
 1
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Z obsahu čísla : Kronika projektu, 26. setkání, 27. setkání, 28. setkání, prezentace Spolku pro vojenská pietní místa, 
o.s., publicistika – Zamyšlení nad státním svátkem 6. července, vojenský ceremoniál v Darney, Pomník 
novodobým veteránům, úklid vojenského hřbitova v Olomouci, ohlasy z našich stránek a veřejnosti, vzkazy z naší 
“keškÿ” počty zařazených VPM 
 
 

 
 
 
 

NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE 
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT. 
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Slovo redaktora 
 
Léto se na naší činnosti celkem podepsalo. 
Nicméně i tak se opět podařilo zpracovat a 
zařadit pěkných pár set VPM. Vytíženost 
stávajícího správce dat je již natolik značná, že 
se opět muselo pohnout s dalším vkladačem. 
Naštěstí se dobrovolně přihlásil Roman. Je to 
talent a učí se rychle, poslední čtvrtletí tak 
nejspíš již stráví náš systém na dvou vkladačích. 
Doufejme, že bude mít pevné nervy při 
komunikaci s přispěvateli, jenž je někdy opravu 
zdlouhavá. 
A rozhodně ve spolku zavládla shoda v tom, že 
jsme si letos sáhli na strop našich možností. 
Společně s jednotou ČsOL v Českém Brodě to 
máme: 2 zpravodaje, 2 knížky, 2 weby, schůze, 
prezentace a kupu dalších aktivit. K tomu nárůst 
přispěvatelů, atd., atd. A opomenul jsem projekty 
pro ČsOL, třeba Radecký či geocatching. Co si 
budeme nalhávat. Je toho prostě moc a nás málo. 
Pro další rok budeme muset nasadit trochu větší 
klídek a pohodičku. Už nyní je tedy zřejmé, že 
příští rok z nás nikdo nevyrazí víc než letos. 
A na závěr jedna positivní zpráva, Týnce a 
Standovi se narodila dcerka ☺. 

Martin 
  
 
 
 
 
 
 
Vítejte mezi námi : 
 
Bc. Petra Linhartová, Eva Šedová, Sotiris 
JOANIDIS, Eva Pilařová, Pavel Doležel, Aleš 
Fodor, Jiří Kratochvíl, Zdeněk Kříž, Pavla 
Hrušková, Petr Fletcher, Svatava Nováková, 
swenney, Václav Pixa, Michal Hokr, Igor Dolan, 
Václava Trubačová, Eva Kratochvílová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z často kladených dotazů : 
 

Dají se srovnat počty vámi hledaných VPM a 
počty válečných hrobů podle zákona o VH ? 

Ne, takové srovnání nejde udělat, to by bylo 
porovnání jablek s hruškama. VH definuje 
zákon, naproti tomu námi definované vojenské 
pietní místo zahrnuje jak válečné hroby, tak i 
celou řadu dalších míst, které už válečným 
hrobem nejsou, ale je škoda je opomíjet. Tedy 
dříve či později budeme udávat větší počty VPM 
než je aktuální stav válečných hrobů, ale nemusí 
to nutně znamenat, že jsem našli něco co není v 
databázi VH. 

 
 
 
 

Kronika Projektu 
 
28.7. je zařazeno více než 11400 vojenských 

pietních míst. Navýšil se počet nášivek, 
fotek z misí. Počet přispěvatelů je 157. 

31.8. je prezentováno více než 11600 
vojenských pietních míst, opět se 
navýšil počet nášivek i fotek z misí. Do 
projektu se zapojilo 162 lidí. 

5.9. je prezentováno více než 11700 
vojenských pietních míst. 
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Z našich aktivit  
 
 

26.setkání klubu ( projektu ) VETS 

V pořadí 26. setkání proběhlo v úterý 15. 
července v Praze v restauraci U Bronců. 
 
Účast rozhodně nebyla veliká, Standa, Pepa, 
Martin a Honzin. 
 
Probíralo se následují: 
 
1) ustanovili jsme hlavního poradce spolku pro 
zpracování legionářských deníků a tím se stal 
Honzin, jenž v současné době pracuje už na dvou 
a zvolna se blíží poradenství na třetím. 
2) probírali jsme možnost šířit naše souřadnice 
nejen ve formátu ESRI shapefile jako tomu je 
nyní, ale i ve formátu KML, jenž jde přímo 
vložit do aplikace Google earth, jenž tedy 
nevyžaduje žádné znalosti GIS od uživatele 
3) a hlavním tématem byla zářijová prezentace v 
Praze, jenž proběhne 2. záři 
zde jsme ujednotili jednotlivé prezentace a i to 
kdo se na nich bude podílet, stejně jako 
materiální, technické i společenské zázemí celé 
akce, a to  
 
včetně finančního pokrytí akce, které bude 
hrazeno z peněz spolku i Českobrodské jednoty 
ČsOL 
Smyslem celé prezentace má být představení 
Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. širší 
veřejnosti, hlavně té se vztahem k vojenským 
pietním místům a válečným hrobům. V průběhu 
srpna bude předseda rozesílat pozvánky na akci. 
Členové spolku, přispěvatelé a váleční veteráni 
jsou na akci zváni automaticky. U všech však 
prosíme o potvrzení svojí účastni u předsedy 
Spolku ( z organizačních a kapacitních důvodů). 
4)Martin opět žádal o co největší možné 
dodržování formálního tvaru vzorového 
příspěvku, neboť "lidová tvořivost" v zasílaných 
datech je stále značná a rozhodně bychom neradi 
přecházeli na zahraniční model přijímání dat 
5)předseda nás informoval o variantách a 
možnostech financování spolku formou 
dárcovských SMS. ve stručnosti se dá říci, že je 
tato možnost pro nás nevýhodná a v současné 
době i nepoužitelná, jediná reálná možnost pro 
nás tedy stále zůstává založit si účet na spolek 
(právnickou osobu) a fungovat na formě 
členských příspěvků a darů (vlastně jako dosud, 

ale s účtem), tyto finanční věci se opět uzavřou 
až na semináři 
6)předseda přednesl tradiční měsíční zhodnocení 
našich financí, totéž provedl Pepa coby 
Českobrodský předseda, naše finanční situace i 
přes množství akcí jenž od počátku roku 
proběhly rozhodně není špatná a máme peníze na 
vše až do konce roku 
 
toť vše, těším se na srpen 
 
srpnový sraz bude generálka na zářijovou 
prezentaci !! 
 

Martin 
 
 

27.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 

27. setkání proběhlo v nemile komorní 
atmosféře, neb nás zasáhla okurková sezóna, 
dovolené, služební cesty a podobné pohromy. 
Takže jsme se sešli jen tři, Vladimír, Diana a 
Martin. 
 
Je to celkem škoda, protože tohle bylo poslední 
setkání před naší prezentací a bylo třeba vše 
doladit a dopřesnit. Takže se toho moc 
nedoladilo. 
 
Předně, pozvánky pošle za předsedu Vladimír a 
Pepa, neboť jinak by se do světa asi nedostaly. 
Občerstvení dořešíme na místě, neb budeme mít 
cca hodinu času na přípravu. Přednášky jsou 
celkem jasné : Prezentace činnost přednese 
Martin, Spolek Standa, ČsOL Pepa a v případě 
příznivé konstelace hvězd a dostatku času dojde i 
na extra zajímavé téma – likvidace památníku 
sovětského válečného zajatce v Prachaticích a 
obecně „návod jak zničit památku tak aby to 
vypadala dle zákona“. 
 
Neméně důležitou položkou schůze bylo 
představení dalšího svazku z naší spolkové 
knihovny, tedy Vojenská pietní místa na Praze 7, 
které je již nyní ke stažení na našem webu. 
 
Ohledně těchto brožurek se ještě ukázala 
možnost poskládat doplněk ke stávajícím 
Monumentům, které mapují naši historii, ale 
přeci jen tam chybí ten náš počátek. Za tímto 
účelem poskládáme takový historický souhrn 
našich prvních třech let a dáme ho na web v 
lednu 2009. 
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Vladimír přednesl velice zajímavý návrh, v 
Mělnickém Vtelnu na okres Mělník se bude 
opravovat pomník na který budeme moci přispět 
finančně, neb je plánovaná oprava prováděna v 
rozumných finančních mezích. Tedy bude 
pochopitelně vhodné něco málo dobrat sbírkou 
ve spolku, ale i jinak by na to naše fondy měly 
stačit i s přihlédnutím k posledním dvěma 
letošním akcím, které si žádají peněz. 
 
I přes malou účast jsme načrtli další termíny 
schůzí, důvod byl prostý, nedošel žádný návrh či 
požadavek na případnou víkendovou schůzi, 
takže další dva termíny jsou 9.9. a 21.10. Opět 
Praha, restaurace U Bronců. 
 
Vladimír si vykoledoval další pochvalu za 
zpracování panelu pro putovní výstavu Anletu. 
Ta má putovat po školách a připomínat letošní 
rok plný osmiček. 
 
Dále se nám ozval p. Vojtásek z webu 
Hloubkaři, který zpracovává leteckou válku na 
Protektorátem. Je velmi pravděpodobné, že 
bychom společnými silami mohli dát dohromady 
seznam obětí této letecké války. 
 
A stejně tak je dosud otevřená naše účast na 
Českokrumlovských akcích v listopadu v rámci 
oslav Dne veteránů. Jelikož se díky Tiborovi 
Horvátovi tato akce ještě více než obvykle 
rozrůstá, mohli bychom se pokusit nějak přispět. 
Určitě je lepší slavit Den veteránů poněkud 
rozsáhleji než sportovním dnem, položením 
květiny, nástupem, apod. 
 
A odeslali jsme naše zkušenosti s dvouměsíčním 
provozem naší skrýše pro hru Geocatching na 
ČsOL, třeba se tato forma propagace obce, 
případně „hlídání“ VPM ujme. Mimochodem pro 
jakési hlídání či dohled nad stavem památek se 
tato forma jeví přímo ideálně. Hráči 
geocatchingu jsou velmi ohleduplní a pohotový 
na změny stavu a tím, že pravidelně zapisují 
svoje návštěvy dané skrýše nám umožňují 
„kontrolu“ pomníku. Tedy jestli ho např. někdo 
nezbořil, neponičil atd. 
 
Takže sice jen ve třech, ale přeci jen něco se 
řešilo 
 
 
 
 

28.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 
28. schůze proběhla v úterý 9. září 2008 a byla 
podobně komorní jako ta předchozí. Skoro se 
vnucuje otázka, jestli při plánování termínů 
neděláme někde chybu, stejně tak, že se i 
elektronicky neobjevují žádné věci do diskuse, 
které by se řešili na dálku. Tedy sešli jsme se tři : 
Martin, Vladimír a Aleš. 
 
1) Martin informoval o průběhu HDK ČsOL 
z 8.9. jenž je zapsané i u nás na webu v členské. 
2) Vladimír nás informoval o svém vstupu do 
genealogického spolku, což bude pro naše další 
bádání jistě přínosné, neb každý zdroj informací 
a poznání je nám vítán. 
3) Shodli jsme se na tom, že už je skoro nejvyšší 
čas s tím počít plánovat Pardubický seminář. 
Datum jeho konání byl stanoven na 6. – 7.12. 
což už na webu visí dlouho a nebylo připomínek, 
berme to tedy jako jasný termín. Předsedou 
přípravného výboru byl také již dost dávno 
zvolen předseda spolku, tedy doufáme, že se 
něco již děje, aby byla účast co nejhojnější. Vše 
je možno komentovat v členské sekci, kde je na 
to vlastní rubrika a stejně tak je možno tam psát 
návrhy na řešení. Přinejmenším se má řešit 
úprava stanov k čemuž je třeba svolat spolek. 
Další věcí k řešení je, jestli si příští rok zadáme 
výrobu spolkového trika (tentokrát už s naším 
logem), ediční plán Knihovny atd., atd. 
4) Vladimír nás informoval jak postupuje naše 
spoluúčast na opravě pomníku u Mělnického 
Vtelna. Jedná se o zadání výroby desky. Toto 
doufejme letos dořešíme. Další porada k dané 
věci bude již na schůzi v říjnu. 
5) bylo by asi ideální domluvit schůzi Spolek – 
referát VH MO ohledně informování o činnosti, 
když se nezadařila účast MO na naší prezentaci 
(i přes pozvání). 
6) Pokračovat ve snaze, aby se zvýšila 
informovanost o možnosti určení zda rodinné 
hroby jsou válečnými hroby dle zákona o VH a 
to přesně které a za jakých podmínek to tak je. 
V této záležitosti panuje mnoho nejasností a bylo 
by třeba jasného oficiálního stanoviska. 
7) je třeba taktéž určit termín schůze ČsOL na 
měsíc říjen, jenž má tentokrát proběhnout 
v Kolíně. 
8) opět se objevil nápad oslovit kamenické a 
podobné firmy zabývající se rekonstrukcí a 
opravami VPM a VH jestli by se s námi 
nepodělili o svoje zkušenosti ze svých prací 
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(zakázek), rádi bychom tyto postupy 
prezentovali na našem webu. 
9) zájemci si u Vladimíra mohou objednat 
výrobu nových vizitek, tentokrát už zcela 
spolkových, s naším logem, názvem atd. 
10) přestože účast na naší prezentaci nebyla 
největší, akce zjevně splnila svůj účel a 
povědomí o naší práci se zvolna zvětšuje. Je teda 
zde otázka jestli podobnou akci ještě 
nezopakovat, například na jaře 2009. 
11) z již proběhlé akce zpracuje příspěvky do 
NO a Kaleidoskopu Vladimír. 
 
Takže jak vidno, sice ve třech, ale přeci jen se 
něco probralo. Další termín pro říjen je již na 
webu. Jestli kohokoliv z členů napadá něco 
k jednání dejte vědět. 
 
 
Prezentace Spolku pro vojenská pietní místa, 

o.s. 
 
Tato akce proběhla v úterý 2. září v klubovně 
ČsOL v hotelu Legie v Praze. Logisticky velmi 
dobře zabezpečená akce začala v 15 hodin. Do té 
doby Pepa, Martin, Vladimír a Honzin nachystali 

sál, projektor, občerstvení a široký sortiment 
našich propagačních materiálů (Legionáře, 
Monumenty, letáčky a brožurky). 
 
Nejspíš jsme trochu podcenili propagaci akce, 
kdy jsme upozornění na akci dali na web necelé 
dva měsíce dopředu. Stejně tak pozvánek se 
rozdalo a rozeslalo asi málo. Snažili jsme se 
celou akci směřovat hlavně do řad odborné 
veřejnosti, jako takový klon našeho 
Pardubického semináře. Jednoduše řečeno, aby 
se i v Praze konala podobná akce jako v 
Pardubicích, byť menší rozsahem. Přesto 
všechno a i přes mnoho potvrzených účastí, jsme 
přivítali tři návštěvníky. Nicméně nám bylo 

velkou ctí přivítat a seznámit se s pány plk. v. v. 
Ing. Emilem Kulfánkem z krajského 
koordinačního výboru ČSBS v Praze, Ing. 
Vladimírem Prchlíkem CSc. z České obce 
Sokolské a s Vladimírem Joudou z UMČ Praha 
5. 
 
Jako první vystoupil Martin s prezentací Spolku 
pro vojenská pietní místa, o. s. a s prezentací 
projektu mapování vojenských pietních míst. 
Cílem přednášky nebylo jen představit spolek a 
projekt, ale i vysvětlit, že cílem projektu je 
mapovat vojenská pietní místa a tedy ne pouze 
válečné hroby. 
 
Stručně řečeno – každý válečný hrob je 
vojenským pietním místem, ale ne každé 
vojenské pietní místo musí nutně splňovat 
požadavky zákona o válečných hrobech a tedy 
být válečným hrobem. Toto je asi třeba stále 
zdůrazňovat, neb se stále, byť v menší a menší 
míře, objevují názory, že naše činnost je 
zbytečná, jelikož válečné hroby evidují úřady a 
MO. I z výše uvedeného je zjevné, že se jedná o 
naprosté nepochopení naší činnosti. Přednáška 
byla obšírná až dlouhá, ale doufejme, že splnila 
svůj účel. 
 
Druhým příspěvkem bylo představení jednoty v 
ČsOL v Českém Brodě, kterou přednesl její 
předseda pplk. Josef Přerovský. Zmínil jak 
historii jednoty, okolnosti její obnovy, ale i naši 
činnost a plány do budoucna. 
 
Třetím v pořadí vyl Honza Knicl, který se nejen 
výtečně ujal logistiky celé akce (ostatně jak je u 
něj zvykem vždy), ale jenž se stal ve spolku i 
garantem zpracovávání historických deníků. V 
současné době finišuje na dvou a to na deníku 
legionáře Františka Záruby a deníku Josefa 
Waldmanna, taktéž legionáře a odbojáře. Honzin 
nám nastínil nejen historii obou mužů, ale i 
postupy při zpracování dat a plány do budoucna 
co se s deníky stane. tedy nejen, že se data objeví 
na webu spolku, ale že plánujeme i jejich vydání, 
přinejmenším v elektronické podobě.1 
 
Poslední přednáška nebyla příjemná, neb se 
týkala „Prachatické“ kauzy zbořeného pomníku. 
Tato věc již byla popsána na našem webu, ale je 
třeba ji stále prezentovat a pokusit se dosáhnout 
stavu, aby patřičné orgány konečně zasáhly a 
došlo naplnění ustanovení zákona o válečných 
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hrobech, v tomto případě už zjevně hlavně té 
části, která řeší sankce. 
 
V následné diskusi nám plk. v. v. Kulfánek 
vyjádřil podporu, nesouhlasil s naším plánem 
iniciovat úpravy zákona o VH a přislíbil podporu 
ze strany ČSBS, která se péčí o VH taktéž 
zabývá a jenž je organizací s významným 
slovem v dané věci. Při diskusi jsme si ujasnili, 
že spolku nejde o úpravu zákona o VH tak, aby 
se ze stávajícího něco rušilo, ale jen o pár 
doplňků a ujasnění. Taktéž připomenul účast 
ČSBS při pracích na pomníku akce skupiny 
Anthropoid. Navrhl nám také při prezentaci 
některých produktů ze spolkové knižní edice 
opatrnost při výběru jmen publikací, abychom 
nezavdali podnět k diskusi kdo byl obětí a kdo 
útočníkem ve válkách. Touto radou se 
pochopitelně budeme řídit zvláště pak u 
tématické řady. 
 
Na to navázal i p. Jouda se svými aktuálními 
zkušenostmi s tzv. rodinnými hroby, které však 
obsahují ostatky legionáře či odbojáře. V této 
věci není dosud zcela jasno, nicméně zavládla 
shoda v tom, že i tyto hroby by měly být 
považovány za válečné za předpokladu, že se v 
hrobovém místě nachází osoba na níž se zákon o 
VH vztahuje. Je pochopitelné, že se města a 
provozovatelé z pochopitelných důvodů budou 
takovémuto výkladu zákona bránit, neb jde o 
hodně peněz, a konečné slovo bude muset mít 
MO. Nicméně je třeba tento stav dořešit, protože 
tím, že se o hrob nikdo nestará nám možná i 
denně zanikají válečné hroby, nebo 
přinejmenším vojenská pietní místa. 
 
Bratr Prchlík ze Sokola nás upozornil na 
veřejnou sbírku k získání prostředků na obnovu 
pomníku odbojů v Praze 4 – Spořilově, který byl 
zničen německými okupanty v roce 1940. Více 
informací o této akci získáte na adrese 
www.sbirka.anlet.cz. 
 
I přes „malou“ účast jsme příjemně strávili dvě 
hodiny a vzájemně se seznámili. Je to příjemné 
zjištění, že odborná veřejnost pro problematiku 
vojenských pietních míst a válečných hrobů má 
zájem o vzájemnou spolupráci. Dáme nyní na 
zvážení spolku, jestli bude mít cenu tuto akci 
ještě opakovat, například na jaře. Teoreticky by 
to smysl mít mělo, neb se podobných akcí moc 
nekoná, ale zase na druhou stranu zájem o 
prezentaci jsme vskutku čekali větší, zvláště přes 

ty potvrzené účasti. 
 
Výsledným konstatováním našeho setkání v 
první řadě bylo, že zákon o válečných hrobech je 
i ve stávající podobě dobrý, jen jeho dodržování 
občas poněkud vázne. 
 
Tímto bych jménem spolku i brodské jednoty 
ještě jednou chtěl poděkovat našim 
posluchačům, stejně jako ČsOL za zapůjčení 
sálu. 
 
 

Publicistika 
 

Zamyšlení nad státním svátkem 6. července 

 
Každý státní svátek dává příležitost k úvaze o 
jeho obsahu. Člověk se může zamyslet, mnohé 
přečíst a také hledat historické souvislosti, 
nacházet spojitost mezi minulosti se současností. 
Pro mě osobně je takovou možností i den upálení 
M. J. Husa. Mohu se zamyslet nad obsahem 
pravdy nebo nad lidskýmm konání v současnosti 
a minulosti. Za významný považuji citát M. J. 
Husa z Výkladu viery z roku 1412. „Protož 
věrný křesťane! Hledaj pravdy, slyš pravdu, 
uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň 
pravdy až do smrti, nebť pravda tě 
vysvobodí.“ Kladu si otázku zda se snažím 
hledat pravdu i v dnešním světě. Jsem na 
pochybách. 
Před časem jsem četl stať spisovatele Karla 
Čapka z roku 1938 pod názvem Motlitba za 
pravdu. Byla podnětná. Dávno sice zanikly doby, 
kdy se valívaly pluky Božích bojovníků, kdy 
palcáty neoblomných, silných husitů drtívaly 
vše, co páchlo nakažlivou cizotou, kdy za pravdu 
a svobodu národa na bojištích 2. světové války a 
v německých koncentračních táborech umírali 
tisíce vlastenců, ale doba nutí k této minulosti se 
vracet a hledat pravdu o příčinách konfliktů i 
hrdinství našich vlastenců a spojenců. K památce 
M. J. Husa napsal ve Žďárském obzoru dne 1. 
července 1903 František Pátek tento verš: 
„Co velkého kdy vzešlo v lidstva valném davu, 
je z duší trpitelů, mučedníkův./ Krev svatozář 
je rudá, jež jich krášlí hlavu,/jež stlumí na 
konec křik závistníkův a obrům myšlenky dá 
nesmrtelnou slávu…/ Tak zvítěziľ s i Ty, náš 
velký Jene!/ Když plamen sžeˇh tvé tělo 
umučené, / Tvé myšlenky, jak fenix vznešený, 
se vznesly výš, nad rudé plameny,/ by 



 7

obrodily svět, jhem sevřený!“  
Ve stati List z českých dějin stejný pisatel o 
období po Bílé hoře mj. uvedl: „Čech zvolna 
zdoláván byl stále, a dál již volný nebyl. V 
Čechii těžký padl sen, sen ochablosti, 
udolanosti, ba přímo – smrti národní. Hrob 
kryt měl pevný, veliký; v něm národ spal. Po 
vlastech českých zhoubná cizota pak rostla a 
vzmáhala se v úkor Čechů zesláblých. – Čech 
vyhnán z chrámů, paláců, statků svých, jež 
otcové mu dali hrdinní a chrabří vždycky, on 
stal se rabem, cizím nevolníkem a cizák vládl 
jim i jeho jměním. – Čas krutý byl to pro náš 
národ český! Do ciziny vyhnáni naši velikáni, 
věštcové, i nebylo nikoho, kdo by národa se 
ujal svého, kdo zpěvem svým by novou jarost 
vehnal v žíly, kdo sílil by a k práci nadchl 
paže české zmalátnělé. Co zkvetlo dříve na 
Parnase českém, to jako kacířské a 
bezbožecké od nepřátelů litých, zvláště od 
kněží jezovitských, do ohně metáno 
zhoubného. Tak Parnas český spustl, zašel 
téměř. – Jen tu a tam, kde srdce české 
vskutku bilo, jak poklad chován tajně kvítek z 
něho – kniha česká – před nepřátelů zraky 
bystrými…“  
Citaci jsem vybral vědomě. Z mnoha pohledů se 
mně zdála aktuální. Všeobecně je známo, že 
Husovo myšlení vyústilo v ostrou kritiku tehdejší 
společnosti, feudálního řádu a jeho nositelů. Ze 
školy a ze studia jsem pochopil, že jeho myšlení 
bylo prodchnuto hlubokým citem vlasteneckým. 
Svou rodnou zemi, její lid, jazyk, vroucně 
miloval. Byl věrným strážcem mateřčiny, 
nabádal k čistotě českého jazyka. To je jeho 
veliký odkaz, stejně jako našich buditelů, jeho 
následníků. 
Jejich pojetí národa, vlastenectví, v porovnání s 
některými současnými jevy života mě vede k 
úvahám například o vracení majetku bývalým 
šlechticům, k úvahám nad otázkami pravdy a lži 
v současném světě. Kladu si otázku proč někteří 
současní činitelé veřejného života mluví o této 
zemi a ne o naší zemi, o mé zemi, proč míní 
nejen vracet, ale i prodávat naši půdu a podniky 
cizím zájemcům? Proč jsou některé podniky 
pojmenovávány cizími výrazy, proč v našich 
sdělovacích prostředcích zní stále více písně v 
cizích jazycích, proč se vytrácí národní kultura a 
její tradice, proč si mnozí myslí, že vrcholem 
intelektuální vyspělosti a jakéhosi moderního 
světa je mluva v cizí řeči? Cožpak nemáme 
bohatý český jazyk? To už tady bylo! Jakékoliv 
ohlupování řadových lidí by mělo být vymazáno 

z našich slovníků i praktických činností. Všichni  
milujeme pravdu, toužíme po pravdě. Pravdu 
vyžadujeme i od našich činitelů. Procházel jsem 
internetem. Čistě náhodou se zastavil na stránce 
www.kcprymarov.estranky.cz. Zaujal mě zde 
zveřejněný projev bývalého pana presidenta  z 
prosince 1989. Pozorně jsem ho pročetl a 
připomenul si slova o pravdě a lásce, tehdy tak 
silně hlásaná. Opakoval jsem si odstavec po 
odstavci a některé myšlenky si vybral. President 
například mj. řekl: „Dvacet let tvrdila oficiální 
propaganda (před listopadem 1989 moje 
poznámka), že jsem nepřítel socialismu, že chci 
obnovit kapitalismus, že jsem ve službách 
světového imperialismu, od něhož přijímám 
tučné výslužky, že chci být majitelem různých 
podniků. Byly to všechny lži…Za svůj třetí úkol 
považuji podporu toho, co vede k lepšímu 
postavení dětí, starých lidí, žen, těžce pracujících 
příslušníků národních menšin a vůbec všech 
občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů 
hůře než ostatní…Připravujeme koncept 
důkladné ekonomické reformy, která nepřinese 
sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné 
problémy, jak se někteří z vás obávají. Všichni 
chceme republiku, která bude starostlivě pečovat 
o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady 
mezi různými společenskými vrstvami… Náš 
stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým 
příbuzným kohokoliv jiného. Jsou lidé, kteří kalí 
vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si 
na ně pozor!....Žádné gigantické zdražování nebo 
dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři 
systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.  
Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme…“ 
 Porovnám-li slova s některými  praktickými 
činy ve společnosti, jsem na pochybách. Zřejmě 
mně chybí komplex informací. Může se někdo 
divit, že jako nezasvěcenému člověku  se 
vynořuje otázka zda nejsou mnohá slova činitelů  
v rozporu s konkrétními činy, zda za některými 
aktivitami za novou Evropu nejde o postupný 
návrat do pobělohorské či již známé hitlerovské 
„nové Evropy“? Z čeho pramení podstata těchto 
tendencí? Že by z tužeb labužníků moci a peněz, 
z pohrdání s pojmem pravdy? Bojujeme 
dostatečně proti takovým úskalím? Bereme si 
příklady z minulosti, z naší historie, z bojů 
našich velikánů a vlastenců? 
 Pevným článkem Evropy od Atlantiku po Ural 
jsme v minulosti byli a můžeme být nadále. 
Nejen jako habsburští poddaní či euroobčané, 
stydící se za národnost, jazyk, ale i jako Češi, 
Moravané, Slezané hrdi na svůj národ, vlast, 
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kulturu, tradice.  Ve svém soukromí dedukuji, z 
mnoha jevů, jakoby snahu trvale opomíjet 
velikány naší kultury, historie, bojů. Zaráží mě, 
že se málo píše i o myšlenkách Karla Havlíčka 
Borovského. Považoval jsem ho, a považuji, za 
obhájce myšlenek M. J. Husa, za jednoho z 
nejstatečnějších lidí své doby. Nikdy neváhal 
zasáhnout kritikou tam, kde lid trpěl bezprávím. 
S jeho jménem šli mnozí vlastenci do boje za 
naši svobodu i za vzděláním.  
Proto i svoje zamyšlení nad státním svátkem 
upálení M. J. Husa končím citací právě Karla 
Havlíčka Borovského. Byla zveřejněna v 
Národních novinách dne 5. dubna 1848 a myslím 
si, že je aktuální stejně jako slova o pravdě 
řečená M. J. Husem. „Národe můj! Zapomeň 
na dvě století hanebné poníženosti! Vyhub z 
paměti své upomínky na tyto nešťastné časy, 
kterážto upomínka jako skála dusí důvěru 
tvou v sebe. Odlož se sebe přílišnou 
skromnost, která se nesluší potomkům 
Táborů! Zapomeň již na to, čímž jsi byl po 
bitvě na Bílé hoře, ale pamatuj na své staré 
časy, kdežto hledali vznešení přízeň tvou a 
mocní se báli nepřátelství tvého. Vyhledej v 
dějinách svých velikých ony listy, na kterých 
zaznamenáni jsou velicí činové otců tvých; 
těmi tuž nyní mysl svou, těmi podněcuj ducha 
svého, těmi připravuj sebe též k veliký 
činům!“ 

         Rudolf Hegenbart 
 
 

Vojenská ceremonie v Darney 
 
V neděli ráno 29. června, v předvečer Dne 
ozbrojených sil ČR, jsem jako zástupce 
jednoty ČsOL Český Brod a Spolku pro 
vojenská pietní místa odletěl do Francie.  
Na vojenském letišti Praha Kbely se 
shromáždilo několik desítek válečných 
veteránů, zástupců armády a ČSBS. Letoun 
Airbus A319 CJ 3085 dopravní letky Armády 
ČR, pojmenovaný po letci generálu Josefu 
Ocelkovi, nás bezpečně přenesl během 75 
minut na letiště Epinal.  
Tam nás uvítal velvyslanec pan Pavel Fischer, 
brig. gen. Ing. Jaroslav Jásek, pan Albert 
Dupuy a plk. Balay. Nasedli jsem do dvou 
přistavených autobusů francouzské armády a 
odjeli do Darney (čte se Darné), k památníku 
slavnostní přísahy 1. čs. brigády. Staraly se o 

nás dvě velmi milé slečny z velvyslanectví, 
Jana a Tereza. 
U památníku proběhl slavnostní ceremoniál, 
kterého se zúčastnili mj. pan Hervé Buffe - 
starosta Darney, Mirek Topolánek - předseda 
vlády ČR, Slovensko zastupoval jeho 
velvyslanec Ján Kuderjavý.  
Z pověření francouzského prezidenta Nicolase 
Sarkozyho účastníky akce pozdravila státní 
tajemnice pro rodinu Nadine Moranová.  
Někteří z nich pronesli projevy a poté položili 
věnce od prezidenta republiky, senátu ČR, 
poslanecké sněmovnay, předsedy vlády, 
ministerstva obrany a ČsOL. Po položení 
věnců následovala minuta ticha k uctění 
památky legionářů, státní hymny Francie, ČR 
a SR. Byli přítomni i hasiči z družebního 
města Slavkova a občané Darney. 
  
„Premiér položil věnec k památníku stojícímu na 
místě, kde 30. června 1918 asi 6 000 českých a 
slovenských legionářů přísahalo věrnost 
budoucímu Československu. Francouzský 
prezident Raymond Poincaré v projevu k nim 
jménem své země uznal právo Čechů a Slováků 
na samostatný stát a předal vojákům jako dar od 
města Paříže červenobílý prapor zhotovený 
podle návrhu českého malíře Františka Kupky. 
Na památku této události se od roku 2002 slaví 
30. červen jako Den ozbrojených sil ČR.  
Topolánek v krátkém proslovu s poukazem na 
význam tehdejšího bojového nasazení 
československých legionářů také řekl, že ani 
dnes nemají všechny země to štěstí žít v míru, a 
"proto stále potřebujeme hrdiny v misích v 
Afghánistánu a jinde".  

Předseda vlády a další účastníci slavnosti si pak 
prohlédli československo-francouzské muzeum, 
které je věnováno památce událostí ze sklonku 
první světové války.  



 9

V Darney někdejší Československo a jeho 
nástupnické státy připomíná také náměstí T.G. 
Masaryka, který zde v prosinci 1918 pobýval, 
náměstí Václava Havla nebo stezky k památníku 
pojmenované po Edvardu Benešovi a Milanu 
Rastislavu Štefánikovi.  
Čeští a slovenští dobrovolníci bojovali ve 
Francii už v roce 1915, kdy zasáhla do bojů v 
rámci Cizinecké legie československá rota 
Nazdar. Na jaře 1918 byl pak v Cognaku 
vytvořen 22. pěší pluk a později 23. pěší pluk. 
Obě jednotky se staly základem brigády 
vyhlášené v Darney. Brigáda pak bojovala ve 
východní Francii a přišla skoro o 1 200 mužů.  
Pomník v Darney stál už v roce 1938. Kvůli 
novému předválečnému napětí ale už nebyl 
odhalen a v roce 1940 ho nacisté zničili. Nový 
pomník měl být odhalen v roce 1968. Kvůli 
vpádu sil Varšavské smlouvy do Československa 
se tak stalo až po deseti letech, ale bez 
oficiálních československých představitelů. Na 
jeho podstavci jsou letopočty 1918, 1938 a 
1968.“ 
Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz  
 
Po ukončení ceremoniálu u památníku nás 
autobusy odvezli do místního kulturního centra, 
kde byla pro všechny účastníky, zmožené 
sálajícím sluncem, připravena recepce. České i 
cizí písně v podání českých vojenských 
hudebníků nás všechny mile potěšily a vybrané 
lahůdky, včetně výborného francouzského vína, 
nás osvěžily na těle i na duchu. 
Navázal jsem nové kontakty, např. s por. Pavlem 
Kuthanem, prezidentem Památníku Čestná 
vzpomínka, s redaktory Národního osvobození  
Janou Časnochovou a Jiřím Daníčkem, plk. 
Emilem Kulfánkem z Českého svazu bojovníků 
za svobodu, ing. Milanem Bachanem z MO - 
oddělení pro veterány a občanská sdružení a 
několika dalšími.  
Všem jsem samozřejmě představil náš spolek a 
jeho činnost a předal propagační letáky. S panem 
Daníčkem a Kuthanem jsme se domluvili na užší 
spolupráci. 
Poté následovala návštěva francouzsko-
československého muzea a odjezd na letiště. Po 
příjemném letu jsme bezpečně přistáli na letišti 
ve Kbelích a potleskem odměnili pilota za 
hladké přistání. 
Díky všem, kteří tuto akci zajistili a ještě větší 
dík těm, kteří mi cestu umožnili. 
 

Vladimír Štrupl, 3. července 2008 

Pomník našim vojákům, veteránům 
novodobých misí 

 
V naší zemi a v místech působení našich vojáků 
je několik málo vzpomínek na úmrtí či nehody 
veteránů z novodobých misí. Není jistě bez 
zajímavosti, že přesto, že se vojáci těchto misí 
účastní již od roku 1990 a několik jich zahynulo 
při plnění služebních úkolů ještě ani nebyla 
otevřena diskuse postavit pomník novodobým 
veteránům. Jistě i tato skutečnost nahrává těm, 
kteří tvrdí, že novodobí veteráni jsou jen žoldáci. 
Opak je pravdou, jsou to vojáci, kteří si plní své 
povinnosti v zahraničí a je jen ostudou, že takové 
pietní místo dosud nemají. řekněme, že drahnou 
dobu jsme se snažili na tento nedostatek 
upozorňovat a výsledek je dost podobný 
čemukoliv co se má pro novodobé veterány 
udělat. Tedy žádný. Zajímá nás tedy Váš názor.  
 
Byl by takový pomník k něčemu ?  

A případně kde by měl stát ? 

 
Snad jen pro zajímavost, z toho co již bylo kdysi 
vybudováno, ovšem jen díky přátelům padlých : 
ppor. Severa a ppor. Hendrich mají své jméno na 
památníku v Přáslavicích ( OL ) 
ppor. Zeman má pamětní desku v Hodoníně 
(HO) 
ppor. Valeš má pamětní desku v Rožmitálu na 
Šumavě (CK) 
vojáci z 601.sss mají pomník v Prostějově (PV) 

Tedy jestli si myslíte, že by takový pomník měl 
stát, napište nám prosím svůj názor. 
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Čest jejich památce – úklid vojenského 
hřbitova 

 
O neutěšeném stavu vojenského  hřbitova 
Olomouc – Černovír jsem četl už před lety. Když 
se před nedávnem na našich stránkách objevila 
informace, že lidé (kešeři) kolem Geocachingu 
chtějí na místě uspořádat event (setkání) pod 
názvem „Čest jejich památce – úklid vojenského 
hřbitova“ za účelem alespoň částečně upravit a 
uklidit zanedbaný hřbitov, neváhal jsem a na 
event se přihlásil. 
Minulý týden jsem sháněl podrobnější informace 
a kontaktoval známé, abych zjistil kdo z nich 
tam také pojede. 

 
Konečně nastala sobota 13. září a já po páté 
hodině ranní vyrazil na vlak. Cesta do Přerova 
proběhla v pohodě, ale situace na přerovském 
nádraží dávala tušit, že se něco děje. V důsledku 
srážky dvou nákladních vlaků u Mohelnice, byla 
trať na Českou Třebovou neprůjezdná. Vlaky 
měly 30, 40, ale i 150 minut zpoždění na 
!!!odjezdu!!! a toto zpoždění se neustále 
zvyšovalo. Nádraží proto bylo plné nervózních 
lidí, mezi kterými se mě naštěstí podařilo najít 
známého, Radima, který je správcem databáze 
legionářů Památníku čs. legií Čestná vzpomínka. 
Zpoždění se stále stupňovalo a s ním i nervozita 
lidí a tak už jsme začali pomalu hledat náhradní 
způsob dopravy. Po půlhodině se přece jen 
podařilo vypravit z Přerova do Olomouce jeden 
vlak, který nahrazoval pět (5!!!) osobních vlaků, 
expresů a rychlíků, které měly v uplynulých 
hodinách  směrem na Olomouc jet.  
Situaci ve vlaku, který byl našlapaný opravdu do 
posledního místečka netřeba popisovat. Naštěstí 
je to do Olomouce jen okolo 20 minut. 
On nádraží jsme s Radimem bez problémů přijeli 
na přestupní stanici a po drobných potížích 
nakonec i ke hřbitovu v Černovíru. Už z dálky 

bylo vidět na dvě desítky aut kešerů.  
Na hřbitově samotném pak panoval čilý ruch, ze 
všech stran se ozýval zvuk sekaček a 
křovinořezů, na ploše byly dvě desítky lidí, kteří 
vyhrabávali starou trávu, mezi tím vším kmitala 
desítka lidi s kolečky, kterými odváželi 
shrabanou trávu na obrovské hromady a do 
přistavených kontejnerů. Celé to hemžení 
zahalovala obrovská mračna kouře. 
Po krátké domluvě s organizátory jsme se s 
Radimem vrhli na likvidaci náletových keřů po 
obvodu hřbitova. Po dvou hodinách byly keře z 
větší části odstraněny a já se začal dívat po 
kolegovy ze Spolku, který měl být také na místě. 
Nakonec jsem po telefonu Romana Ujfalušiho 
našel (bylo to těžké, celou dobu se schovával s 
motorovou pilou kdesi v korunách stromů a 
předstíral činnost J , ale odhalili jeho nekalé 
úmysly a musel na zem), se známým právě 
zvedali povalený pomník. Společnými silami se 
nám podařilo najít, očisti a znovu vztyčit ještě 
několik dalších pomníků. 
Poté jsme se vrhli na betonové patky, které dřív 
nesly litinové kříže a označovali jednotlivé 
hroby. Patky jsme vyrovnali na chodník, aby s 
nimi mohlo být lépe manipulováno, při dalších 
úpravách hřbitova. 
Po patnácté hodině už rychle docházely síly, 
naštěstí bylo vše podstatné uděláno. Většina 
kešerů se rozjela k domovům, odpočatý J Roman 
se ještě snažil v jiné části hřbitova zvedat další 
náhrobky, ale ostatní už takový zápal pro věc 
neměli a tak toho musel taky nechat. Vrhl se tedy 
na dokumentaci zdejších VPM. 
U centrální kaple se mezi shromáždili přeživší. 
Všichni se shodli, že to bylo zajímavé a hlavně 
užitečné setkání a komunita kešerů bude 
podobné akce pořádat a podporovat i v 
budoucnu.  
Při té příležitosti jsme prezentovali činnost 
našeho spolku, rozdali informační letáky a 
přislíbili účast na dalších podobných akcích a 
pomoc při jejich medializaci. 
Okolo šestnácté hodiny přijel správce 
olomouckých hřbitovů pro zapůjčené nářadí. 
Několikrát vyslovil dík za odvedenou práci a 
přesvědčení, že spolupráce nekončí. Všechny 
také šokoval přístupem památkářů, kteří se o 
akci doslechli a možná z nepochopení co se 
vlastně bude dít vyhrožovali až dvou milionovou 
pokutou za ničení kulturní památky (jak 
příhodné, na místě se byli podívat teprve večer 
před konáním eventu a zjistili v jak neutěšeném 
stavu hřbitov je). 
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Následně jsme se přesunuli na pokec a večeři do 
jedné z olomouckých restaurací. Eventu se 
účastnilo dle organizátorů 78 lidí, kteří se větší či 
menší J měrou zapojili do úklidu hřbitova a 
organizace. Všem zúčastněným organizátoři 
poděkovali. Následovala volná diskuze, výměna 
geokointů, kontaktů a zkušeností.  
Poté co ke svým ratolestem odjel Roman. Vydal 
jsem se domů i já s Radimem. Cestou na nádraží 
jsme navštívili Mauzoleum, kde jsou uloženy 
ostatky Jugoslávců, obětí první světové války. 
Cesta zpět byla ještě dobrodružnější než ta ranní 
, ale podařilo se mě přece jen domů ještě před 
půlnocí dostat. 
Celou akci hodnotím jako velmi vydařenou a 
věřím, že nezůstane jen u slov a podobné akce, 
nejen v Olomouci se budou opakovat. 
 

Petr Tichý 
 
 

Geocaching 
 

Náš první geocoin 
 
Pepa založil náš první geocoin TB1TQ28.  
Najdete ji na adrese: 
http://www.geocaching.com/track/details.aspx?tr
acker=TB1TQ28 
Trocha anglického jazyka :  

Current GOAL:  It is the legionnaire from 
Ceský Brod. It should follow the path of 
Czechoslovak legion during and after 1 WW. It 
should visit Italy, France and of course Russia, 
mainly battelfields, where Czechoslovak legions 
participated. (France - Arrase, Vouziers, Terron, 
Italy - Doss Alto, Russia - Zborov, Tarnopol, 
Kiev, Bachmac......)  

 

About this item:  
It is dedicated to the memory of the 
Czechoslovak legionnaires. Please take photos 
from memorial places. If you need more 
information, please contact me. 

 
 
 
a ohlasy na náš geocoin: 
 
ten GEOCOIN je nádherná práce a samozřejmě 
skvělej je to super nápad. Držel jsem v ruce 
minibojovníka z Terakotovy armády, který 
startoval před 4 lety z Kanady.Dobrej 
pocit.Takže popřejme této minci, at poklidně 
cestuje evropou a možná i světem a jednou se 
navrátí Z5 

Roman 
 

Ohlasy z našich internetových stránek a 
veřejnosti  

 
Ke kauze Prachatického pomníku 
 
Lhostejno kdo vládne 
Nejen v Prachaticích se současná vládnoucí 
garnitura vypořádala s památníkem "svojskym 
zposobom" (zo slovenčiny,).Jde to plně v 
tradicích českých jak nám to dokládá příběh 
"mariánského sloupu" na Staromáku v Praze v 
roce 1918. Jenže tam byl hlavním ideologem 
likvidace známý pražský hecíř,anarchista a "píč" 
Franta Sauer a nikoli obecní zastupitelstvo!!! A 
jak známo z fotbalu, stačí aby jeden začal vřískat 
a nikdo to nezastaví, dav lidu obecného už dílo 
dokoná. Ostatně ani "rudoši" ¨po roce 1945 
nebyl vůbec originální. Vysekali leckde v 
pohraničí z původních německých denkmálů 
(1914-1918) jména a symboly, přilípli pěticípku, 
přihlouplý veršík nebo trapné slovní klišé a vděk 
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ruské armádě byl hotov (například Horní 
Dvořiště, Nová Ves nad Lužnicí, Malonty - tam 
k tomu přilípli ještě prezidenta Osvoboditele 
E.Beneše a ještě historicky zcela nepřesně 
poděkovali na to, že "česká půda se opět vrátila 
do českých rukou" - sic! Královské město 
Č.Budějovice "prošustrovalo" tzv. zborovský 
pomník z bývalých Žižkových kasáren a 
magistrát ani neví kdy a kde. Holt "raději vpřed", 
řečeno s TGM. A neohlížejme se, mohli bychom 
se za sebe začít stydět a to se dnes před Novým 
Velkým Bratrem nehodí! Že? 

Pavel Josef Šafařík-Skalinský 
 
město Most (MO) 
V přehledu vám ještě několik pomníků z 
Mostecka chybí. Například V Lomu u Mostu má 
pomník John Halstead Banks III, stíhač 368 FG, 
který zde byl 17. 4. 1945 lynčován a zabit 
Němci. Na Letišti Aeroklubu Most jsou hned dva 
pomníky. Jeden spravuje Severočeský letecký 
archiv a patří T. Kahlerovi a T. Smithovi od 303 
BG, kteří zahynuli po sestřelu B17 u Libkovic a 
druhý, který nechal vybudovat jeden soukromý 
badatel a patří osádce B17, která zahynula po 
zásahu flakem u obce Přečáply na Chomutovsku. 
Pomník věnovaný Rudé armádě mají také v obci 
Český Jiřetín v Krušných horách, na něm je také 
pamětní deska připomínající smrt amerického 
letce W. Dishneaua, který zahynul v troskách 
B17 dne 12. května 1944. Pomníky obětí fašismu 
a Rudé armáda jsou n apříklad také v obcích 
Rudolice a Patokryje. Jeden je také v Horním 
Lomu na Křižovatce a takhle by se dalo 
pokračovat. Nic ve zlém, ale chybí vám toho 
dost ... S pozdravem Edvard D. Beneš - 
Severočeský letecký archiv Most 
 
P.S. 
Jinak je dobře, že něco takového děláte 
 
a naše reakce 
Začnu od zadu "nic ve zlém" - nezlobte se, ale 
beru to ve zlém. Již na úvodní stránce máme 
napsáno, že tyto stránky slouží ke sběru dat. 
Desítky, dnes už stovky lidí dělají ve svém 
volném čase něco za co je placený stát. Ano, 
chybí nám zde celkem cca 90 000 památek, my 
to víme a snažíme se je dohledávat, přesto 
všechno nám neustále někdo vytýká, že nám zde 
něco chybí. Fakt už jsem celkem zoufalý z toho, 
že my jsme ti špatní i když na projektu děláme 
jak můžeme nejlépe. 
Díky za Vámi doporučená místa, až se najde 

nějaká dobrá duše, která tyto lokality zpracuje - 
jistě budou ihned zde vystavené. Do té doby nám 
holt budou chybět. 

Příjemný den, M. Brynych, správce dat 
 
lokalita Srebrenica, Bosna 
jen stručná poznámka - pobyl jsem v srebrenici v 
roce 1994 mise unprofor 

Miloslav Hříbek 
 
z Galerie hrdinů, kpt. Vendelín Opatrný 
Ono tradiční latinské rčení, že jméno někoho 
nebo pojmenování něčeho vystihuje charakter 
příslušné osoby nebo věci, to tedy na Vendelína 
Opatrného rozhodně neplatilo. Na podzim 1948 
jsem narukoval do kasáren Dvory II u Karlových 
Varů. Útvar byl označený jenom číslem. Až 
později jsem se dozvěděl, že sloužím vlastně v 
motostřeleckém pluku Vendelína Opatrného. To 
jméno nám připadalo poněkud směšné. Bylo 
chybou tehdejšího systému utajování i 
plukovních osvětářů, že nám ucháňům neřekli, čí 
jméno útvar nese.  

29.07.2008 vladislav.drahos@zoznam.sk 
 
Pro pobavení: 
čau chtěli by jsme aby jste zjistili kde bydlí 
VOJTĚCH PAŘÍZEK 

vojtěch pařízek 
 
obec Nezbavětice (PJ) 
V Krásný obci nezbavětice bydlim doporučuju je 
tu prdel :D 

Sabinka 
 
město Český Krumlov, Pomník 
českokrumlovským letcům 2. světové války 
Jméno F.Rypla, komunistického vykuka 
likvidujícího své spolubojovníky z Anglie, 
umístěné na pomníku letcům druhé svět. války, 
to se může stát snad jen v této zemi! 

Hally 
 
obec Lobendava (DC) 
W mogile tej spoczywa mój wuj Florian Wojno 
cześć jego pamięci 

Józef Marian Wojno 
 
obec Žešov (PV) 
Pomník restaurován sochaři Karlem a Tomášem 
Hořínkovými z Olomouce v r. 2007. 
Restaurování hradilo Město Prostějov. 
Poškozená betonová busta TGM nahrazena 
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pískovcovou od ak. soch. Vojtěcha Hořínka 
(kopie). 

Miloslav Svoboda 
 
 

Vzkazy z naší „kešky“ GC1DB3Q 
 
 
Nalezeno cestou na Dve veze. Unisteni je tak 
napadne az jsem tomu prvne ani neveril:-) 
Diky 
TNLN 

bobrb 
 
Rychla drive-in keska. Nalezeno na prvni 
sahnuti. Diky moc. 

Milancer 
 
Pomníkové cache já rád, takže dnes cestou z 
Ostrý jsem si udelal malou zajíždku a zastavil 
se tu. Bonusem byl naprosto bezproblémový 
drive-in odlov. Místo naprosto geozrejmé, až 
bych se stejne jako predchozí hledaci bál o 
náhodný nález. 
Díky za cache na moc pekném míste...TNLN.... 

Bludi 
 
Nalezeno bez problému. Clovek si uvedomí, 
jak dlouhá doba už ubehla od konce války a je 
celkem vdecný za to, že od té doby se tady 
nebojovalo. Díky! 

Radecek 
 
Pri ceste z Prahy domu jsme si jen malinko 
zajeli a zastavili se sem podivat. Dekujeme. 

Commanche77 
 
Kratka zastavka u pomnicku, je odsud docela 
hezky vyhled do kraje. Keska nalezena hned. 
Diky! 

PaBa 
 
Kdyz uz jsem byl Celakovicich, tak jsem to 
vzal domu pres tuto kesku. Nalezeno 
okamzite. 

pepe.cz 
 
Nejdrive jsem trochu nemohl najit pamatnik, 
potom uz to bylo rychle, s hezkym 
podvecernim vyhledem. 
Dik 

jirwo 
 
Odloveno bez problemu s Ralfikem, diky. 

mysakd 
 
Vyrazili jsme na lov s Mysakemd a bez 
problemu ulovili. Diky. 

ralfik 

 
9:15 Pro kesku jsme se zastavili po ceste na 
Pardubicko. Rychly a bezproblemovy nalez. 
Odloveno spolecne s Luckyny. Diky. 

MiKa Team 
 
Rychly bezproblemovy odlov. Jasne mistecko 
ukrytu. Dekujeme za peknou kesku. 

Luckyn 
 
Nalezeno cesto z Prahy do Kolina. Vojtisek 
hlasil nalez jeste drive, nez jsme vsichni stacili 
vylezt z auta. Diky za kes na pametihodnem 
miste! 

Kpypl 
 
odloveno s Joe76. 

Lunetik 
 
tak tohle jsou ty Drive-in kesky :)) stejne dik. 
odloveno s Lunetikem. TNLN 

joe76 
 
Nalezeno behem krátké zastávky cestou 
kolem,díky. 

MarHol 
 
Diky za kesku na peknem a rychle 
odlovitelnem miste .. A musim dat pochvalu za 
skvelou krabicku !! 

firlet 
 
Docela odvazna skrys, dik. IN: klicenka, OUT: 
GC Iowa 

zuzankaaa 
 
Díky za keš,škoda jen ,že už jsem nestihl GC 
Iowa. 

Lendon2 
 
zajimave mistecko s vyhledy na velike 
stozary:) 
jak uz psali v predchozich logach, i mne 
prekvapila velikost kešky na takovemto miste 
diky moc za kesku 

jarynek1 
 
Skatulka jak vino. Ackoli po I/12 jezdim casto, 
v techto mistech jsem jeste nebyl, az ted pro 
kesku. Pomnicek je pekne zachovaly, asi se o 
nej dobre staraji. Diky za kesku. 

gordici 
 
Odloveno v pohode, drive in. Hezký památník, 
jen se obcaas musím pozastavit nad nekterými 
názvy keší. Podle názvu téhle keše by me ani 
nenapadlo, že se jedná o pomník. Ale proti 
gustu žádný dyšputát :-) 

pawlick 
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Místo znám, takže to bylo snadné a rychlé. 
Díky za cache. 

boumovi 
 
Kesh ok akorat se tam blbe vjizdi autem jin 
dobry. dik 

Wojtuss 
 
Diky za kesku 

vimpy 
 
Já bych rek, že autem se tam vjíždí dobre, ale 
vzhledem k špatnému výhledu se vyjíždí 
mnohem hur :-) Každopádne díky za peknou 
krabicku, odvážné umístení. TNLN 

Jura30 
 
Pohodový odlov behem zastávky v Ceském 
Brode, perfektní drive-in. Díky! 

BarbieTeam 
 
Moje druha keska. Pekna krabicka. Byl jsem z 
nalezu tak nadsen, ze jsem si ani poradne 
neprohlidl pomnicek. 
IN: plastova vidlicka (nepouzita :-)), nic jineho 
jsem nemel. Diky. 

LOBOtomy6 
 
Moje první nalezená keška :) Práve jsem se 
vrátil z odlovu a je to vážne super pocit. Díky 
za ní. 

vlada.151 
 
Tohle byla fakt rychlovka. Dik moc 
In:GC Out: odznak 

Honzap 
 
Další bike-in cache na dnešním výletu. 
Obávám se že cache vzhledemk zpusobu 
uložení vydrží pouze do nejbližší údržby 
pomnícku. TNLN, dekuji 

Pehta 
 
17:20 Pekna rychla drive-inka. Jen kes je 
ponekud smradlava, nastesti dovnitr se to 
zatim nedostalo, takze logovani bylo v 
pohode. Myslim, ze je nutne pripominat, jake 
hruzy se kdysi deli, protoze se zda, ze na to v 
dnesni dobe lide zapominaji a nevazi si miru a 
teto doby ve ktere ziji. Diky za pripominku a 
tuto kes.  
IN: - 
OUT: GC 

buabu 
 
Hodne odvážné umístení. TFTC. 

slon324 
Nalezeno pri vecerni prochazce s detmi. Dik. 

pavelstef 
 

Paní, u jejíhož domu jsem zastavil, vybehla, že 
konecne prijela dcera... Neprijela. Keš jsem 
samozrejme našel bez jakýchkoli problému. 
Díky. (#2325) 

marekl 
 
Vubec jsem netušil, že se takovýto pomník na 
Malechove nachází. TFTC TNLN 

Honzajs1 
 
Jako druha z dnesnich z Ceskeho Brodu. 
Diky za cache 

korkorancz 
 
Super pohodova kes. Dekuji 

miromac7 
 
Nase prvni keska v Ceskem Brode byla 
snadna, diky. Zato pozdeji se vymotat z CB 
bylo diky objizdkam horsi :-) 

ivans 
 
Naše druhá v CB :-) 
Zajímavá pixla. 
Díky 
TFTC 

Cepras 
 
Easy money a velice odvážné umístení. 
Díky za kešulku 
NT 

Brabcaci 
 
Pekna cache... 
Umisteni zjisteno hned na prvni pohled... 
Nalezeno 19:48.. 
THX 

MrTwister_CZ 
 
nalezeno okamžite, jsem zvedav jak dlouho 
vydrží. 
Díkeš! 

bediss 
 
38-odloveno s mudlorodinou:o))) na výlete na 
kolech.... 
V listingu vypadá okolí kešky moc pekne, ale 
ve skutecnosti je to tam trochu rozryté:O((( 
ale presto dekujeme  
out: nic 
in:svícka-kvetina a prasátka na žebríku 

Rychla Rota CV 
 
Vlozil jsem TB MDRJ51 

salis199 
 
O pomnicku jsem jiz cetl, ale nevedel jsem, 
kde se presne nachazi, ted uz to vim. Kesku 
jsem nalezl hned, behem pul minuty. Ani jsem 
nepotreboval GPS. Myslim, ze v listingu je 
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atribut "takes more than 1 hour" zbytecny. Dik 
za peknou kes. 

kámen 
 
našel jsem po delší dobe, protože jsem hledal 
trochu mimo. Smutné to místo, všude plno 
odpadku. I tak díky za kešku. 
IN: travel bug TB1CPKC 
OUT: Gumová tužka. 

salis199 
 
Díky za kešku. Nalezeno ihned. 
Deny 
in: - 
out: TB 

Deny 
 
#360 trochu zvláštne uložená krabicka, dík za 
keš. 

zaksteam 
 
Zacinalo nam cim dal vic prset a takovych 
kesek jeste na trase, tato nas zavedla k 
zajimavemu pomnicku, dekuji za kesku! 

martinek 
POhodova drive-inka na nasem vyletu s 
Cmuchalem a Martinkem. Diky za kesku. 

Bentley007 
Pricházeli jsme od pole, takže jsme jí nalezli 
snadno :) díky 

Luccik 
 
Nalezeno ihned....ale diky :-D... 

sammaelblack 
 

Primová vecerní projíždka z Kerska.Dík za 
kešku. 

carodejnice 
 
Vzal jsem to od hrbitova rovnou pres 
posekané pole. Pekný pomnícek byl videt už z 
dálky, smerem od silnice bych ho asi musel 
hledat. Díky za kešku. 

dannyx 
 
Porozhlédla jsem se po Ceském Brode a pak 
už hurá do prírody. Hodne jsem podcenila 
prípravu, takže jsem se obcas vracela anebo 
dokonce nejaká geomísta omylem vynechala. 
No aspon budu mír logický duvod se do techto 
koncin vrátit. Za kešku, kterou jsem vubec 
nemusela hledat, protože byla na zrejmém 
míste, díky. 

Sasi_cz 
 
 
Tahle byla opravdu pohodová, soustrast 
padlým. Jen pozor pri vyjíždení na silnici, je to 
v zatácce a jezdí tam docela kamiony. 

HFF 

 
uz jsem se chtel podivat na napovedu, protoze 
mi to ukazovalo na misto, kde nic byt 
nemohlo, ale nakonec jsem se zkusil podivat 
jeste na jedno misto a bylo mi hned jasne, ze 
je to ono, diky 

energit 
 
Odloveno pri ceste domu z chalupy. Na tomto 
míste jsem byl poprvé, prestože Ceský Brod 
dobre znám. Díky za kešku. 

ABX_CZ 
 
Jubilejní ctyrkilo. :) Na rozdíl od dannyxe jsme 
pomnícek videli i od silnice a hodinu pred 
pulnocí. Tímto ho zdravím. :) Jinak keška 
nalezena bez potíží, díky. V tuto hodinu nikdo 
nerušil, jen tam byla zatracená tma. 

jaykay72 
 
Pomníku bych si normálne vubec nevšiml, ale 
když jsem vedel, kde ho hledat, tak byl bez 
problému videt od silnice. 

ok1get 
 
 
Pekný ukrýt pro keš,dík. 

keska 
 
Zajímavé místo,nalezeno ihned,díky. 

jaryn 
 
Nalezeno pri odpoledni procházce a cestou na 
nákup :-) Díky za keš Rákosáci 

Rakosaci 
 
Nalezeno Drive in, bylo to otázkou okamžiku. 
Díky za keš. 

danamax 
 
#245# Tak tady TomTom ani nezaváhal, 
nebylo nutné ani prepnout na dohledávací 
software. Díky za cache. 

rihovi 
 
Díky za hezkou keš nalezena o polední 
prestávce 

Level5 
 
Pekna keska, ke ktere jsme prijeli zrovna kdyz 
logovali cyklogeokolegove, takze ani nebylo 
treba hledat A timto zdravim! Ale ukryt je 
opravdu jednoduchy, doufam, ze tam vydrzi, 
diky moc! 
IN: - 
OUT: TB 

krtecci 
 
Nalezeno na dnesnim cyklogeovylete, ani jsme 
nemuseli hledat... Pri zapisu do logbooku se 
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primo u nas zastavili kolegove, krtecci, timto 
je take zdravime. 
IN: TB 
OUT: GC 

rka 
 
Nocní odlov bez problému. Chtelo by to zvetšit 
díru, pác jsem tam tu pixlu sotva narval. 
Bohužel jsme nemel po ruce vhodný nástroj a 
tužkou se blbe dloube do hlíny :) .Dík za keš. 

Rozvedcik 
 
Pekny pomnicek. Keska nalezena okamzite, 
ukryt je jasny. Krabice do ukrytu vleze jen tak 
tak. Diky za cache !! 

TOMinessota 
 
Díky za peknou keš. 

ImperatorTom 
 
drive-in pri odjezdu z pracovnich povinnosti v 
C.Brode, diky 

JeanPierre12 
 
Když jsem se ji snažil poprvé ulovit, tak jsem 
neuspel kvuli jakémusi opilci, který chvilku 
pred památníkem spal, pak zase salutoval a 
pak jsem radši odjel. Nemelo to cenu, protože 
to vypadalo, že ta párty bude až do rána. 
Dneska ovšem všechno probehlo v pohode a 
využil jsem moc pekný den k odlovu. Díky. 

flyzapi 
 
Zdarec, no co mám psát, navi nebyla ani 
potreba, pohodová keška. Díky volacek 

volacek 
 
odlovenou cestou do Kourimy na pout,díky 

Andamiki 
 
Rychly odlov cestou na Vysocinu, diky. 

janlub 
 
Snad geoslepota ci oslneni ze slunce 
zapricinilo, ze jsem hledal vsude okolo a ne 
tam, kde jsem mel. Nakonec se zadarilo. Diky 

z.pliska 
 
Odlovena ve vecerních hodinách bez nejakých 
problému spolu s Lukas_Baluem :-) 

Agnetha 
 
Krasna a pohodova drive-in. Diky za ni 

Novaci_KH 
 
 
 
 
 

Pekná, nocní drive in cache, takové mám 
docela rád. Zalogovat, nafotit, precíst 
informace na pametní desce a hurá k domovu. 
Díky za rychlou cache. 

Lukas_Balu 
 
 
 

Žádost o spolupráci 
 
Hledám jakékoli údaje, rodkmeny atd. o Jůlii 
Wohryzkové. Zemřela v koncentračním táboře v 
roce 1944. Bydlela v Balbínově ulici 4 v Praze 2 
na Vinohradech. Za jakékoli informace děkuji. 
 
tel.: 732 448 995 
mail.: atelier@svandovodivadlo.cz 

Šárka Urbanovská 
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