a 
srozumitelný návod a postup doprovozený 
demonstrací „Jak vkládat data a překlápět na 
nový web“.  Na toto téma se rozběhla plodná 
diskuze, kde byly vysvětleny dotazy 
zúčastněných a možná potencionálních 
budoucích „překlapěčů“. Ze zúčastněných 
projevili zájem podílet se na překlápění dat Dan 
Vrba a František Jedlička (Vysočina – okresy 
Havlíčkův Brod a Pelhřimov) 
 
5)   Následující část patřila Českobrodské 
jednotě ČsOL. Pepa Přerovský nás seznámil s 
novinkami v obci, stejně jako s plánem akcí 
ČSOL (především zahraničních) na rok 2012. 
Další bodem jednání byl podrobný plán akcí 
jednoty na 2012, tak jak byl předložen v říjnu s 
určením odpovědných osob. Za zmínku stojí 
plánované akce jednoty – workshop k 
problematice VPM v Bílých Poličanech (jaro 
2012, sestra Štruplová), cyklopřejezd mezi 
rodišti M.R. Štefánka a T.G.Masaryka (léto 
2012, bratr Vrábel), příprava tiskových podkladů 
pro další brožury o VPM (podzim 2012, bratr 
Brynych) obnovení pomníků Mělnické Vtelno 
(bratr Štrupl) a samozřejmě seminář VPM 2012 
(listopad 2012). 
 
6)  Další vystoupení se týkala obnovy VPM. 
Daniel Vrba připravil poutavou prezentaci o 
nalezení pomníku padlých v 1. světové válce v 
obci Kotenice (Dlouhý Týnec) a učiněných 
krocích, které povedou k jeho obnově. Prezentaci 
na podobné téma pak měl Jirka Porteš, který 
informoval o „oživení“ pamětní desky v Praze 
(padlí v Pražském povstání) na Barrandově, 
krocích které v tomto směru učinil, vyhledávání 
historických informací v archívech, jakož i o 
kontaktování pozůstalých a předání výsledků 
výzkumu. 
 
7)  Podstatnou součástí jednání se stala příprava 
Valné hromady spolku (mimořádně volební) v 
roce 2012 a příprava změn stanov spolku. 
Součástí bude i úprava části týkající se členských 
příspěvků, zániku členství ve spolku apod. 

 
8)  Nedílnou součástí celého programu byla 
otevřená diskuze, která zabírala široký rozsah 
témat a názorů. Níže uvádím jen hlavní body 
diskuze bez závěrů či obsahu. 
 
    * chybné informace na CEVH MO, 
porovnávání dat VPM a CEVH, nedůsledný 
postup pověřených zástupců obcí při sběru a 
vkládání dat do CEVH 
    * přesnost a uvádění zeměpisných souřadnic 
    * formát přepisování údajů, další informace o 
VPM, lokace pomníků, obsah pole poznámky 
    * zájem o vytvoření manuálu „vkládání dat“ 
ve formě printscreenů obrazovky s komentářem, 
nápověda u políček na vkládání dat 
    * problematika zrušených VPM a jejich 
uvádění na webu 
    * problematika údržby a obnovy VPM za 
podpory MO, grantů od krajů, využití 
nezaměstnaných na prospěšné práce 
    * vkládání dat o 3. odboji – proč ano/ne 
 

Vypracoval: Josef Přerovský 
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Publicistika 
 
 

Náš člen byl nominován na cenu Český 
patriot 

 
Vladimír Štrupl 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obětavě pracuje v několika vlasteneckých 
organizacích, především v ČSBS, ČsOL, ale 
především je jedním ze zakladatelů projektu 
mapování vojenských pietních míst. Prakticky 
zahájil činnost budoucího spolku pro VPM a 
podílel se na založení jeho webových stránek, 
kde je dnes evidováno více než 20 tisíc památek, 
zdaleka již ne pouze vojenských, a jejich počet 
každý den narůstá. 

Tomuto projektu věnuje všechen svůj volný čas. 
Svou neúnavností, pečlivostí a zápalem pro věc 
získal mnoho dalších nadšenců a příznivců. Své 
poznatky využívá také v publikační činnosti, 
kterou přispívá k zachování paměti národa a 
vyplnění prázdných míst české historie. Dává 
dobrý osobní příklad vlastence jak své rodině a 
okolí, tak všem lidem, které potkává. 

 
Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 byly v pražském 
hotelu DUO uděleny ceny Český patriot 2011, 
jejichž zakladatelem je Asociace nositelů 
legionářských tradic.   
Ceny byly uděleny již počtvrté, a to osobnostem, 
které se podílejí na zachování české historie a 
výchově a vzdělávání nových generací 
k vlastenectví, úctě k české historii a jejím 
osobnostem, které za svou zem bojovaly ve dvou 

světových válkách minulého století. Již čtvrtý 
ročník ceny Český patriot je poděkováním za 
jejich práci i šíření odkazu generace 20. století. 
Letos byly ceny uděleny v několika kategoriích 
takto:   
 
Cena Český patriot 2011 v oblasti péče o 
památná místa: 

Vladimír Štrupl 
 

Tak jako již tradičně získali nositelé ceny Český 
patriot originální skleněný artefakt v barvách 
české trikolory od partnera sklárny AJETO 
GLASS. Letos nově dostal každý oceněný 
dárkový poukaz na dvoudenní pobyt v zámku 
Berchtold, který se stal partnerem ceny Český 
patriot.  
Cenu veřejnosti, pro kterou se posílaly hlasy 
formou SMS zpráv, získal z vyhlášených 
nominací Vladimír Štrupl. K ocenění dostal 
dárek – knihy o historii pražských městských 
částí, které věnoval Úřad městské části Praha 8. 
 

**** 
 
 

Waymarking 
 
 
World War I Memorials and Monuments 
 allows ratings 
Managed By: Icon Here World War I Memorials 
 
Description: 
    This category seeks to waymark all World 
War I Memorials and Monuments, big and small, 
located throughout the world. This category 
applies to general memorials erected by cities, 
counties, towns, villages and nations to honor 
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native soldiers as a group. (Monuments and 
memorials to individual soldiers of WWI are not 
permitted.) Please click on "show additional 
information" below to see requirements for 
posting in this category.  
 
Expanded Description: 
 
    Locate a World War I memorial. Older ones 
might refer to the war as "The Great War" or 
"The World War". Monuments covering multiple 
wars may be submitted (for example combined 
WWI and WWII monuments), as long as the 
WWI part is featured in a photo (see below). 
 
    As stated, you need to take a good quality 
photo of the monument without GPS in the shot. 
Be sure to record all required information for the 
category. 
Instructions for Posting a World War I 
Memorials and Monuments Waymark: 
 
    1) Please give the basic name of the memorial 
or monument you are recording. Something like 
"Great War Soldier's Memorial, Atlanta, 
Georgia" or "World War Monument, Boston, 
Massachusetts". 
 
    Titles should be factual and must contain the 
monument name and the city it is located in only. 
Waymark titles that contain anything else but the 
actual monument name and the city where it is 
located will be declined by the group. 
 

 
    2) This category requires at least one original 
photo of the entire monument taken by the 
person posting the new waymark. This photo 
should be clean - i.e. a photo of just the 
monument. Daytime photos only. No GPS 
receiver in shot. No vacation photos please. 
Please be sure that this is a good quality photo. 
Take and post separate close-ups of marker 
inscriptions, if needed. 
 

    3) If the monument covers multiple wars, two 
photos are required. One of the whole monument 
and another of the World War I section or 
inscription. 
 
    4) Proper coordinates are required and basic 
direction on how to find the monument are much 
appreciated. 
 
    5) The date the monument was erected or 
dedicated is optional, but strongly encouraged. 
You can usually find this on the monument itself 
or by doing some Internet research. In the very 
rare case where a monument is undated, make an 
estimate. If you only have the year, enter as (for 
example) 1/1/1920 
 
    6) Indicate whether this is a private monument 
or public monument if known. Private 
monuments are those built by a private group, 
like Veterans of Foreign Wars. Public monument 
are built by governments or government entities 
like counties, cities, villages, states or countries. 
 
    7) Record the name of the government entity 
or private organization that built the monument. 
If not indicated or you are unable to find by 
Internet research, state "unknown". 
 
    8) Check the appropriate geographical region 
this monument is located in. 
 
    9) Rate the waymark from 1 to 5. 
 
    10) After all that, pat yourself on the back, 
well done! 
Instructions for Visiting a Waymark in this 
Category: 
    New logs to this waymark must contain at 
least one photo of the monument with your GPS 
in the shot as proof of your visit. No old vacation 
photos please. You must have taken a picture 
while seeking this waymark. Logs that don't 
meet the photo requirement will be archived.  
Category Settings: 
 
        * Waymarks can be added to this category 
        * New waymarks of this category are 
reviewed by the category group prior to being 
published 
        * Category is visible in the directory 
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Variables: 
        * Date the Monument or Memorial was 
built or dedicated 
        * Private or Public Monument? 
        * Name of the Private Organization or 
Government Entity that built this Monument 
        * Geographic Region where the Monument 
is located 
        * Website for this Monument 
        * Physical Address of Monument 
        * Rate this waymark 
        * Photo or photos will be uploaded. 
 

**** 
 

Návrat československých legionářů do Ruska 
 

Československá obec legionářská byla 
spoluorganizátorem vědecko-praktické 
konference „Občanská válka na Urale: současné 
problémy pramenoznalectví a historiografie“, 
která se uskutečnila v městě Kungur na Urale ve 
dnech 7. a 8. října 2011. Dále sa na organizaci 
konference podíleli mj.Historicko-politologická 
fakulta Permské státní univerzity, katedra 
Světových a vlasteneckých dějin Moskevského 
státního institutu mezinárodních vztahů, Permské 
oblastní muzeum, Kungurské historicko-
architekturní a umělecké muzeum, historicko-
archivní časopis Retrospektiva a městská správa 
Kunguru. 
ČsOL na akcii zastupovali za vedení první 
místopředseda bratr Jindřich Sitta a tajemník 
bratr Milan Mojžíš; za Českou republiku byl dále 
na konferenci přítomný vojenský přidělenec 
velvyslanectví ČR v Moskvě pplk. David 
Pastyřík, pracovník Vojenského historického 
ústavu v Praze Tomáš Jakl (referoval o sbírce 
fotografií čs. legií ve Vojenském historickém 
archivu v Praze), a jako další referující členové 
ČsOL bratr Bernard Panuš (referát na tému 
Nástin přítomnosti čs. legionářů v 
Jekatěrinburgu) a bratr Ferdinand Vrábel 
(referoval o informacích o občanské válce na 
Urale ve vzpomínkách čs. legionářů Josefa 
Klimenta a Andreje Šikury). 
V rámci konference se uskutečnil rovněž 
okrouhlý stůl na téma „Vojenské hroby na Urale: 
vyhledávání, současný stav, problémy 
zachování“, kde D. Pastyřík informoval o stavbě 
pomníků padlým legionářům v oblasti Uralu a 
představil též projekt plánovaného pomníka v 

městě Kungur. Základní idea pomníka vychází z  
náznaku těplušky – upraveného a obyvatelného 
železničního vagonu, v jakých naši legionáři 
počas své anabáze z Ukrajiny do Vladivostoku 
strávili řadu měsíců. Součástí konference bylo 
rovněž promítání původních filmových 
dokumentů natočených jednak našimi legionáři a 
jednak francouzskými dokumentaristy, které 
účastníky akce velmi zaujalo. 
Na úvod celé akce přijal v sídle magistrátu 
Kunguru naši delegaci starosta města Roman A. 
Kokšarov, který nás v krátkosti obeznámil s 
historií tohoto slavného kupeckého města a z 
naší strany mu zase o legiích, jejich významu a o 
činnosti ČsOL poskytl informace vedoucí 
delegace J. Sitta. S problematikou výstavby 
legionářských pomníků v Rusku a především s 
projektem připravovaného pomníku pro město 
Kungur obeznámil starostu D. Pastyřík. Pan 
Kokšarov příslíbil ze strany městské 
administrativy při zabezpečení potřebné 
součinnosti s námi všemožnou pomoc a podporu 
tomuto záměru. 
V ďalšej časti podujatia prebehla vernisáž 
výstavy „Československé legie v Rusku v letech 
1914–1920“ v priestoroch regionálneho múzea v 
Kungure. Ide o tú istú výstavu, ktorú pripravila 
Československá obec legionárska v  spolupráci s  
Ministerstvom obrany ČR, Vojenským 
ústredným archívom MO ČR a Vojenským 
historickým ústavom v rámci projektu Legie 
100, ktorá už bola predtým inštalovaná aj v  
regionálnom múzeu v meste Perm a z Kunguru 
bude putovať ďalej do ďalších ruských miest. 
Výstava obsahuje takmer šesťdesiat panelov so 
štyristo fotografiami dokumentujúcimi udalosti, 
pôsobenie a  život príslušníkov 
československých légií v Rusku. 
V nedeľu sme si prezreli múzeum prilieb v 
Lysve, kde brat Mojžiš odovzdal ako dar ČsOL 
pre muzeálnu expozíciu československú prilbu 
vz. 35 a zúčastnili sme sa aj na vernisáži prvého 
a zatiaľ aj jediného „Múzea občianskej vojny v 
Rusku“ zriadenom v odstavenom železničnom 
vagóne na stanici Kyn. To, že prítomnosti 
delegácie ČsOL sa v okrese prikladá značný 
význam dokumentuje aj skutočnosť, že nás po 
celý deň sprevádzal osobne aj najvyšší 
predstaviteľ okresnej správy pán Aleksandr 
Gončarov. 
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Posledný deň našej pracovnej cesty sme venovali 
pátraniu po hroboch našich legionárov v okolí na 
železnici v  smere na Jekaterinburg: v  Závode 
Kyn, Kišerte, Kordone a  Molevke. V posledne 
menovanej obci sme na jednom z pahorkov v 
blízkosti obce s pomocou miestneho obyvateľa 
našli aj miesto obrany našich legionárov kde sa 
dodnes zachovali pozostatky troch línií zákopov. 
Velkým přínosem pro budoucí stavby pomníků a 
další spolupráci s ruskou stranou přímo v 
navštívených místech bylo navázání osobních 
kontaktů s funkcionáři a pracovníky státní, 
regionální a místní správy oblastí, kteří se 
současně obeznámili jak s historií legií a jejich 
významem pro vznik Československé republiky 
tak i s připravovanými dalšími akcemi v rámci 
projektu Legie 100, hlavně stavbou pomníků, 
výstavami, konferencemi a připravovanými 
publikacemi. Všude se zájmem přijali i  ruský 
text přehledu dějin legií připravený ČsOL. Podle 
reakcí funkcionářů, odborníků i prostých ruských 
občanů se zdá, že náš pobyt přispěl k dobré 
propagaci jak československých legií, ČsOL i 
celé České republiky v regiónu. Konferenci, 
výstavám a všem akcím spojeným s pomníky 
věnovala pozornost i místní média (televize, 
rozhlas, regionální tisk), takže se jim následně 
dostalo i širší publicity. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
přispěli k realizaci další úspěšné mise, a to jak 
přímým účastníkům, tak i zabezpečujícím 
osobám jak u nás, tak i v Rusku. Bez jejich 
součinnosti, především ředitele časopisu 
Retrospektiva Dimitrije Lobanova a ředitele 
Muzea kupectví Sergeje Muškalova i členy 
organizačních štábů by nebylo dosaženo tak 
významných výsledků. 
Protože se zdá, že v městě Kungur se rodí 
významná tradice spolupráce našich a ruských 
představitelů, nadšenců pro historii 

československých legií, první světové války i 
občanské války jakož i dalších historiků a druhý 
ročník konference je za námi, vyslovujeme 
pevné přesvědčení a doufáme, že se v rámci 
realizace realizace stavby a odhalení 
legionářského pomníku v městě Kungur jako 
průvodní akce v příštím roce uskuteční též třetí 
ročník konference. 
  
Feďo Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod a 
Spolku pro VPM, o. z., Praha 

 
**** 

Vyšel článek o legionářských denících 
 
                 V plánu práce Spolku pro VPM, o. z. 
na rok 2011 byl úkol pro Jana Kincla a Feďa 
Vrábela zpracovat a uveřejnit článek o denících a 
vzpomínkách legionářů. Úkol si podělili 
následovně: Honzin deník francouzského 
legionáře Antonína Šímy a Feďo deník ruského 
legionáře Andreje Šikury. Aby byl obraz úplný, 
doplnil uvedené dva autory bratr Svatopluk 
Valníček, který zpracoval deník svého tatínka - 
italského legionáře Václava Valníčka.Článek 
vyšel v časopisu Národopisná revue č. 3/2011, 
který vydává Národní ústav lidové kultury ve 
Strážnici. Protože rozsah textu byl redakcí 
omezen, mohl vyjít jen stručný teoretický úvod a 
výňatky z deníků uvedených tří legionářů. 
 

Kdo si chce přečíst přímo z první ruky 
něco o tom, jak Češi a Slováci prožívali 
mobilizaci, válečné operace na různých frontách, 
zajetí a nástup do legií, najde v uvedeném 
časopisu nejen tento článek, ale též další 
materiály, seznamy literatury a doplňující 
poznámky, jakož i informace o výstavě Jednoty 
ČsOL v Mladé Boleslavi v muzeu v Trutnově. 

Zájemci si mohou časopis koupit nebo 
objednat na adrese:  

Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice, 
Česká republika, jedno číslo stojí 70 Kč. 
 
                  V pátek 21.10.2011 J.Kincl navštívil 
nejstaršího člena Jednoty ČsOL Český Brod br. 
Vladimíra Šímu, kde mu předal autorský výtisk 
časopisu Národopisná revue a ve stručnosti jej 
seznámil s postupem jenž proběhl, od jeho 
poznámek o jeho tatínkovi až k honoráři, který 
byl předán. Dále oba hovořili o dění v jednotě a 
o manifestačním sjezdu a také o projektu Legie 
100. Starý pán ve svých 85 letch projevoval živý 
zajám nejen o legionářskou historii, ale i o další 
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činnosti spojené se Spolkem pro VPM, ale i o 
změny v dnešní armádě.   
 
 Jan Kincl a Feďo Vrábel, členové Spolku pro 
VPM, o. z. a členové Jednoty ČsOL Český Brod  
 

**** 

Projekt Ztracené hroby vyzývá ke spolupráci 

Československá obec legionářská připravuje v 
rámci projektu Legie 100 další z programů 
mapujících dějiny čs. legionářů. Tentokrát jde o 
spojení aktivit nadšených badatelů z řad obce 
legionářské a dalších amatérských historiků, 
kteří cítí obrovský dluh naší společnosti vůči 
tisícům vojáků – legionářů pohřbených v 
neoznačených hrobech po téměř celém bývalém 
carském Rusku. 

Během následujících osmi let se chceme pokusit 
dohledat všechna místa posledního odpočinku 
československých vojáků bojujících v letech 
1914 – 1920 na východ od naší hranice. A v 
rámci projektu pak vytvořit geografickou 
databázi hrobů s uvedením aktuálních 
zeměpisných názvů, zjistit skutečný stav hrobů v 
jednotlivých lokalitách bojů, zdokumentovat 
situaci a navázat spolupráci s místními muzei a 
samosprávami. Projekt zároveň bude prvním 
kontaktem pro zjištění možností případného 
vybudování pietních míst. 

Po shromáždění informací bude vytvořena 
internetová geografická databáze s možností 
vyhledávání jednotlivých osob a hrobů. Veškeré 
informace získané pomocí tohoto projektu budou 
předávány jak příslušnému odboru Ministerstva 
obrany ČR, tak Vojenskému historickému ústavu 
k doplnění jeho databáze. 

Hledáme proto spolupracovníky projektu, stejně 
jako všechny informace týkající se hrobů, mohyl 
a míst s pohřbenými československými vojáky´a 
dobové i současné dokumenty a fotografie. 
Hledáme i deníky vojáků, kde popisují místa 
pohřbení svých kamarádů, plánky těchto míst 
apod. Uvítáme rovněž vaše případné zkušenosti 
a poznatky z cest, které jste již někdy v minulosti 
podnikli do míst s pohřbenými vojáky. 

Případní zájemci o spolupráci a také všichni 
ostatní, kteří můžete do našeho projektu přispět, 
hlaste se prosím na emailové adrese 

Československé obce legionářské: 
sekretariát@obeclegionarska.cz 

Radim Chrást 

**** 

Už i Monument se přestěhoval 

Spolkový zpravodaj se stejně jako další spolkové 
věci přestěhoval ze „starého“ webu na nový. 
Nová adresa pro stažení našeho zpravodaje je: 

http://www.vets.cz/1971-publikace/ 

**** 
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Ohlasy z našich internetových stránek a 
veřejnosti  

 
Bratčice (KH) 
Uznání, Vúbec jsem netušil že si s tímto 
tématem dal někdo takovou práci. 
Všechna čest 

Miroslav Prášek 
 

**** 
 

Waymarking 
 
Pietní místa a geocaching je dobrý nápad, ale 
lepší je waymarking, tam je k tomu založeno 
několik kategorií.  
Kolikrát nejde najít rozumné místo na schránku a 
na WMK se na schránky nehraje. 
http://www.waymarking.com/cat/details.aspx?f=
1&guid=a03241a5-6eb6-4238-81e5-
984fa1f33b0a&lat=49.059833&lon=17.480417
&t=6&exp=True 
 
Minulý týden padla hranice 10.000 waymarků v 
republice. 
Oproti keším odpadá údržba. Jestli je někdo z 
vás registrovaný na geocaching.com, je vlastně 
už registrovaný i na waymarking. com.  
Pod stejným nickem i heslem. Je to jedna firma. 
 
U nás je série od military museum 
http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?t
x=32bc9333-5e52-4957-b0f6-
5a2c8fc7b257&u=militarymuzeum 
Vojenské (válečné) kategorie na waymarkingu 
http://www.waymarking.com/cat/search.aspx?f=
1&cst=7&kw=war&st=2 
Belly profil na GC 
http://www.geocaching.com/profile/?guid=4cb7
b2ed-9c0e-4c68-bdab-0bfc8e8195f9 
 

Bella 
 

**** 
Velká Lhota (VS) 
V krásné přírodě smutná vzpomínka, Je děs, že i 
z pár pasekářských chalup si válka našla své 
oběti.  

Letnak 
 

**** 
 
 
 

Pomoc při hledání (z emailu čtenářky) 
 
Dobrý den, při hledání informací o svém otci 
Antonínu Závorkovi a jeho kontaktů s jakousi 
skupinou,ve které měl údajně pomáhat za 
války,jsem narazila i na Spolek pro vojenská 
pietní místa a našla i fotografii hrobu mého 
otce.Vzhledem k tomu,že jsme se s matkou 
odstěhovaly v roce 1952 do Kroměříže,neměla 
již žádné spojení na osoby,které by něco o 
otcově činnosti věděly.Matka nevěděla prakticky 
nic,protože jí otec do nebezpečných věcí 
nezasvěcoval.Matka zemřela již v roce l986 a já 
jsem po roce 1989 začala pátrat po informacích o 
otci a to když se začaly objevovat různé 
informace o lidech za války.Napsala jsem na 
Český svaz bojovníků za svobodu,ale odpověď 
byla taková,že už je to dlouho a jediný 
pamětník už není schopen žádné 
komunikace.Hrob otce se mi nedařilo, 
díky velké vzdálenosti,důstojně udržovat/žiji v 
Ostravě/a požádala jsem i o převoz ostatků,ale 
dosud se to neuskutečnilo.Velmi mě 
překvapilo,že hrob je,podle fotografie,udržován 
a moc bych potřebovala vědět,kdo hrob 
udržuje,abych se s ním mohla náležitě vyrovnat a 
to je hlavní důvod proč se na Vás obracím.Bylo 
by možné zjistit,kdo je tím obětavým člověkem? 
Za jakoukoliv odpověď předem děkuji. 
 

PhDr.Jitka Hodáňová 
 
Naše odpověď: 
děkuji za Váš zájem o náš projekt i Vaši snahu 
mapovat historii. Naneštěstí nepíšete o jaké 
mesto se jedná, našel jsem u nás jeden hrob A. 
Závorky 
(http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-hlavni-
mesto-praha/vojenska-pietni-mista-v-praze-19-_-
strana-3-_.html), ale nevím jestli je to ten 
citovaný hrob. Nícméně, ČSBS není zdaleka 
jedinou institucí, která Vám mmůže pomoci. Asi 
nejméně pomůže náš spolek, protože my se 
zabýváme mapováním, tedy hledáním památek a 
míst. A až v další části naší činnosti se zaměříme 
i na lidské osudy (tedy předpokládáme, že to 
bude v době, kdy budeme mít nahledánou 
předpokládanou většinu památek). 
 
Hlavní institucí by měl být vojenský historický 
ústav (www.VHU.cz), což ale mnohdy není, 
zkusit dotaz u nic však můžete. Podstatně lepší 
zkušenost máme s vojenským archivem 
(http://www.vuapraha.cz/Pages/). Ohledně péče 
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o hrob, může se stát, že o hrob pečuje i obec, 
jsou u nás obce, které o některé hroby pečují i 
zdarma (je jich málo, ale jsou). Pochopitelně se 
jedná o hroby osob jenž si to zaslouží, např. 
oběti válek. Za předpokladu, že Váš otec zahynul 
v souvislosti s válečnými událostmi, můžete 
dokonce zkusit nechat takový hrob zapsat jako 
válečný hrob (cestou obce s rozšířenou 
působností), tím by se místo dostalo i do 
evidence VH, kterou vede Ministerstvo obrany. 
Obce ovšem dost nerady zapisují takovéto (pro 
ně) "rodinné hroby". Ať tak či onak, každý 
hřbitov má tzv. hřbitovní knihu, mnohdy značný 
zdroj informací pro začátek hledání, obvykle je 
dostupná na obecním úřadě, či u správce 
hřbitova.  
 
Tím výčet institucí asi končí, ještě existuje 
Československá obec legionářská, ale ta v 
současné době nemá databázi obětí válek ani 
hrobů a Ministerstvo obrany 
(http://www.valecnehroby.army.cz/), tam však 
evidují jen to co jim dodají do seznamů obce. 
 
Snad Vám alespoň toto málo pomůže, přeji Vám 
ve vašem hledání úspěch. 
 
Příjemnou neděli 
 
Martin Brynych, správce dat Spolku pro VPM 
 

**** 
 

Vojín Josef Kudrna 
 
Dobrý den, pátrám po historii mojí rodiny a 
protože jsem rozená Kudrnová a můj děda se 
jmenoval Josef Kudrna a můj otec mi často 
vyprávěl o svém dědovi,tedy mém pradědovi 
také Josefovi Kudrnovi,dala jsem do 
vyhledávače jméno Josef Kudrna. Učinila jsem 
tak proto,že mi můj otec často vyprávěl,že jeho 
děd byl vojákem v období první světové války a 
hlavně pocházel z odolené Vody a pak jsem se 
dočetla zde, o Josefu Kudrnovi popraveném v 
Motole. Vše i fotografie uveřejněné mi velice 
sedí do mé rodiny. Prosím,nevíte, kde bych se 
mohla dovědět víc?  

děkuji Libuše 
 
Dobrý den, v tomto případě bude nejlepší začít 
ve vojenském archivu 
(http://www.vuapraha.cz/Pages/) a následně 

zkusit i vojenský historický ústav (www.vhu.cz). 
Přeji Vám úspěch ve Vašem pátrání. 
 

Martin Brynych, správce dat Spolku pro VPM 
 
 

**** 
Brezová pod Bradlom (Trenčianský kraj) 

 
Som hrdá na Štefana Osuského, Ja som sa 
dozvedela že som rodina Štefana Osuského ale 
to nie len ja ale aj další ľudia v jeho okruhu 
rodiny, ja som veľmy hrda nanho :-) 
(Naša rodina si zistuje rodokmen). 
 

Michaela Osuská 
 

**** 
 

Brno 
 
Dobrý den, prosím víte něco o historii centrálky 
v Brně. Zejména o legionářských 
hrobech.Magistrátní úředníci jsou mimo. 
 

Díky J Kux 
Naše odpověď: 
Dobrý den, zkuste Ministerstvo obrany, evidenci 
válečných hrobů 
(http://www.valecnehroby.army.cz/) 

Martin 
 
 

**** 
 

Armáda v Chrášťanech 
Zdravim všechny pamětníky.Vlétě jsem se tam 
byl podívat,neskutečný.Udělali si z toho skládku. 
 

Martin z Pacova 
 

**** 
 

Trhové Sviny (CB) 
 
PIETNÍ VZPOMÍNKA 
PŘÍBĚH Z KONCE VÁLKY ZNÁM Z 
VYPRAVĚNÍ MOJÍ MAMINKY ROZENÉ 
BALANGARI,VIKTOR BALANGARI 
NAR.22.11 1923 BYL JEJÍ 
BRATRANEC.DÁLE Z OBĚTÍ PRVNÍ 
SV.VÁLKY BYLI DVA BRATŘI MOJEHO 
OTCE FRANTIŠKA CODLA JMÉNA 
NEZNÁM JEDEN SE SNAD JMENOVAL 
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TOMÁŠ.DÍKY BOHU SE Z PRVNÍ SVĚTOVÉ 
VÁLKY VRÁTIL MŮJ DEDEČEK JAN 
BALANGARI, KTERÝ PŘEŽIL ITALSKOU 
FRONTU.NEMÁM SE JIŽ KOHO ZEPTAT 
JAK VŠE BYLO,ALE JSEM MOC VDĚČNÁ 
ZA ŽIVOT TĚCHTO STATEČNÝCH 
LIDÍ.ŽIJI V PRAZE ALE DÍKY MATCE MÁM 
JIŽNÍ ČECHY VE SVÉM SRDCI.S 
PŘÁTELSKÝMI POZDRAVY  
 

JANA ČERNÁ ROZ. CODLOVÁ 
 

**** 
 

Konětopy (Praha východ) 
 
Rodina Svobodova, Konětopy, Moje babička 
pocházela z Pískové Lhoty u Poděbrad. 
Vyprávěla mi o rodině Svobodových z Konětop. 
Byli to její příbuzní - teta, strýc a bratranci. 
Údajně se skrývali v obilí (??), Němci 
vyhrožovali, že když se nevzdají, vesnici vypálí. 
Svobodovi si to nechtěli vzít na svědomí, tak se 
vzdali. Teta a strýc byli popraveni na Pankráci, 
dva bratranci byli uvěznění v Terezíně, jeden 
přežil. A vesnice byla na konci války stejně 
vypálená. Jako dítě jsem tomu vyprávění moc 
pozornosti nevěnovala a teď mě to mrzí......... 

Zuzana 
**** 

 
Ke dni válečných veteránů 
 
John McCrae – Na polích ve Flandrech 
 
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, 
Tam mezi kříži, řada za řadou. 
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, 
Je možná slyšet zpívat skřivánky, 
Zde dole kanóny jen svojí píseň řvou. 
 
My už však nevstaneme a je to možná zdání, 
Že včera ještě žili jsme a byli milováni. 
Teď jenom tiše ležíme 
Na polích flanderských. 
 
Náš boj však zase jiní převezmou. 
Do vašich rukou dáme my teď svou 
Hořící pochodeň a vy ji neste dál. 
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, 
Že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou 
Na polích flanderských. 
 

**** 

Praha 8, Bohnice 
 
ve zrušeném ústavním hřbitově v Bohnicích v 
Praze 8 je údajně mauzoleum italských vojáků z 
1.sv.války, kteří zemřeli v nedalekém zajateckém 
táboře. V léčebně byl toho času skutečně 
improvizovaný vojenský lazaret a zemřelí vojáci 
byli v ústavním hřbitově pochováni. Na hřbitově 
se nachází kromě zřícené hřbitovní kaple i 
obelisk s poškozeným křížem na vrcholu, podle 
dostupných fotografií je ale bez jakýchkoliv 
desek či jiného označení. Nevím, zda o této 
události i o obelisku či jiné zdejší vzpomínkové 
stavbě víte (možná jsem tuto informaci na vašich 
stránkách nechtěně přehlédla), myslím, že stojí 
za to se někde dozvědět více a na vašich 
sránkách toto uvést. Mohu vás jen odkázat na 
web.stránky "www.plbohnice.cz" - historie - 
odstavec První léta samostatného ústavu, a na 
web.stránky "www.bohnice.info" - místa - 
ústavní hřbitov, kde jsou i fotografie obelisku. 
Přeji pěkný den 

 
Alena Pokorná 

A naše odpověď: 
 
děkujeme za upozornění na zajímavé místo. 
Hřbitov jsem letos navštívil, bohužel však na 
něm není opravdu nic, co by připomínalo 
vojenský hřbitov. 
Časem se na našem webu určitě objeví. 
 

Vladimír Štrupl 
 

**** 
Hlučín (OP) 
Dekuji panu Vackovi za skvelou praci,stavim 
rodokmen a zjistila jsem ze Pajacovi jsou mi 
predci i kdyz neprima linie i tak informace jsou 
pro mne velmi cenne dekuji. 

Janet 
 

**** 
Pomnik Horní Žďár 
Diky,že jste tady publikovali i jmena nemeskych 
vojaků. Našel jsem na strance jmena nejakých 
padlých vojáků, ketry možná jsou přibuzní. 
(rodiny Just a Luschtinetz). Těší mě, že ten 
"bezhlyvý" Pomnik v Horním Žďáru byl zas 
opraven. Děkuju, zě jste si uchovali si na 
mrtveho uctivou vzpomínku. 

Zdravi vás z Německa, Reiner 
 

**** 
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Zálesní Lhota (SM) – doplněk od čtenáře 
 

Památník obětí 1. a 2. světové války 

Umístění : Zálesní Lhota, střed obce 

Na nových 
nápisových 
deskách : 
 
1939 –
 1945 
Adolf 
Berthold 
44, Borufka 
Franz 67, 
Borufka 
Erwin 95, 
Borufka 
Ludwig 77, 
Bräth Hugo 
66, Bräth 
Walter 66, 

Ettel Josef 194, Ettel Walter 113, Fejkl Franz 17, 
Flegel Rudolf 163, Flögel Josef 141, Freiwald 
Franz 166, Gernt Franz 20, Hamatschek Ernst 
107, Hamatschek Franz 48, Hamatschek 
Reinhold 32, Hamatschek Theodor 10, Hartman 
Engelbert 9, Hartman Rudolf 9, Hartman Werner 
9, Hawel Josef 73, Honsu Julius 190, Horak 
Josef 78, Jirschitschka Leo 31, Jirschitschka 
Werner 204, Kalensky Josef 82, Klimenta Albert 
7, Klimenta Franz 7, Leeder Karl 45, Lorenz 
Alfred 87, Lorenz Rudolf 132, Nossek Rainer 
28, Pochop Ludwig 39, Prachatschek Josef 130, 
Reinisch Erni 201, Scharf Leopold 62, Schorm 
Alfred 119, Schorm Franz 57, Schorm Franz 89, 
Schorm Franz 131, Schorm Franz 150, Schorm 
Franz 132, Schorm Franz 116, Schorm Gottfried 
.3, Schorm Johann 81, Schorm Johann 129, 
Schorm Ludwig 27, Schorm Oswald 56, Schorm 
Rudolf 150, Steffen Gerhard ..4, Steuer Josef 
180, Stransky Hugo 205, Tauchmann Franz 40, 
Tauchmann Josef 157, Tauchmann Ludwig 127, 
Tauchmann Wenzel 64, Ullmann Josef 139, 
Ullwer Josef 138, Ullwer Philip 155, Ullwer 
Reinhold 169, Ullwer Richard 169, Ullwer 
Rudolf 124, Wanzel Eduard 147, Wiesner Franz 
111 

Doplněk: 

K padlému nadporučíkovi Raineru Nossekovi ze 
Zálesní Lhoty č.p. 28 se mi podařilo získat 

následující informaci.  
 
Nadporučík Nossek, Rainer 
narozen : 05.05.1920 Huttendorf (Zálesní Lhota), 
Bez. Hohenelbe (Vrchlabí), Čechy (Böhmen) 
zemřel: 30.04.1945 Sülte (u Schwerinu, 
Mecklenbursko) 
 
Létal u SG3 
RK : 29.10.1944 
K padlému nadporučíkovi Raineru Nossekovi ze 
Zálesní Lhoty č.p. 28 se mi podařilo získat 
následující informaci.  
 
Nadporučík Nossek, Rainer 
narozen : 05.05.1920 Huttendorf (Zálesní Lhota), 
Bez. Hohenelbe (Vrchlabí), Čechy (Böhmen) 
zemřel: 30.04.1945 Sülte (u Schwerinu, 
Mecklenbursko) 
 
Létal u SG3 
RK : 29.10.1944 
 
Rainer Nossek zničil při bojích na východní 
frontě protivníkovi více než 73 tanků při zhruba 
800 bojových letech. 
Ritterkreuz za své snažení získal 29.října 1944 v 
hodnosti Fahnenjunker-Oberfeldwebel jako pilot 
10.(Pz)/SchlachtG 3. Sestřelen byl v den 
kapitulace Německa 30.4.1945 spojeneckými 
Spitfiry (5 dní před svými 25. narozeninami). 
Poslední bojový let absolvoval spolu s jiným 
Panzerjägerem kapitánem Andreasem 
Kuffnerem a poručíkem Wilhelmem Bromenem. 
Nossek a Kuffner padli, Bromen byl těžce 
zraněn. 
 

Pavel Emmler 
 

**** 
 

Galerie hrdinů - Oldřich Tošovský 
 
Petite file d Oldritch Tosovsky je suis venue 
pour la 1ere fois a Prague et découvrir le pays de 
mon grand père et donc celui de mon père . ainsi 
que la cousine de mon père . Ce séjour fut très 
émouvant pour moi . Je souhaite y revenir 
prochainement au printemps pour venir a 
nouveau me recuellir sur le monument erige a l 
honneur des volontaires aviateurs tchèques dont 
mon grand père en fait parti .  

Mme Petit Nathalie  
fille d Olda Petit et 
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Přibližný překlad: 
Příbuzní Oldřicha Tošovského - jsem přišel 
poprvé v Praze a objevte zemi svého dědečka a 
otce a bratrance mého otce. Tento výlet byl pro 
mě velmi dojemný. Doufám, že se brzy vrátím 
na jaře přijet znovu ke mně. Využití památky 
všechna čest českých dobrovolníků letců, že můj 
dědeček už je ve skutečnosti pryč. 
 

Paní Nathalie Petit 
 

**** 
 

A něco z Badatelny 
 

Žádost č. 7 po letech zodpovězena 
 

Hledáme umístění Památníku osvobození ve 
Středních Čechách. Památník je vysoký cca 5 - 6 
metrů. 
 
Možné řešení 
 
v žádosti č.7 (v Žádostech o spolupráci) je 
hledání Památníku osvobození ze Středních 
Čech s nákresem. Mohlo by se jednat o Památník 
osvobození v Klokočce u Bakova n/Jizerou.  
V internetu jsem našla nějaké fotografie a 
posílám Vám na ně odkaz. Posuďte, zda by 
podoba památníku odpovídala. Dle 
doprovodného textu byl poničený, dnes je 
opravený. Je cca 3,5km SZ od Bakova n/J. 
 
http://www.sobotka.estranky.cz/clanky/cyklovyl
ety/klokocka.html 
foto zhruba uprostřed 
 

http://www.rajnet.cz/web/zobraz.asp?id=935 
stará, černobílá fotografie 
 
http://www.novinky.cz/cestovani/239829-
prirodni-rezervace-klokocka-laka-na-historii-s-
lecivou-vodou.html 
článek v tisku 

Alena Pokorná 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žádost byla z roku 2006, velké díky pozorné 
čtenářce za podporu našeho projektu. Tazatel 
potvrdil správnost lokality. 
 

**** 
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Něco co se stává stále častěji 

 
.... na adrese Na Zlíchově 251/15 Praha 5  
už na zdi není. Fasáda vypadá opravená a nejsou 
zde ani stopy po úchytech desky. (Kromě vašich 
stránek má "důkaz" o její existenci ještě 
fotomapa Google-mapy)... 

Alena Pokorná 

 
Pamětní deska Václav Ulrych 

 
Umístění : Praha 5, Na Zlíchově 251/15 
Nápis :  
ZDE PADL V HRDINNÉM BOJI DNE 
9.V.1945 O 11 HOD. ČLEN POSÁDKY 
OBRNĚNÉHO VLAKU BLANÍK 
VÁCLAV ULRYCH  
DĚLMISTR SMÍCHOV. VÝTOPNY ČSD 
NEZAPOMENEME 
 
Foto: Vladimír Štrupl, 18.9.2005 
 
a naše odpověď: 
To není moc dobrá zpráva, nicméně svévolné 
odstranění válečného hrobu, jímž může být  
i pamětní deska je přestupkem a je pouze věcí 
úřadů jak rychle se k celé věci postaví. 
Děkujeme za Vaši pozornost. 

Martin Brynych 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český Brod (KO) 
To bych netušila, že je tolik pamětních míst a 
desek jen v Českém Brodě. Děkuji za 
zmapování. 

Lenka V. 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Moc milé zpestření cesty, díky za ukázku 
zajímavého místa 

Ushaci 
**** 

Druhý úlovek na dnešní cestě za odpoledním 
rozptýlením. Pomníček jsem z auta přehlédl.  
O to větší radost byla, když jsem se zpět 
přišoural pěšky. Špatně jsem si přečetl hint, 
takže jsem jí napřed hledal tam, kde už není, pak 
jsem se však lépe podíval (né do hintu ale po 
okolí) a bylo jasno. Hezká krabička na 
zajímavém místě. Děkuji a přeji jí dlouhý život. 

HAVRaniCZ 
**** 

 
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 

 
Keška je v hlubokém lese, na až pohádkove 
ponurém míste skrytém lidským zrakum. Moc 
pekná. 

Bohusz 
**** 

O pomniku vim, delal jsem blizko parkrat 
drevo:-) Ale ten strom je opravdu kapitalni. 
Skoda, ze je temer suchy. Diky za peknou kes. 

Ganusa 
**** 

Docela dlouho mi trvalo, než jsem se sem dostal, 
prestože zelenou turistickou trasu obcas 
procházím. Touto cestou jsem ke kešce a 
válecnému historickému místu prijel poprvé a 
mel tak možnost si zmapovat další z mála bílých 
míst v okolí mého bydlište. 

znackarml 
**** 

Nalezeno behem cyklolelkování v Podluží. 
Pekné místo, které bych bez pozvání nenavštívil. 
Díky. Bez výmeny. 

Kuprum 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Zajimave misto. Skoda, ze je tak zapadle. 

Kltesek 
**** 

Zase jedno z mnoha míst, které bychom bez 
keškování nikdy neobjevili. Dekujeme. 

Pikec 
**** 

Ke kešce jsme šli opravdu okolo pole. Jinak by 
to ani nešlo. Kešku jsme našli po chvilce pátrání, 
ale dlouho neodolávala. Takové smutné místo s 
pomníckem si urcite kešulku zaslouží. Díky za 
kešku a poucný listing. 

BlankaDol 
**** 

Zajímavé ztracené místo... Spolecnost mi tu 
delaly moje mokré boty, shnilé švestky a shnilá 
jabka...  
Každopádne díky za ukázání.. je zajímavé vedet, 
o cem clovek neví.. :) 

Obludky 0077 
**** 

Díky za pripomínku historie. 
Saharak 

**** 
Díky za tuto sérii (i když ji asi nedokoncím). 
Historii je potreba pripomínat. Díky za keš na 
správném míste. 

Olson.vs Team 
 

**** 
 

GC2DH6B (VPM004), Belgie 
 
Quick find while driving around the area..so 
much history. 

Bike-nut 
**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
Tak tady bych pomnícek necekal. 

Sikan77 
**** 

Úžasné pametní místo. 
Vratan 

**** 
 

Vzkazy od našich Geocoinů 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
**** 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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Střípky z prezentace na výročním setkání, údaje jsou platné k 1. 12. 2011: 
 

Celkové počty vojenských pietních míst ke konci roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Celkové počty vložených vojenských pietních míst v daném roce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006  2007  2008 2009 2010  2011

4309  10100  12100 13800 18900  19856

2006  2007  2008 2009 2010  2011

4309  5791  2000 1700 5100  956
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Návštěva „starého“ webu, www.vets.estranky.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštěva „nového“ webu, www.vets.cz 
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Pozvánka byla uveřejněna na spolkových stránkách 28. 12. 2011 a členům rozeslána 29. 12. 2011. 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve čtvrtém  čtvrtletí 2011 finančně přispěli: 
 

  V tomto období jsme dárce nezaznamenali. 
 
 
 

I tak děkujeme za podporu! 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fotografie na titulní stránce : Kungur, akce Návrat legionářů do Ruska, autor : Feďo Vrábel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zpravodaj Monument je neprodejná účelová tiskovina, vydávaná za účelem propagace mapování 
vojenských pietních míst a Spolku pro vojenská pietní místa, o.s.. Číslo neprošlo jazykovou úpravou. 
Adresa pro kontakt :  vets@vets.cz   , webové stránky projektu www.vets.cz 
Redakční rada : Vladimír Štrupl ( tiskový mluvčí ), Martin Brynych (redaktor, správce dat ) 

© Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. 
 


