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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 
 
První čtvrtletí nás opět vrátilo na první pozici 
v návštěvnosti na serveru Estránek. Kdoví, co to 
všechno mohlo způsobit. Březen jsme se 
rozhodli věnovat propagaci Badatelny, která 
stále není doceněná čtenáři a dle našich představ 
ještě stále neplní svůj účel. Snažíme se ji i nadále 
šperkovat a jistě má před sebou velkou 
budoucnost. Stejně tak jsme poněkud 
rozdmýchali dva mírně stagnující projekty a to 
insignie a vojenské prostory. Myslím, že oba tyto 
projekty s naší návštěvou dost hnuly. O oboje je 
zájem, existuje i celá řada dalších webů, nicméně 
se stále v tomto směru můžeme vhodně 
doplňovat. A podstatné je, že do obou projektů 
přispívají naši příznivci a členové od projektu 
mapování VPM, takže vlastně stále jedna parta. 
Na přelomu dubna  a května jsem musel 
ulehnout do nemocnice. Naštěstí byla dostupná 
WI-FI síť a  tak se i s takovým omezením dalo 
pracovat. Začíná se nám celkem množit míst, 
odkud byl náš web spravován ☺ 
Květen nám poznamenala kauza zlikvidovaného 
pomníku v Prachaticích na které máme možnost, 
naneštěstí, se učit učit jak se s takovou situací 
vyrovnat, na koho se obrátit, aby se zjednala 
náprava, atd. Ostatně v tomto čísle je k dané věci 
obsáhlý text. A v květnu také došlo k události 
sice čtenáři skryté, ale ne nevýznamné, náš 
provozovatel Estránky nám navýšili povolený 
limit na přenos dat na 20 GB/měsíčně, neb nám 
sice výrazně neroste návštěva, ale lidé si holt 
déle čtou. A když jsme u té návštěvy, díky za ní 
v dubnu to bylo přes 90 000. 
V červnu jsme dali do oběhu první svazek naší 
knižní edice „Vojenská pietní místa města Český 
Brod“ a pro letošní rok připravujeme ještě jeden. 
Na červnové schůzi Historicko dokumentační 
skupiny ČsOL byla vyjádřena podpora našemu 
Spolku a naší činnosti. 

Martin 
  
Vítejte mezi námi : 
 
Eduard Binko, Rozehnal Ivo, Michal Jandzik, 
MUDr. Josef Řídký, Dana Schubertová, Jan 
Holba, Ing. Stanislav Mundl, Amos Děkaník, 
Radomír Roup, Jan Goláň, Jiří Habla, Marie 
Svobodová, Jana Stočková, Ing. Jiří Bažant, 
Monika Kožušníková, Knížek Pavel, Janák 
Zdeněk, Kadavý Ladislav, Pavel Horký,  Martin 
Kaltoun, Martin Hovorka, Miroslav Moravec. 
 

Z často kladených dotazů : 
 
Jaké jsou největší chyby při přípravě příspěvků ? 
 
Asi největší chybou je, že si přispěvatel nepřečte 
pokyny k přípravě dat. 
 
a dále následují : 
 
- není jasné kam dané VPM zařadit, je třeba 
uvést místo ( lokalitu ) vy smyslu obecní části ( 
nebo obce ), kam VPM přísluší 
 
- přispěvatel neuvede do jakého okresu VPM 
spadá, mnoho obcí je v ČR pod stejným jménem 
v různých okresech 
 
- souřadnice je zkopírovaná např. z map.cz v 
původní podobě, správná zápis je : 
Souřadnice : N 50°14´21,3“, E 014°15¨25,5“  – 
případně Souřadnice : 50°14´21,3“ N, 
014°15¨25,5“ E, ale rozhodně ne třeba : 
Souřadnice : GPS N 50°14´21,3“, E 14°15¨25,5“ 
nebo GPS 50°14´21,3“, E 14°15¨25,5“ a 
podobné 
 
- přispěvatel se snaží text z VPM jako obkreslit, 
tedy různě posouvá text, aby se co nejvíce 
přiblížil vzhledu jako na VPM ( za pomocí 
mezerníku, tabulátoru atd. ), takové posuny se 
ale ve výsledku někdy zobrazují jako podivné 
znaky a je nutno text opravovat, ideální je 
příspěvek napsat v jednoduchém textovém 
editoru ( ideálně např. Notepad ) a poslat jen ve 
formátu .txt ( se zarovnáním textu na levý okraj ) 
 
- fotografie není pojmenovaná, není pak jasné co 
k čemu patří ( zvláště při zaslání více VPM ) 
 
- přispěvatel posílá příspěvek v jiném formátu 
než je vzor ( ve smyslu slovosledu ), např. 
doplňuje ještě nějaký vlastní text pro který je 
určena až rubrika „Poznámka“. 
 
- přispěvatel neuvádí zda je už stránka pro danou 
obec založená a on jen doplňuje údaje ( např. 
souřadnici, další foto, atd. ) 
 
Pravidla pro zařazován vznikla z toho důvodu, že 
data na web zařazuje stále jen jeden člověk ( 
duben 2008 ), jestliže k němu chodí podklady 
místo příspěvků je nucen dané věci buď sám 
dodělávat nebo zase rozesílat garantům k 
dopracování. Ať tak či onak, stojí to spolek 
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mnoho velmi cenného času a data se zatím 
hromadí ve frontě, zařazení trvá delší čas, 
přispěvatelé jsou nervózní, správce dat je 
nervózní, množí se urgence proč ještě nebyla 
data zařazena ( zvláště u těch nejméně 
nachystaných ). Pravidla také mají za úkol 
upřednostňovat zařazovaní příspěvků od těch co 
je komplet chystají, podklady, které se musí 
dopracovávat musí pochopitelně déle čekat. 
 
Prosíme tedy všechny naše přispěvatele, aby co 
možná nejvíce respektovali naše pravidla, naši 
garanti jsou ochotni za Vás příspěvky 
dochystávat, správce dat Vám jistě rád poradí, 
ale určitě není v jeho silách za Vás příspěvky 
dodělávat. 
 
Velké díky všem za respektování pravidel, 
umožní nám to Vám prezentovat větší množství 
informací za kratší čas. 
 

Kronika Projektu 
 
19.4.2008 je prezentováno více než 10800 

vojenských pietních míst, navýšil 
sepočet nášivek, medailí i fotek z 
misí, počet přispěvatelů se taktéž 
navýšil na 145 osob. 

10.5.2008 je prezentováno 10900 vojenských 
pietních míst, navýšil se počet 
nášivek, vojenských prostorů. Počet 
přispěvatelů narostl na 148. 

19.5.2008 je prezentováno více než 11000 
vojenských pietních míst. 

25.5.2008 je prezentováno více než 11100 
vojenských pietních míst, počet 
přispěvatelů se navýšil na 151. 

12.6.2008 je prezentováno 11200 vojenských 
pietních míst, k projektu se připojilo 
153 osob, navýšil se počet nášivek i 
vojenských prostorů. 

29.6.2008 je prezentováno více než 11300 
vojenských pietních míst. K projektu 
se připojilo 155 přispěvatelů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z našich aktivit  
 
 

22|.setkání klubu ( projektu ) VETS 

V pořadí 22. schůze našeho projektu proběhla ve 
čtvrtek 10. dubna v restauraci U Bronců v Praze. 
Účast : Standa, Vladimír, Pepa, Martin, Honzin, 
Diana 

Program tentokrát nebyl příliš obsáhlý, takže jen 
stručně v bodech. 
 
Martin obhajoval mírně pozměněnou formu 
zpravodaje Monumentu, která byla přijata s 
uspokojením, respektive neobjevily se žádné 
připomínky k malým změnám vzhledu. 
 
Předseda nám představil přihlášky dvou nových 
členů spolku a to pana Ing. Karla Pachovského a 
pana Pavla Měkotu. A zároveň předložil výpis z 
našeho účetnictví, které nám vede paní Kainová, 
za což jí velký dík. Je neuvěřitelné co si stát 
navymýšlí na tak malý spolek za papírování, 
ještě že máme v týmu takovou dobrou duši, s 
papírováním bychom se asi jinak jen obtížně 
prokopávali. 
 
Standa taktéž představil jeho společnou práci s 
Davidem a to nástin databáze pro 3. fázi 
projektu. Stále se počítá, že pro její testovací 
režim se použije Praha 7, o naplnění se postará 
Standa a David a na této verzi se bude ladit 
finální verze. 
 
Rovněž jsme se usnesli na návrhu, který ještě 
musí pochopitelně schválit zbytek výboru, že pro 
příští rok bude konečný termín pro zaplacení 
členských příspěvků 31.březen. Poté bude 
předseda spolku neplatícího člena urgovat tak 
dlouho ( do konce daného roku ) dokud dotyčný 
zaplatí či nezaplatí. Nezaplatí-li, přestává být 
členem spolku k 1.1. následujícího roku. 
Pochopitelně zůstane účastníkem projektu. Toto 
opatřením nám do budoucna umožní finančně 
plánovat naše akce a další výdaje. Placení 
příspěvků účtem je možné si domluvit mejlem 
přes předsedu. 
 
K letošním plánovaným výdajům. Základem 
budou oba srazy, tedy Pardubice a Morava. 
Přičemž Morava by letos pro svůj první ročník 
měla být finančně více hýčkána. Dalším výdajem 
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budou náklady na Pardubický sborník ( 
CD+DVD-DL+obal+booklet ), pro členy spolku 
zdarma ( budou-li mít zájem ), pro účastníky 
projektu s možností si zakoupit za výrobní 
náklady. Pro ostatní i letos nebude sborník 
distribuován. 
 
Financování se zde volna propojí se sblíženou 
brodskou jednotou ČsOL, která v rámci svých 
aktivit bude přispívat na zajištění pietních akcí ( 
věnce, kytice, stuhy ), doufejme, že ještě letos. 
Jinak v rámci tohoto setkání předseda brodské 
jednoty ČsOL předal všem členům 
Českobrodské jednoty nové průkazy ČsOL. Zde 
je třeba zdůraznit, že na VŠECH vydaných 
průkazech je uvedeno, že se jedná o průkazy 
ČESKOSLOVENKÉ obce. Opravdu tam to „S“ 
chybí. Neuvěřitelná chyba u organizace, která si 
tak zakládá na své historii. Doufejme, že vedení 
obce již brzo vydá nové průkazy bez chybky. 
 
Už snad pravidlem našich schůzí se stává 
Vítkov, takže jen vyšel nový Monument, už tu 
zase máme něco „z kopce“, opět není někomu 
svaté jedno z mála našich opravdu vojenských 
pietních míst. Takže stejně jako cokoliv 
podobného, i nyní náš spolek odsuzuje oblečení 
sochy Jana Žižky do reklamního trička ! 
Opravdu je s podivem, kde je hranice, kdy se 
začne uvažovat o odebrání správy Národního 
památníku Vítkov stávajícímu provozovateli a 
jeho předání někomu jinému, s větším citem pro 
fakt, že se mimo jiné jedná i o místo Hrobu 
neznámého bojovníka. 
Pochopitelně padly tradiční témata : 
 
- stále hledáme dalšího vkladače na web a stále 
je to víc a více aktuálnější 
- stále dolaďujeme naše spolkové logo 
- stále se objevuje neuvěřitelné množství variant 
příspěvku i když vzor je jen jeden, důsledkem 
tvůrčí rozmanitosti je pozvolné hromadění dat u 
správce a tedy se opět začíná tvořit fronta na 
zařazení, k tomu správce řekl jediné, příspěvky 
dle vzoru jdou na web co to jde nejdříve, cokoliv 
co je třeba dodělávat ( byť by se jednalo o 
slovosled, odstranění či přesun jednoho slova ) 
musí prostě chvíli počkat, upřednostnění 
nepřesných podkladů na úkor těch, kde si 
přispěvatelé dali práci s přípravou by bylo 
nespravedlivé, urgování zařazení správce 
doporučuje dělat až cca po 10 dnech a znovu 
děkuje těm co data chystají úplně, nebo využívají 
pomoci garantů 

23.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 

Dopoledne 3. května 2008 navštívili Standa, 
Vladimír a Petr velice zdařilou výstavu fotografií 
z let 1914-1945, kterou v prostorách Blue Max v 
Praze 4 pořádali Karel Trojánek, Luboš Pavel a 
náš příznivec Petr „Dolin“ Doležal. Na místě 
jsme vylepili náš propagační plakátek a 
zanechali tam štůsek letáčků. Několik 
historických fotografií VPM z výstavy bylo 
přislíbeno i na naše stránky.  
 
Od 13 hodin se v restauraci U Bronců konal již 
23. sraz účastníků Projektu. Setkali se Standa, 
Pepa, Petr Tichý, Vladimír a Diana a jako hosté 
David Podzimek a Dolin. 
 
Jako první byla podána zpráva o zdravotním 
stavu našeho admina Martina. Přejeme mu 
všichni brzké uzdravení! 
 
Petr předal předsedovi účet za kytice, položené 
při pietních aktech v Hruškách. Budou placeny 
ze spolkové pokladny.  
 
Byl přijat členský příspěvek od Radka Říhy, 
Romana Ujfalušiho a paní J. Kainové. 
 
Standa dále připomněl, že je možné darovat 
Spolku peníze s tím, že nad 1 000 Kč lze tento 
příspěvek odečíst z daní. Netýká se to však 
našich členů. 
 
Martinovi a Vladimírovi byla udělena pochvala 
za články v časopisu Kaleidoskop. 
 
Předseda již oslovil úřady v otázce odstraněných 
pomníků na Zbraslavi a v Prachaticích a 
seznámil nás s jejich reakcemi. Zatím nás 
prakticky jen odkazují dál, ale jednání je teprve v 
začátcích. Rozhodně se budeme této 
problematice věnovat i nadále, neboť za pár let 
bychom také nemuseli mít pomníky nikde! 
Znovu se prokazuje smysl našeho konání, 
protože naše dokumentace může být jednou 
opravdu jediným důkazem existence konkrétních 
VPM. 
 
Standa referoval o možnosti spolupráce s 
Anletem v akci na obnovu VPM v obcích a 
městech. Zatím konečné rozhodnutí nepadlo, 
musíme zjistit další podrobnosti. Dále jsme byli 
požádáni o vytvoření několika otázek pro žáky 
ZŠ a SŠ, které se týkají osob a událostí v Praze, 
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nejlépe s odkazem na naše stránky. Budou 
použity v soutěži, kterou bude pořádat Magistrát 
hl. m. Prahy. Pepa, Standa i Vladimír se dohodli, 
že každý vymyslí tři otázky.  
 
Takže se můžete připojit všichni!  
Podobná soutěž o Praze 6 již proběhla, pro 
inspiraci můžete nahlédnout sem: 
http://soutez.anlet.cz/?page=souteze_kolo&id_so
uteze=22&id_kola=342  
 
Otázka povinného placení příspěvků se bude 
znovu řešit v Pardubicích (odpověď na Ivošův 
dotaz). 
 
Pepa informoval mj. o možnosti financování 
činnosti Spolku z fondů ČsOL. Pokud vše vyjde, 
bude to pro náš Spolek samozřejmě přínos. 
 
Vladimír s Dianou se 2.5. zúčastnili pietního 
aktu v Terezíně na památku obětí poslední 
popravy 2. května 1945. Zájezd pořádal ČSBS a 
Památník  
 
Terezín. Jednali s vedoucí archivu Památníku 
Terezín o možnosti získat seznam pohřbených na 
Národním hřbitově. Seznam nám sice byl 
přislíben, ale až po zpracování databáze 
pracovníky archivu. Při návštěvě zmapovali 
mnoho VPM v Terezíně. Jednalo se např. o více 
než 300 kenotafů židovských obětí poblíž 
krematoria. Navštívili a zmapovali i VPM na 
městském hřbitově, které se po zpracování 
objeví na našem webu. 
 
Na návrh Diany budou naše letáčky umístěny v 
Kulturním centru Chodov v Praze 4. Dále bude 
všem členům rozeslán list s letáčky, který si 
každý vytiskne, rozřeže a bude dále distribuovat 
na různých místech a akcích. 
 
Vladimír informoval o dalším kandidátovi na 
členství ve Spolku, kterým je František Novák z 
Mělníka. Představí se na některém dalším srazu. 
 
Pepa s Davidem Podzimkem jednali o možnosti 
vytvoření databáze. Je třeba stanovit, dle čeho 
chceme vyhledávat atd. Dále byla projednávána 
možnost zakoupení vlastního serveru. O 
podrobnostech bude zevrubně referovat předseda 
na příštím srazu.  
 
Za dosavadní činnost byl Davidovi udělen 
Pamětní list, který mu předal náš předseda. 

David poté podepsal přihlášku do Spolku a vložil 
členský příspěvek. 
 
Další sraz chystáme asi 21.6. v Českém Brodě, 
podle Martinových možností. ??? 
 
V červenci se sraz bude konat pravděpodobně v 
hotelu Legie v Praze 2, pokud se Pepovi podaří 
zajistit salonek. Termíny budou ještě upřesněny. 
 
 
 

24.setkání klubu ( projektu ) VETS 

V sobotu 24. května proběhlo malé pracovní 
setkání, na tradičním místě v restauraci U 
Bronců v tradiční sobotní čas. 
Účast : Standa, Vladimír, Martin, Diana, David 
 
Program : 
1) za předpokladu, že se budou na nadcházejícím 
semináři a setkání v Pardubicích aktualizovat 
stanovy spolku, bude nutno toto oznámit všem 
členům ( tímto ať s tím tedy všichni počítají )  a 
předseda dá do září návrh úpravy stanov ke 
známosti a ti co vědí, že do Pardubic nepojedou 
budou moci svůj hlas poslat dopředu mejlem. 
 
2) dále se řešila spolupráce s Anletem a zavládla 
shoda v tom, že stávající stav se nebude nijak 
měnit, tedy, že vše zůstane tak jak to je právě 
teď, žádné novinky se nyní zavádět nebudou, 
neb by to bylo z obou stran uspěchané a určitě by 
to neprospělo spolku 
 
3) předseda stále řeší možný sponzoring a 
dárcovství pro  spolek a celý projekt mapování, 
za tímto účelem Martin vytvoří na webu vlastní 
sekci „SPONZORING“, kde se budou shlukovat 
informace k tomuto tématu a bude zde i seznam 
případných dárců, stejně tak nás předseda 
seznámil s možností začít uvažovat např. o 
možných dárcovských SMS ve prospěch 
projektu, celé této oblasti, stejně jako i jiným 
finančnín věcem, se bude předseda dále bedlivě 
věnovat 
 
4) odsoudili jsme postup města Prachatic při 
likvidaci pomníku obětem 2. světové války, 
stejně jako komentář, který k dané věci poslal 
úředník z Jihočeského kraje, celou záležitost 
budeme dále sledovat, požádáme o rady na 
Ministerstvu obrany, zpracujeme článek do 
nového Monumentu a příspěvek na web 
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5) další novinkou na webu bude záložka 
„3.fáze“, která bude sloužit k postupnému ladění 
databáze, tato sekce je však během na velmi 
dlouhou trať 
 
6) Martin představil návrh zpracování „knižní“ 
řady našeho projektu. Je technicky možné již 
nyní počít produkovat některá dílka v této 
podobě, budeme je pochopitelně dávat do světa 
pouze ve formátu pdf ( tedy jestli se nepodaří 
sehnat sponzora, který by za reklamu v těchto 
knížkách zabezpečil tisk ). Jak je již velmi 
dlouho plánováno, mělo by se jednat vždy o 
jeden okres či městkou část Prahy ( celkem tedy 
cca 94 svazků ) + něco málo navíc ( jednotlivá 
větší města, rozsáhlejší hřbitovy, svazek 
věnovaný jednomu období, např. válce 1866, 
svazek věnovaný určité skupině osob, např. oběti 
z řad hasičů, dětské oběti, oběti náletů ) a 
pochopitelně stará známá k dokončení se blížící 
metodika mapování 
 
7) vlastní metodika mapování byla rovněž 
představena, bude ještě dopracována, např. 
Standa dopíše kapitolu o fotografování a měla by 
sloužit i jako jakýsi pracovní sešit pro 
hledače/mapovače. V současné době se jako 
velmi vhodné jeví zařazení příloh, které obsahují 
různé normy se vztahem k válečným hrobům, 
např. některé smlouvy s Ruskou federací apod. 
by jistě našly dychtivého čtenáře v řadách 
úředníků některých krajských úřadů, jistě by to 
zlepšilo vztah některých lidí k těmto památkám ! 
 
8) předseda dostal uloženo dodat podklady, aby 
bylo možné dát na web i aktuální ( a držet jej pak 
nadále aktuální ) seznam členů spolku 

 
9) tradičním tématem byl další vkladač, ale zde 
stále nic nového, takže hledáme obětavého, 
ochotného, asertivního člena spolku i nadále 
 
10) stále platí, že se Pepa cestou ČsOL pokusí 
zajistit nám prostor na uspořádání malé 
prezentace/semináře v Hotelu Legie pro ČsOL a 
zájemce 
 
11) a na závěr se ujednocoval vzhled našich 
dalších jednotlivých produktů za použití loga 
vybraného na Moravském setkání 
 
12) zcela v neposlední řadě patří dík Vladimírovi 

za zajištění možnosti navštívit Pankráckou 
sekyrárnu v měsíci červnu 

 
 

25.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 
Jubilejní 25. setkání se konalo ve čtvrtek 19. 
června, tradičně v restauraci U Bronců v Praze. 
 
Ještě předtím se část našich členů a příznivců 
účastnila návštěvy pietního místa v Pankrácké 
sekyrárně. Naneštěstí je to místo se zákazem 
focení, takže si odnesli pouze zážitky. 
 
Účast na schůzi nebyla marná : Vladimír, Diana, 
Martin, Aleš s doprovodem, Standa a Michal 
Plavec, který vstoupil do Spolku. 

 
Témat nebylo zase tolik, takže postupně: 
 
Martin informoval o zahájení pokusu o 
zaregistrování naší první skrýše pro hru 
geocaching, což stále probíhá. Hromadně místo 
ještě navštívíme v sobotu na akci Českobrodské 
ČsOL. 
 
Z knižní řady již byla na web ke stažení vložena 
první kniha „vojenská pietní místa města Český 
Brod“, která má být nejen ukázkou „městské“ 
řady, ale i možnou variantou pracovního sešitu 
pro hledače (proto ty relativně rozsáhlé, ale ne 
moc plné tabulky v závěru). Navíc se Standovi 
podařilo brožuru tak poskládat, že ji vytiskl 
oboustranně což ještě zlepšilo její vzhled. 
 
Přijali jsme dohodu s Anletem „Pocta hrdinů 
národa“, která je zaměřena na údržbu pietních 
míst při příležitosti 90. výročí samostatnosti 
Československého státu. 
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Standa coby šéf přípravného výboru pro 
pořádání Pardubického semináře zahajuje práce, 
aby vše proběhlo zdárně jako v uplynulých 
ročnících. Ladil se hlavně vzhled letošního 
sborníku, který se bude tedy skládat z DVD 
(offline-dataset) a CD (přednášky, texty, bonusy) 
v jednom obalu s bookletem. A další nápady jsou 
vítané, směřujte je na Standu. 
 
Nejpozději v sobotu v Brodě (maximálně na 
červencové schůzi) musí padnout termín na 
srpen-září pro představení našeho projektu 
odborné veřejnosti v hotelu Legie v Praze. A 
pochopitelně při té příležitosti se začal tvořit 
seznam zvaných, opět nápady koho ještě pozvat 
vítáme. 
 
Řešili jsme co vše by mohla obsahovat tématická 
řada knižní edice a jeden z návrhů (Michal) byli 
vojáci okupačních armád z let 1968-89, kteří 
zahynuli v průběhu vlastní invaze a později – 
jistě zajímavé, ale i kontroverzní téma, ale proč 
ne. 
 
Martin popsal průběh Historicko dokumentační 
komise Čsol, která byla zpravena o činnosti 
spolku a v souvislosti s památníkem na Vítkově 
opakoval náš návrh (přednesený již na této 
komisi), že by bylo více než vhodné, aby u 
památníků byla čestná stráž z řad AČR (a 
pochopitelně probíhalo ve světě běžné střídání 
stráží za přítomnosti veřejnosti). Tato maličkost 
by jistě zvýšila návštěvnost památníku a snížila 
vandalství a podobné rejdy na daném místě. S 
výtržníky by si jistě poradila vojenská policie. 
 
Standa informoval na jednání na finančním 
úřadu, s tím že požadovaný papír zajistí a doručí 
úředníkům. 
A pak už následovala volná a zajímavá diskuse. 
Tak na viděnou v sobotu a v červenci atd. A 
všem příjemné nastupující léto, dovolené, prostě 
čas na další hledání VPM …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moravské setkání v dubnu 
 
Na úvod je nutno podotknout jediné a to zásadní, 
že z Petrovy strany bylo vše perfektně 
zabezpečeno! Vřelý dík! 
 
Vůbec první setkání účastníků Projektu 
mapování VPM spojené s uctěním památky obětí 
válek v obci Hrušky se uskutečnilo v termínu 
18.-20.4. 2008.  

 
Páteční příjezd byl poněkud překombinován 
malým nedorozuměním, ale nakonec se všichni 
živi a zdrávi ubytovali ve velmi kvalitním a 
pěkném Kulturně společenském centru (KSC). 
Účast byla velmi hojná: Pepa a Jana, Vladimír a 
Diana, Jan, Aleš s manželkou, Olda s paní a 
samozřejmě Petr. V sobotu se připojili další, 
výjezdní tým z Třebíčska – Radek a Jirka a večer 
Dolin, Radim a Jirka. 
Co se týče programu, v pátek proběhlo velmi 
vřelé a přátelské posezení ve sklípku pana 
Nešpora spojené s ochutnávkou a konzumací 
místního vína. Nutno podotknout, že velice 
dobrého. 
 
V sobotu, po opulentní snídani, opět nutno 
pochválit Petra, proběhlo dozdobení  kytic, 
čehož se ujal Vladimír. A poté celý Spolek 
položil kytici u památníku rudoarmějce, kde nás 
Petr informoval o jeho symbolice, době a důvodu 
vzniku, lehce nastínil průběh bitvy u Ořechova v 
rámci  Bratislavsko-brněnské operace vojsk 2. 
ukrajinského frontu a jednotek Rumunské 
královské armády pod velením maršála R.A. 
Malinovského. Po tomto aktu se celá skupina 
přesunula obcí o několik set metrů dále k 
pamětní desce připomínající činnost paraskupiny 
Clay-Eva v průběhu 2.sv.války. Zde proběhla 
zajímavá diskuze Petra s jednou místní 
občankou, proč Spolek neinformoval občany 
dopředu o konané akci, že se mohli účastnit i 
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místní obyvatelé. Tak snad příště… 
 
Poté  následoval další přesun k místní základní 
škole, kde jsou desky legionářů, zahraničních 
vojáků a Rudé armády. I zde došlo k uctění 
památky všech obětí válek. Petr nás seznámil s 
hrůzným a bizarním válečným příběhem, kdy 
cizí sebevražda zmařila lidský život. 
Zavzpomínal i na další osoby zde uvedené. 

 
Nutno podotknout, že činnost Spolku v obci 
nezůstala nepovšimnuta!  Z operativně 
přistavené pojízdné tribuny pozdravil Spolek  
pro VPM starosta obce Hrušky Josef  Trechta a 
dotazoval se na naši činnost. Po vyčerpávající 
odpovědi, jež ho viditelně uspokojila, popřál 
členům Spolku VPM klidný průběh dalších akcí 
konaných nejen na území jím spravované obce. 
 
Další a velmi příjemnou akcí byla návštěva 
centra Lednicko-Valtického areálu, samotné 
Lednice. Zde proběhla kulturně turistická část 
setkání.  
 
Návštěva zámeckého skleníku, procházka  
lednickým parkem s výšlapem na ochoz 
minaretu. Prohlídka Janohradu s cestou do Valtic 
i zastavení  
u Tří grácií. Od dalších procházek bylo upuštěno 
z důvodu nepřízně počasí. 
     
Po návratu proběhlo malé pracovní setkání 
spolku v prostoru KSC Hrušky. 
 
Krátce k některým bodům: 
 
-Pepa podal informace o tom, co se děje celkově 
ve Spolku a hlavně o činnosti ČSOL, o možnosti 
publikační činnosti a jejím finančním pokrytí z 
různých zdrojů,  

-obvyklá debata na téma šablona na vkládání dat, 
admin a další vkladači dat, mapové aplikace, 
třetí fáze projektu,      
-velmi zajímavá byla prezentace  Třebíčské 
skupiny o jejich vlastní činnosti a dalších 
možných projektech v oblasti historických 
událostí a jejich prezentace, 
-opětovné schválení základní části spolkového 
loga aj. 
 
 
Poté se celá společnost přesunula do místní 
Hasičské zbrojnice, kde setrvala v družném a 
přátelském hovoru i o některých ožehavých 
tématech. Jak již bývá zvykem. Ale všichni 
obdivovali a podrobně zkoumali vojenskou 
techniku zaparkovanou v prostoru konání akce, 
což dokládá přiložený snímek.  
 
Škoda, že šlo jen o statickou ukázku. Snad tedy 
příště!    
 
V neděli se konala návštěva Mikulčického 
hřbitova, a názorná ukázka činnosti spolku  pro 
VPM v praxi. I zde se diskutovalo navzdory  
,,jasné“ metodice, co a jak zaznamenávat, co do 
badatelny atd…  
 
Odtud se celá zbylá společnost přesunula na 
slovanské hradiště v Mikulčicích. Zde 
absolvovala prohlídku ,,nejstaršího VPM“, hrobů 
dynastie Mojmírovců. A pak za velmi pěkného 
počasí procházku celým areálem hradiště a 
okolních archeologických památek spojených s 
Velkou Moravou. Po té následoval návrat do 
obce Hrušky, naložení tekutých suvenýrů a 
klidný odjezd domů.   
 
Na závěr nutno podotknout, že setkání bylo 
velmi příjemné a pohodové. Přestože  z 
některých Petrových nedělních poznámek 
zaznívalo, že akce byla první a poslední. Možná 
by stálo za zvážení, zdali podobnou akci 
neopakovat na podzim. Burčák?     
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Setkání jednoty ČsOL v Českém Brodě 
 
 
konané dne 21. června 2008  
 
účast : Josef Přerovský, Martin Brynych, Jan 
Kincl, Stanislav Kain, Olda Tetur, Vladimír 
Štrupl, Vladimír Šíma 
 

Sešli jsme se na 13. hodinu v sále restaurace U 
Bedrničků, odkud jsme po chvíli vyrazili na 
Českobrodský hřbitov, kde jsme položili kytice u 
pomníků obětí 2. světové války a u hrobu obětí 
1. světové války a to nejen z důvodu naší schůze, 
ale i protože se blíží  Den ozbrojených sil České 
republiky (dříve Den armády, 30.6.). Poté jsme 
ještě položili kytici u pomníku obětí povstání v 
květnu 1945. Přičemž na posledně zmíněném 
místě jsme provedli i menší údržbu. 
 
Následovala prohlídka Českého Brodu s 
výkladem, který podal Martin, cesta byla 
naplánovaná tak, abychom mohli vidět co 
nejvíce místních VPM, tedy okolo desky B. 
Nezavdala, Suvorova, pomníku a desky na 
náměstí, desky na Sokolovně, na gymnáziu. V 
průběhu procházky jsme založili i jednu skrýš 
pro hru geocaching. 
 
A přes Brodské muzeum jsme se opět přesunuli 
do restaurace, kde od 15. hodiny začala schůze. 
 
 
Předseda nás důkladně seznámil s děním v obci, 
neb je v republikovém výboru ČsOL, 
následovalo předání dalších průkazů a členských 
odznaků. 
 
Následovala volba revizora jednoty, kterým byl 
jednomyslně zvolen Honza Kincl. 
 

Martin dále informoval o probíraných tématech v 
historicko dokumentační komise jejímž je 
členem. 
 
Následoval křest prvního vydaného svazku z 
knihovny Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. 
„Vojenská pietní místa města Český Brod“. Na 
činnosti tohoto spolku, stejně jako na vlastním 
mapování se naše jednota podílí více než velkou 
měrou. Kniha je ke stažení na webu zmíněného 
spolku. 
 
ratr Šíma nám poté poutavě vyprávěl nejen o 
sobě, ale i o svém otci, legionáři Antonínu 
Šímovi. Ale i jeho osudy a vojenská služba byly 
velmi zajímavé. Honzin se zavázal, že tyto 
informace včetně deníku legionáře Šímy 
zpracuje spolu s dalšími na kterých už nyní dělá 
a vše dáme na web. 
 
Martin pak informoval o právě parlamentem 
schválené novele zákona o válečných 
veteránech. Pravda daný zákon musí ještě 
schválit Senát a prezident republiky. Jelikož však 
zvláště pro novodobé veterány v podstatě nic 
nepřináší, není třeba se jím i nadále zabývat. 
 
Jelikož jsou schůze naší jednoty více méně 
putovní, podzimní by se měla konat v Kolíně 
(říjen nebo listopad). 
 
 
 

Publicistika 
 

Zrušený pomník v Prachaticích, aneb řezník 
nad sovětského zajatce 
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Jsme rádi, že nám čtenáři důvěřují a spolupracují 
s námi. Obrátil se na nás čtenář z Prachatic, pan 
Bohumil s tímto vzkazem : 
“Tento pomník asi před měsícem zlikvidovala 
prachatická radnice.Jak je vidět, zřejmě nezáleží 
na režimu, ale na mravním postoji "vládnoucích" 
jednotlivců. Blíže o zrušeném pomníku obětem 2 
sv. války je na stránkách 
www.prachatickonews.cz/zpravy/zpr907.htm”, 
ze zmíněných stránek vybíráme: 
“Prachatická radnice odstranila poslední 
památník, který ještě ve městě zbyl z doby 
před rokem 1989. Jde o památník osvobození 
Československa od nacistické okupace, který 
stál v ulici SNP. Hlavním argumentem 
radnice pro odstranění památníku byla jeho 
nevzhlednost a špatný technický stav. “ 
a dále se vyjádřil pan  starosta : "Škaredé a 
nebezpečné místo v rámci města," řekl k 
důvodům odstranění památníku starosta 
Prachatic Jan Bauer. "Hodně se tomu věnoval 
kolega radní Václav Kuneš," dodal starosta. 
"Od občanů samotných přišla řada 
připomínek. Bylo to prasklé. Nevyplatilo by se 
to opravovat," řekla místostarostka Hana 
Rabenhauptová. "Určitě to není v pozici 
snahy odstraňovat nějaké památníky, 
přestože k některým památníkům můžu mít 
výhrady. Toto zrovna není ten případ. Tady 
převládalo to, že to není hezká část města a 
není to bezpečné," dodal Jan Bauer. “ a i další 

část textu není nezajímavá, zmiňuje nejen 
náklady na odstranění ve výši 400 000 Kč, ale i 
tento fakt : “Radnice se navíc do odstranění 
památníku pustila bez platného územního 
rozhodnutí na změnu využití tohoto pozemku. 
Měla by tu být zeleň. Samotné odstranění 
památníku stačí podle stavebního zákona jen 
ohlásit. Na změnu využití pozemku ale město 
potřebuje územní rozhodnutí, které ještě 

nemá. Prachatický stavební úřad ho vydal 
minulý týden a teprve koncem příštího týdne 
by mělo nabýt právní moc - to za 
předpokladu, že ho nikdo nenapadne 
odvoláním. “ 
 
Položili jsme radnici dotaz, jako mohli takový 
památník odstranit, když to mohl být i evidovaný 
válečný hrob a dostali jsme tuto odpověď :” 
Památník osvobození v ulici SNP v 
Prachaticích byl odstraněn vlastníkem, 
Městem Prachatice, na základě usnesení 
Zastupitelstva města Prachatice, a to z 
důvodu nevyhovujícího stavu památníku z 
hlediska jeho malých estetických kvalit, 
neprováděné údržby a chybějícímu přínosu 
pro okolí. 
 
Plocha po odstraněném památníku bude ve 
vztahu k okolní bytové zástavbě účelněji a 
estetičtěji využita v rámci sadové úpravy. 
 
Památník osvobození v ulici SNP v 
Prachaticích není (a nebyl) uveden v 
Městským úřadem Prachatice, jakožto 
obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností, vedené evidenci válečných hrobů 
dle zákona č. 122/2004 Sb. 
 
S pozdravem 

 
Bc. Antonín Jurčo 

vedoucí odboru stavebně správního a 
regionálního rozvoje” 

 
Na náš dotaz jsme dostali odpověď i z 
Jihočeského krajského úřadu, ale i ta nás 
nemohla potěšit : 
 
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona 106/1999 Sb., ze dne 2. května 2008, 
týkající se pomníku Obětem 2. světové války, 
Prachatice, ulice SNP, Vám sdělujeme 
následující: 
-Město Prachatice nám zaslalo jejich 
vysvětlení, které zaslalo e-mailem i Vám. Je 
možné, že uvedené  pietní místo (dále jen PM) 
bylo vedeno ve vaší databázi. Dle zákona č. 
122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních 
místech podléhá evidenci (dle § 2, odstavec 2 a 
3) to PM či VH, které je označeno jménem, 
příjmením, vojenskou hodností, státní 
příslušností, místem narození či místem 
úmrtí. Označení „Obětem 2. světové války“ 
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nemá žádné znaky, i částečné, podle zákona č. 
122/2004 Sb., které s sebou nesou povinnost 
evidovat takové místo.  
-Pokud takové místo bylo zařazeno do EVH, 
tak je tam mimo povinnost, vyplývající ze 
zákona 122/2004 Sb. Tak to vykládá i 
Ministerstvo obrany České republiky. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
nebylo toto místo v evidenci.  Jako takové ani 
nebylo v hlášení předáno dle § 4 zákona 
příslušnou ORP Prachatice na krajský úřad.   
 
 
 

Podle těchto skutečností nedošlo k porušení 
zákona. Chápeme, že příslušný zásah nebyl 
eticky příliš vhodný, ale obce dle zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb. /obecní zřízení/ § 2, je 
veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. 
Obec vystupuje v právních vztazích svým 
jménem a nese odpovědnosti z těchto vztahů 
vyplývající. Dále § 5 tohoto zákona uvádí: 
 
1/ Obec je samostatně spravována 
zastupitelstvem obce………U města je to 
zastupitelstvo města. 
 
Do rozhodování těchto orgánů města či obce, 
pokud nejsou protizákonné, nemá kraj 
pravomoc zasahovat. 

 
 

S pozdravem   
Ing. Arnošt Máče, Kancelář hejtmana 

 
Tato odpověď se jeví skoro jako neuvěřitelná a 
je proto jistě na místě si připomenout co vlastně 
na dané památce bylo napsané : 
 

Památník vybudován na počest 30.výročí 
osvobození ČSSR sovětskou armádou. 1945 - 
1975 
 
Sovětský vojenský zajatec Ondrej Čikov 
zemřel 10.září 1944 v nemocnici v 
Prachaticích 
Jmenovaný zemřel na následky postřelení při 
útěku ze zajateckého tábora v Pasově. 
 
Neznámá žena 
nalezená mrtvá dne 9.5.1945 u odbočky na 
Lázně 
oblečená v trestanecký oblek, účastnice 
pochodu smrti z koncentračního tábora 
Ravensbruck 
 
Podle pana úředníka, tedy sovětský zajatec  
O. Čikov není jméno, stejně jako přípomínka 
ženy z KT. Prostě to nejsou lidské osudy, není je 
třeba si je připomínat !! 
 
Na tomto místě jistě každý pochopí, že se 
obrácíme na Ministerstvo obrany s dotazem, 
jestli dané místo nespplňovalo podmínky pro to 
být v databázi VH. 
Celou kauzu můžete sledovat i na našich 
stránkách v sekci Komunikace s obcemi. 
(http://www.vets.estranky.cz/clanky/spolek-
mvpm/komunikace-s-obcemi). Pro nás stále 
platí, že NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT ! 
A to platí i pro zlovolné úředníčky . 
 

A neméně zajímavý je i fakt, že se Prachatice, 
slovy pana Bc. Jurča, který nám již psal, chystají 
obnovit pomník připomínající úmrtí Lenharta 
Stiasneho, řeznického mistra v Prachaticích, 
který byl 3. prosince 1803 stižen mrtvicí. I tento 
pomník není v nejlepší kondici, ale jak se zdá, 
tak s využitím nově vyhlášeného dotačního 
programu ministerstva kultury „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností“, ze kterého by Město 
Prachatice mělo na obnovu památníku obdržet 
příspěvek ve výši 30 tisíc Kč, se renovace zadaří. 

To je velmi smutné, že na vzpomínku na 
sovětského padlého se nenašlo nic jiného než pár 
set tisíc na likvidaci pomníku a na řezníka s 
mrtvicí se peníze najdou na obnovu. 
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Článek k této obnově naleznete 
(http://www.prachatice.cz/n_noviny_clanek2.ht
ml?LANG=1&A=1026&TextVersion=1). 

* * * * * 
 
Zároveň si dovolíme připojit výpis z katastru 
nemovitostí ve kterém je daný pomník stále 
zakreslen: 
Parcelní číslo: 873/5 
Výměra [m2]: 180 
Katastrální území: Prachatice 732630 
Číslo LV: 10001 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: PRACHATICE,6-8/42 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití: kulturní a osvětová plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Vlastnické právo 
Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice, 
383 15 
 

 * * * * * 

Problematice tohoto místa se ujalo i Občanské 
sdružení Lidice ve svém článku Na pomníky 
je to nerozhodně! 
 
Včera byl v Praze slavnostně odhalen základní 
kámen pomníku Operace Anthropoid. Takže 
další upomínka na minulost. 
Na druhé straně jsem se dočetl, že v Prachaticích 
letos odstranili bez náhrady pomník 
připomínající osudy dvou  lidských bytostí a 
zároveň připomínající osvobození od nacismu. 
  
Řečeno sportovní terminologií, je to tedy letos na 
pomníky nerozhodně.  
 
Sovětský vojenský zajatec Ondřej Čikov, který 
zemřel 10. září 1944 v nemocnici v Prachaticích.  
Byl postřelen na útěku ze zajateckého tábora v 
Pasově. 
   
Žena, jejíž jméno ani neznáme,  vězenkyně z 
koncentračního tábora Ravensbrück. Její životní 
útrapy skončily u Prachatic. Byla nalezena  
mrtvá v trestaneckém obleku dne 9. května 1945 
u odbočky na Lázně sv. Markéty. Je zřejmé, že 
nevydržela útrapy pochodu smrti.  
 

Možná, že se s touto neznámou ženou naše 
Lidické ženy v lágru setkaly. V každém případě 
s nimi sdílela společný prostor ve svém utrpení 
za nacismu.  
  
Koumu tedy ten pomník překážel?  
 
Myslím, že jakékoliv zdůvodnění pro jeho 
odstranění bez náhrady v žádném případě 
nedokáže, že se kompetentní rozhodli dobře.  
Takhle nějak si představuji začátek zapomnění. 
To že zmizel pomník avizuje jediné, že pro to 
existuje důvod. Je jasné, že morálně to odůvodnit 
nejde. 
 
Proč se musel odstranit pomník na nároží ulic 
Sokolovské a Slovenského národního povstání u 
č.p. 417?  Že by někomu vadila upomínka na 
zastřeleného Sovětského zajatce, prchajícího z 
Pasova, nebo vzpomínka na neznámou ženu z 
koncentračního tábora? 
Jejich osudy, ať chceme, či nechceme, 
symbolizují nacismus ve vší jeho zrůdnosti, 
proto byl pomník zbudován.  Aby připomínal tu 
hroznou dobu, aby se nezapomělo! 
   
V každém případě protestuji proti takovému 
přístupu oficiálních míst a žádám nápravu. 
   
Viděl jsem za své praxe už několik 
zdevastovaných válečných hrobů a pietních míst 
a tuším tedy o co jde.  Nikdy jsem se však 
nesetkal s tím, aby pomník byl odstraněn bez 
náhrady z rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. 
 
Zničená pietní místa jsou po celé republice.  S 
jejich opravou se sice počítá, ale léta běží a stále 
nejsou peníze.  Není to o penězích, chybí tu vůle 
místních opravu provést, ale zároveň neexistuje 
oficiální vůle ke zrušení toho místa. 
 
V Prachaticích se tato vůle našla. Myslím ale, že 
se spíš nenašlo tolik slušných lidí, aby zbourání 
zabránili. 
 
Památná místa nepřikrašlovat, neměnit, jen je 
opravovat, aby připomínala i budoucím 
generacím. O tom není jen zákon o válečných 
hrobech a pietních místech, ale je o tom i slušné 
chování k veřejným pamětním místům. 
  
Jak málo stačí, aby se na historická fakta 
zapomnělo? Stačí zbourat pomník.  
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Pro zpravodaj 28. května 2008  připravil Antonín 
Nešpor 

 * * * * * 

K danému místu se rozeběhla diskuse na 
webu města Prachatice 
(http://www.prachatice.cz/n_forum_tema.htm
l?LANG=1&Tema=3&TypTema=3), z níž 
vybíráme : 

Dobrý den, u zrušeného pomníku v ulici SNP 
byly umístěny pamětní desky. Jaký je jejich 
osud? 
dne 20.5.2008 20:46:21  |  autor: bohumil 
(x.x.190.117) 
 
Pamětní desky budou umístěny na místním 
hřbitově. 
Odbor KSD-Jeřábková 
dne 22.5.2008 08:43:27  |  autor: odbor KSD 
(x.x.172.217) 
 
Dobrý den, díky za odpověď, jen by mne zajímal 
ještě termín kdy budou umístěny a v které části 
hřbitova. 
dne 25.5.2008 17:42:59  |  autor: bohumil 
(x.x.190.117) 
 
Bohumile, vy jste asi nezamestnany a skrabete se 
doma na zadku. Normalni clovek nema cas 
premyslet nad takovyma kravinama. Do tedka na 
ty desky sraly ptaci a najednou takova starost. 
dne 1.6.2008 20:25:04  |  autor: Slavek 
(x.x.202.134) 
 
To co jste sem napsal, přepošlete na stránky, kde 
mají na starosti péči o pietní místa, jsem zvědav, 
co Vám odpoví / Vaše neznalost co je na nich 
napsáno budiž Vaší omluvou/ 
dne 1.6.2008 20:42:10  |  autor: bohumil 
(x.x.190.117) 
 
Budou umístěny na hroby obětem válek a to cca 
do 1 měsíce 
dne 11.6.2008 07:49:36  |  autor: KSD 
(x.x.172.217) 
 
Vážený Slávku, jistě jste se zajímal o to kolik 
město Prachatice zaplatilo za likvidaci daného 
pomníku. A není až tak pravda, že ten osud 
nikoho nezajímá, zajímá nejen Spolek pro 
vojenská pietní místa, ale i celou řadu dalších 
organizací. Město by si mělo pospíšit a ne jenom 

s přemístěním desek na hřbitov, ale i s 
vysvětlením proč daný pomník nebyl v databázi 
válečných hrobů, kdo povolil likvidaci, atd., atd. 
A Vám bu neškodil rychlokurs slušného chování. 
dne 12.6.2008 17:23:05  |  autor: Martin 
(x.x.70.110) 

* * * * * 

 Odpověď z referátu válečných hrobů MO 

k Vašemu dotazu sděluji, že zmiňovaný pomník 
v Prachaticích nebyl evidován v evidenci 
válečných hrobů a pietních míst dle zákona č. 
122/2004 Sb.  
 
Současně město Prachatice nepožádalo o zřízení 
nového pietního místa s pamětními deskami, 
které byly umístěny na odstraněném pomníku v 
ulici SNP. 

Vedoucí referátu válečných hrobů, Ing. Imrich 
Vetrák 

* * * * * 

Jak jsme chystali cache VPM_0000001 
 
Po prostudování všeho nezbytného na 
http://www.geocaching.cz/news.php a 
http://www.geocaching.com/ Martin vybral první 
místo pro cache. Je to více než dobře dostupná 
lokalita, ale zas tak moc lidí neví o tom, že je v 
ní i pomník. Bude tedy snadné místo najít i 
kontrolovat skrýš. 
 
Cache se skládá z krabičky, zápisníku, poučení o 
hře, tužek, ořezávátka a pár dárků pro nálezce. Je 
celkem rozměrná, takže jistě nebude problém ji 
nalézt. 
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Registraci na http://www.geocaching.com/ 
provedl Martin a cache dostala číslo GC1DB3Q. 
Při registraci se mu dostalo mnoha rad jak se 
příště vyvarovat nepřesností při zakládání cache, 
takže doufejme, že další už dáme na první pokus. 
 
Vlastní uložení schránky jsme provedli v rámci 
Českobrodského setkání 21. června 2008. Jelikož 
je skrýš u pomníku, pochopitelně, že jsme si na 
daném místě dali i malou brigádu a trochu ho 
upravili a očistili. 
 
A nyní už nezbývá jen doufat, že skrýš vydrží a 
že se podaří založit i další, tentokrát na mnohem 
zajímavějších lokalitách. 
 
P.S. 
první návštěvu skrýš, zaznamenala jen chvíli po 
zveřejnění její existence. 
 
malý slovníček ke geocatchingu 
FTF - First to find - Našel jsem první  
STF - Second to find - Našel jsem druhý  
TTF - Third to find - Našel jsem třetí  
TNLN - Take nothing, left nothing - Nic jsem 
nevzal, nic jsem nedal  
TFTC - Thanks for the cache - Díky za keš 
 
 
 

Z badatelny 
 
Žádost o pomoc - případ pohraničníka J.Starého 
(26.4.1958).  
 
LINK: http://pohranicnik.bloguje.cz/697613-
hledani-po-padesati-letech.php 
 
Je pravdou,že od oné,nevyjasněné události 
uběhlo již padesát let,čímž bude případné pátrání 
ztíženo.  
 
Na druhé straně,není vyloučeno,že se i dnes 
najdou pamětníci a to nejen z řad vojáků 
Pohraniční stráže,kteří v té době vykonávali 
vojenskou základní službu,ale i z řad důstojníků 
PS,orgánů VKR,možná i zpravodajců a vyloučit 
se nedá ani někdo z místních obyvatel obce Libá 
u Chebu. Prostě kdokoliv,kdo by mohl k 
oné,svým způsobem záhadné události,něco uvést 
- možná,že o této události slyšel i někdo ze 
čtenářů těchto www,svět je malý...  
 
Pokud se někdo takový najde,uvítám,nechť se 

ozve na moji,zde uvedenou adresu: 
pohranicnik@bloguje.cz 

 
Děkuji! *ZV. 

 
 

Ohlasy z našich internetových stránek a 
veřejnosti  

 
 
obec Bynovec (DC) 
jako děčíňáka mě opravdu zajímá, co si kdo 
představuje pod pojmem politizace. může mi zde 
někdo říci, jak byl pomník 1. sv. války předělán 
(nebo jak se dnes rádo říká ukraden)? popravdě 
říkám, že nevím, jakým nápisem byl 
"zpolitizován" ale jestliže byl místo odkazu na 
oběti z řad odsunutého něm. obyvatelstva (a zde 
se prosím vžijte do doby po 2. válce) vsazen 
odkaz na rudou armádu, nejedná se o politizaci, 
nýbrž o uctění nebo oslavu osvoboditele 
republiky... nebo snad někdo z vás chce tvrdit, že 
v r. 1945 nás Rusové okupovali? 

Jarda 
naše reakce: 
V žádném případě se politizací nemyslí 
jakýkoliv vztah na Rudou armádu ! Pomníky z 
1.sv se odstraňovali už za Říše ( zvláště 
legionářské ) a v případě přítomnosti mnoha 
německých jmen se prostě měnili na např. 
pomníky znovuosídlení pohraničí, nebo dokonce 
na výroční pomníky vytvoření hasičských jednot, 
atd. Politizací se tedy myslí, změna pomníku z 
připomínky konfliktu na politicky dobově více 
vhodné téma. Jestli je v Děčíně pomník RA, pak 
jej pochopitelně rádi zařadíme, máme jich na 
webu několik tisíc. Jestli jste nabyl dojmu, že 
máme něco proti RA či jinak se snažíme 
upravovat fakt, že nás RA z větší části 
osvobodila, pak je to nemilý omyl. 

Martin 
galerie mise SFOR 
Díky za fotky, které oživily mé vzpomínky. 
SFOR 1998 - 1999 Donja Ljubija 

Tomáš - Tazi 
 
Vojenský úvar v Kolíně 
V letech 1986-88 byl Kolínský útvar7082 mojí 
životní školou . Poddůstojnická škola a potom 1 
rota ve mě zanechaly trvalou vzpomínku na 
dobré kamarády. Niky nebudu litovat toho že 
jsem tady sloužil. Díky za vzpomínky z mládí. 

Herbert 
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Návštěvní kniha 
Moc mě potěšilo, že jsem tady našel i svou 
vesničku. Chrást. 

Karel 
www.parfotek.estranky.cz 

 
obec Horní Bousov (MB) 
Dobrý den máte to tady fakt super hlavně ty 
fotky hlavně z Iráku a Kosova jsou úplně stejný 
jak v Call of Duty 4. Já bydlím právě v horním 
bousově tak mě to zajmá co se tady stalo. 

Jan Kittnar 
 
obec Podlažice (CR) 
MAM TAM SVOU RODINU JA JSEM TAM 
BYDLELA TAKY A CASTO TAM JEZDIM 
NA PRAZDNINY.A MOC SE MI TAM LIBY 
JE TO TAM SUPER. 

Monika 
 
je to tom hezký opravdu.,někdy je i přibllá ta 
vesnička!, ale jinak fakt, bydlím tady už celých 
11 let., a je to tu prýma!, Akorát tu něchtějí 
Udělat Hřiště aby jsem se chodily děti hrát vedle 
ksotela!, jako nic tam neudělaj!, jiank bych 
chtěla by tady v Podlažicích něco Udělaly! díky  

Kačenecka.. 
 
 
obec Praha 3, Čestné pohřebiště vojáků Rudé 
armády 
9_maje, spasibo! 
 
město Most 
Ahoj..!! hele prosimtě je to tu hezký ty jo to sem 
neveděla že máme ve meste jeden pomnik a na 
nim tolik jmen tak ahojky a kdyz tak si muzete 
kouknou na moje stranky 
www.jandulka.estranky.cz ahoj....!!!!! 

Karolína 
 
město Olomouc 
Ostuda ČR, Vyjímečný, ale zcela zdevastovaný 
vojenský hřbitov v Olomouci-Černovíře. 
www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz 

Jaroslav Hudský 
naše reakce 
Díky za vznik dalších potřebných stránek, odkaz 
na ně přidán k našim odkazům 
 
 
obec Troubky (PR) 
tento pomník  je velice zajímavě umělecky 
provedený a stojí za shlédnutí. 

kolco 
 
obec Jindice (KH) 
ja sem tam bydlela 

skryte 
obec Prostějov (PV) 
Přes tři roky jsem marně sháněl informace o 
místě posledního odpočinku pana generála 
Sachera,díky městské knihovně vPraze a Vašich 
stránek se věc podařila.Děkuji a važte si 
vzácných lidí. 

Zdeněk Kroupa 
 
obec Chotouchov (KO) 
Ať žije Chotouchov..!!!! 

CHotouchovák 
 
 
obec Vranovská Ves (ZN) 
Pomník výročí osvobození 
Dle obecní kroniky je na druhé straně desky 
německy uvedeno, že celá obec ve volbách 
100% hlasovala pro vůdce. 

Vítězslav Vítek 
To je možné, jednalo se o území zabrané němci, 
které pak bylo osídleno po válce zájemci z 
vnitrozemí. 

Radek Říha 
 
ta deska byla za války umístněna na chodbě ve 
škole 

Cobra 
 
k článku “Seznam osob popravených za I. 
stanného práva v Praze” 
Vzpominka memu dedovi a vsem vlastencum 
kteri polozili zivot za svobodu nasi vlasti. 

Slavoj Kotek 
 
 
k fotogalerii “Afghanistán” 
Děkuji Vám hoši za všechny Čechy!!!!! 

Slavoj Kotek 
 
 
obec Liptovské Revúce (SR) 
ved ja zijem ?!@ 

mikulaj jan 
 
 
 

***** 
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Vzkazy z naší „kešky“ GC1DB3Q 
 
nalezeno v 21:19, ma prvni FTF;) a to diky 
tomu, ze to mam co by kamenem dohodil. cca 
21:10 jsem si precetl zpravu o uverejneni, 
sedl jsem na kolo a hura na kopec. diky. TNLN 
 

netiko 
 
coSTF spolecne s ty,ty,ty & familly 
pohodová keška díky 

sklicko 
 
myslel jsem na možný STF ale ty,ty,ty, a 
sklicko mají ten hod kamenem o malý kousek 
kratší. TFTC 
TNLN 

hlemejzdik 
 
Vecer jsem se chtel projet na kole a zároven 
jsem potreboval poslat nekam dál geocoin. 
Tahle keš byla ideální. Díky. 

Payda 
 
Hezky pamatnicek, dohledavka tezce easy - 
mozna az moc okate umisteni. Vzal jsem to 
DRIVE-IN cestou na Dve veze. 

cz-morm 
 
Prijela jsem vlakem a hned jsem sla ke kesi. 
Chtela jsem se v Ceskem Brode pozdrzet, ale 
bylo takove horko, ze jsem sla zase na nadrazi 
a jela do Prahy. Jeste ze byl vlak 
klimatizovany. Ale kesku jsem nasla a v ni 
pekny geocoin. Pujde se mnou na geopivo a 
pak ho nekam ulozim. Diky.  
OUT GC 
IN privesek soya bean 

Anad 
 
Pres Brod jezdím skoro obden takže tahle 
drive-in keš byla povinnost. Díky 

vonmann 
 
Tohle byl můj první Cache a našel jsem ho v 
pohodě. Je v dobrém stavu. Byl to vzrušující 
pocit. 

Eldy 
 
Cache nalezena bez problému. Vyzvednutí a 
opetovné vrácení probehlo bez jakékoli 
prítomnosti mudlu. 
Je to muj první úlovek, krásný pocit. S radostí 
budu hledat dál :-) Díky 

worldfighter 
 
 
Tak toto byla dnes moje posledni keska 
geocyklovyletu. 

Po najetych 95km uz necitim an nohy,ale za to 
jsem velmi stastny. Diky moc. TNLN 

sanPietro 
 
 
Nalezeno, zatimco rodicovstvo nakupovalo v 
nedalekem Plusu :-)) Diky za peknou kešku! 
IN: TB 
OUT: Skritek 

NufNufTeam 
 
 
Nalezeno v 17:20 pri projíždce na kole po 
okolí. Príjemné místo. 
IN:-- 
OUT: TB 

Perchta 
 
 
Malý nález cestou na údržbu Tismic. Keška 
dohledána ihned, až si tak ríkám, jestli není 
moc na ráne a jestli jediný špatný pohled 
mudlonávštevníka nás o ni nepripraví. 
Každopádne díky za ni. TNLN 

adreb 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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