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Slovo redaktora 
 
A máme za sebou další rok. Na bilancování jsme 
měli náš seminář a výroční setkání a papírově to 
vyjádříme i ve výroční zprávě, nicméně se 
podařila strašná kopa věcí. Předně, už máme 
dohromady tři vkladače, to je věc, která zajišťuje 
chod online i komunikaci a v tomto směru jsme 
na tom nikdy nebyli lépe. Podařilo se seskládat 
další dvě brožury z edice Knihovna a dát je na 
web, tiskem doufejme budou taktéž brzy. 
Podařilo se uspořádat seminář a setkání v Praze 
v hotelu Legie a za to dík ČsOL a Brodskému 
předsedovi Pepovi, k našemu projektu se přidalo 
značné, ale opravdu značné množství lidí o čemž 
svědčí každý čtvrtrok zde na tomto místě 
zaplněná rubrika Vítejte mezi námi. Za nábor 
nováčků velké díky vše. 
 
A hlavně, velké díky všem, kteří dali i v letošním 
roce ruku k dílu, zase jsme dali veřejnosti 
k dispozici informace a mnoha a mnoha 
stovkách VPM a lidských osudech . 

Martin 
  
Vítejte mezi námi : 
 
Dr. Paul Miller, Mgr. Naděžda Hladišová, Marek 
Wolf, Jaroslav Dorňák, Ing. Martin Slaboch, 
Irena Sembolová, Eliška Fischerová, Stanislav 
Smékal, Radek Lenc, Jitka Lenková, Roman 
Janas, Ing. Jan Záruba, Pavel Pelikán, Jan 
Krečmer, Dušan Janiš, Bc. Tomáš Kocourek, 
Vladimír Mejzlík, Jiří Svoboda, Ondej Godál, 
Petr Svoboda, Dana Zálešáková, Miroslav 
Anger, Stanislava a Radoslav Čermákovi, Pavol 
Tausk, predseda ZO SZPB, Ing. Juraj Hebelka, 
býv.tajom. OV, Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, Základná organizácia Komárno, 
Martin Hrabec, Dan Vrba ml., Robert Matys, Jiří 
Beránek, PhDr. Daniel Kovář, Romana Brtnová, 
Kout_Karel 
 

Kronika Projektu 
 
15.10. je prezentováno více než 13604 

vojenských pietních míst, do projektu 
se zapojilo 257 osob. 

1.11. je prezentováno více než 13 700 VPM, 
do projektu se zapojilo 260 osob. 

22.11. je prezentováno 13 800 VPM, do 
projektu se zapojilo 271 osob. 

  
  

Z často kladených dotazů : 
 

Jaká je přesnost souřadnic ? 

Přesnost souřadnic je úměrná tomu co nám 
posílají přispěvatelé. tedy okolo cca */- 5 m. Jsou 
to souřadnice odečtené y komerčních přijímačů 
signálu pro GPS, odečtu z map (většinou 
internetových Google maps, mapy, cz apod.). 
Jestliže je více VPM blázko sebe (do vzdálenosti 
právě těch cca 5 m) dáváme na web pouze jednu 
souřadnice pro takové soustředěné místo s VPM. 
Stejně tak u hřbitovů zpravidla dáváme jeden 
jasný bod (střed hřbitova, vchod). Není v našich 
současných možnostech zaměřovat VPM na cm 
přesně, jelikož nemáme potřebné vybavení. 

 
 

Žádost o spolupráci 
 
45- Hledáme hrob se jménem starší seržant 
BUČKIN IVAN, JAKOVLEVIČ, nar. 1919,  
který měl zahynout ve Hranicích (okres Přerov) 
14.6.1945 při nešťastné náhodě.  
 
Z tohoto důvodu se domníváme, že by měl být 
pochován i ve Hranicích. Velice bych Vás prosil, 
kdyby jste jeho hrob našli o foto.  
 
Bučkin I. Ja. Byl příslušníkem 8. letecké armády, 
8. bitevního leteckého sboru, 525. bitevního 
leteckého pluku. 
 
 
 
50- Hledáme případné osoby se jménem: 
Grotte Karel 1900, Grotteová Olga 1902, Grotte 
Pavel 1936, Grotteová Milada 1930, Grotteová 
Hana 1931, Grotteová Anna 1863 
 
Možná V Pardubicích žil Milan Grotte *1932 a 
+2007, jeho tatinek František Grotte byl z Plzně 
a mel spoustu sourozencu, většina z nich vč. 
maminky zahynuli v Osvětimi.  
 
Mate na nejake potomky vyse uvedenych obeti 
kontakt? Nebo kde najit? Byli to rodaci z 
Pardubic? 
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Z našich aktivit  
 

40.setkání klubu ( projektu ) VETS 

Zápis ze 40. setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

konaného dne 13. října 2010 v Praze v 
restauraci U Bronců 

účast: Aleš, Vladimír, Standa, Jirka a Martin 
 
Úvodem důležitá změna, akce v Mělnickém 
Vtelně se z důvodu nemoci odkládá, o novém 
termínu budeme včas informovat. 
 
K programu 
 
1) Předseda Standa nás informoval o vstupu 
nového člena do spolku, jedná se o p. Romana 
Janase. 
 
2) Standa dále předložil obsáhlou zprávu o akci 
ČsOL – Dukla 2009, podařilo se zajistit místa 
pro Standu a Honzina, nicméně akce se účastnil i 
Feďo a Radek se taktéž neztratil. Prostě svět je 
malý. Na vlastní akci, jenž byla důstojnou 
vzpomínkou na dané události i padlé, se podařilo 
navázat celou řadu nových kontaktů, vzorně 
reprezentovat jak naši českobrodskou jednotu, 
tak i náš spolek. A jelikož je Standa zručný 
fotograf, nachystá na DVD svoje fotky pro 
případné zájemce. A opravdu to bude tak tak na 
to DVD, má jich 4,6 GB. Zájemci o daný kousek 
si prosím pište Standovi, do semináře by je měl 
nachystat. 
 
3) Ladil se systém pozvánek na seminář v 
prosinci, pozvánka je již hotova a koncem října ji 
začnou Standa a Vladimír rozesílat. Členové 
spolku jsou zváni automaticky a tím je myšleno, 
že jim zvláštní pozvánka nebude zasílána. 
Jelikož součástí semináře bude i valná hromada 
spolku, je toto oznámení považováno za 
pozvánku na danou valnou hromadu. 
 
4) Vlastní valná hromada proběhne po prvním 
bloku přenášek dne 5. 12., tedy cca okolo 16 
hodiny. Vlastní zahájení akce bude v 10 hodin a 
čas mezi 10 a 16 hodinou bude vyčleněn pro 
shromáždění se co největšího počtu členů. 
 
5) Svoji účast či neúčast na daných akcích 
prosím potvrzujte u Standy nebo Vladimíra, kteří 
společnou rukou povedou prezenční listinu. 

6) Akce na 6.12. je předběžně naplánována 
takto: varianta pěkné počasí – zájezd do Lidic, 
varianta mizerné počasí  - návštěva památníku na 
Vítkově. 
 
7) Jelikož se množí pokusy o neoprávněný vstup 
do naší členské diskuse, bude do budoucna při 
registraci nezbytné si ještě vyměnit se Standou 
coby správcem diskuse jeden email pro potvrzení 
reálné fyzičnosti dané osoby. 
 
8) Součástí semináře bude i předběžná zpráva o 
našich financích, aby se dala v tradičním termínu 
nachystat výroční zpráva Spolku. 
 
9) V úvodu jsme opomenuli velmi, velmi 
poděkovat Feďovi a Honzinovi za skvělé články 
z akce Dukla, podařilo se nám zajistit skoro 
online zpravodajství. Navíc Feďo zajistil článek 
do slovenského čtrnáctideníku Bojovník (obdoba 
našeho Národního osvobození). Velké díky! 
 
10) Prozatím nebudeme zahajovat další práce na 
variantě zařazování slovenských VPM 
podobným systémem jako se zařazují VPM v ČR 
(tedy po krajích a okresech). V současné době na 
to nemáme lidskou kapacitu, ale do budoucna ? 
Kdo ví, nápad je to jistě dobrý. 
 
11) Padlo několik návrhů na doplnění materiálu 
pro spolek, jedná se o SD (SDHC) karty na 
zálohování offline pro členy, případně USB flash 
disky (podle uvážení člena). Dále o nákup 
fotoaparátu, kamery a diktafonu. Jelikož musíme 
zůstat na zemi, tak o kartách či USB se 
dohodneme v listopadu a prosinci, podle zájmu a 
Standa se podívá na diktafony. Ostatní prozatím 
musíme odložit, finance nemáme nekonečné. 
Zmíněné technické vybavení je určeno pro 
zajištění různých rozhovorů na mnoha akcích 
kam jsme zváni pro jejich další využití  v rámci 
našich projektů. 
 
12) Honzin se cestou Standy dotázal na to jaký 
ohlas měly články a fotogalerie z Dukly. Tak 
přestože Vladimír (a nejen on) zmínil, že kvalita 
fotografií není nejvyšší, mohl Martin Hoznina 
ubezpečit, že fotogalerie má o řád větší návštěvu 
než obdobné srovnatelné (obsahem z blízkého 
časového období) a stejně tak články. Jinak 
řečeno, stovky čtenářů. K dané akci se z 
fotografií od Standy udělá pravděpodobně ještě 
jedna fotogalerie. 
13) Standa dále navrhl ze všech podobných akcí 
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(jako byla Dukla) pořídit zápis z akce, asi 
esteticky stejný jako jsou naše zápisy ze schůzí, 
především s důrazem na nové kontakty. 
 
A o je vše, uvidíme se v sobotu 14. listopadu. A 
nezapomeňte, zájemci mohou již ráno začít 
burzou. 
 
zapsal: Martin 

 
41.setkání klubu ( projektu ) VETS 

 
Zápis ze 41. setkání, konaného dne 14. 

listopadu 2009 v Praze v restauraci U Bronců. 

 
účast: Standa, Jirka, Martin 
 
Program: 
 
1)doladění programu na seminář 
a.1000 -1200 organizační rezerva, prezentace, 
ukázky, oběd 
b.1200- 1400 blok přednášek 
c.1400 – 1500 valná hromada spolku 
d.1500 – 1900 přednášky, prezentace, diskuse 
e.1900 – přesun do salonku, večeře, diskuse, 
zábava 
 
2)pozvánky na seminář jsou rozeslány 
 
3)logistiku obstarají: Pepa, Honzin a Aleš 
 
4)Pepa nás informoval, že 2 svazky z knižní 
edice budou, možná se to již nestihne letos, ale 
budou. 
 
5)a jelikož byla účast nízká, přešli jsme na 
školení na téma GIS, kdy se Standa začal 
zaučovat na tvorbu SHP 
 
toť vše, uvidíme se na semináři 
 
zapsal Martin 

 

 

 

 

42.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 

Zápis ze 42. setkání, konaného dne 16. 
prosince 2009 v Praze v restauraci U Bronců. 

 
účast: Jirka, Martin, Aleš 
 
Program: 
 
1)účast malá, holt jsou vánoce, ale že nám 
předseda nezadal ani stůl, ještě že jsem v 
restauraci oblíbení a našel se jiný :-) 

2)spolkové Novoročenky si na svá bedra vzal 
Jirka a do pár dní nám přes členskou diskusi dá k 
dispozici výsledky své práce 

3)domluvili jsme termín pro první lednovou 
schůzi (13.1., Praha, U Bronců) 

4)a k tomu se váže hlavní úkol, musíme určit 
tituly pro brožury na rok 2010 a k nim garanty za 
zpracování, abychom nedopadli jako letos 

5)doufáme, že nám Standa pošle varianty pro 
úpravu stanov, aby se i tato záležitost mohla 
vyřídit od ledna do Hrušecké akce 

6)Jirka nás seznámil s návrhem spolkové soutěže 
pro rok 2010 a asi i dalších let, jedná se o „Ligu 
přispěvatelů“. K tomu Martin udělá zvláštní 
sekci na soutěže a Jirka doplní pravidla a povede 
spolu s vkladači statistiku, soutěž bude probíhat 
od 1.1. do 31.10.2010. A pochopitelně je třeba 
mít i nějaké ceny, takže se prosím opět všichni 
zamyslíme do soutěže dáme, tak aby se to mohlo 
vložit do pravidel ještě do Silvestra 

7)Jirka nám dodal zbývající diplomy na předání 

8)Martin informoval o dalším neúspěšném 
pokusu získat knihy z produkce MO, asi to 
povede k článečku na toto téma, situace je 
opravdu mizerná, knihy nedostaneme :-( 
 
Toť vše, všem co nejklidnější prožití vánočních a 
novoročních svátků a v plné síle se dáme do 
práce i v dalším roce. 

zapsal Martin 
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4. výroční setkání a 3. ročník semináře k 
problematice mapování vojenských pietních 
míst 
 
Setkání a seminář se letos prvně konalo na jiném 
místě, přesněji v Praze, v klubovně ČsOL v 
hotelu Legie. Vlastní akce započala mírně po 
desáté hodině prezentací. 
Naši akci poctili návštěvou z jednot ČsOL – 
Jičín: br. Vilda Janouch, Kladno – br. Pítr 
Stanislav, br. Ubry Jan, s. Eva Armeanová, Praha 
5 a Praha západ – s. Marie Tykalová, Praha 8 – 
br. Milan Těšínský a další hosté Ivan Šípek a 
naši přispěvatelé Jitka Lenková a Svatopluk 
Kučera. 
Z našeho spolku a sympatizantů se účastnili: 
Ferdinand Vrábel, Honza Kincl, Petr Tichý, Olda 
Tetur, Radek Říha, Aleš Zahradníček, Pepa 
Přerovský, Diana Štruplová, Martin Brynych, 
Vladimír Štrupl, Jirka Porteš, Standa Kain a 
Jaroslava Kainová. Celkově 22 osob, což je milé 

a pro nás relativně vysoké číslo. 
 
Z důvodu pozdějšího příchodu předsedy našeho 
spolku se uvítání a zahájení ujal předseda 
spolupořádající Českobrodské jednoty ČsOL 
Pepa Přerovský. Uvítal všechny přítomné, 
seznámil nás  s programem a mohlo se začít. 
Součástí úvodu bylo ještě představení kandidátů 
do výboru spolku pro valnou hromadu spolku, 
která následovala po vlastním semináři. 
 
První prezentací byla již tradičné nejdelší a také 
nejnudnější statistika o činnosti projektu a 
spolku. Tradičně ji zpracoval a představil Martin, 
jenž vede spolkové statistiky jak ohledně 
projektu, tak webových stránek. Výstupem z této 
bezmála nepřeberné řady tabulek bude výroční 
zpráva, jenž bude dána k dispozici v lednu 2010. 
 

Druhá prezentace byla o poznání zajímavější a to 
nejen díky zcela bezchybnému zpracování. Jirka 
prezentoval jak vzorově připravit data pro 
vložení do projektu, ale navíc popsal i celý 
proces vkládání, formáty dat , fotografií a textů. 
Jeho příspěvek je natolik kvalitní a jednoduše 
popisující danou problematiku, že ho doplníme k 
již prezentovaným textům na našem webu, 
ohledně přípravy dat. Součástí této prezentace 
byla i časová kalkulace na vkládání dat, jenž je 
snad i do budoucna pro každého jasným 
vysvětlením faktu, že vkladači opravdu už 
nemají časový prostor na větší úpravy došlých 
příspěvků. Mimo jiné Jirka spočítal, že 
dosavadní vložení všech VPM na náš web by 
zabralo 144 dní práce a to 24 hodin denně. A to 
na webu nemáme jen VPM. Po prezentaci 
následovala krátká diskuse, kdy jsme zájemcům 
odpověděli a dopřesnili všechny jejich dotazy. 
 
Tím skončil dopolední blok a následoval 
společný oběd v prostoru salónku hotelu. I toto 
místo bylo plně využito k diskusím a 
seznámením se. 
 

Odpolední blok přednášek zahájil Martin 
představením offline s předvedením některýc 
novinek a následně představením našich nových 
brožur z edice knihovna. Jedná se o tituly 
vojenská pietní místa okresu Jeseník a vojenská 
pietní místa města Beroun. Oba tituly jsou ode 
dneška ke stažení na našem webu a doufejme, že 
v brzké době budou dostupné i v tištěné variantě, 
kterou opět zabezpečuje Československá obec 
legionářská. V rámci následující diskuse nám 
byly přislíbeny podklady pro město Kladno a v 
rámci diskuse jsme probírali i tak málo 
diskutované téma jako je ničení pomníku, a 
dalších památek u nás. Nemalou měrou za to, že 
podobná likvidace je brána celkem shovívavě 
mají i naši politici, jenž se upnou na jedno 
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mediální téma (např. jeden pomník či prostor) a 
zcela ignorují fakt, že podobných jsou u nás 
stovky (prostorů, táborů, věznic – chcete-li) a 
desetitisíce (pomníky a hroby). Třeba se jednou 
dočkáme více práce pro záchranu našich 
drobných památek a méně populistických akcí za 
účasti médií. 
 
Následně Vladimír přednesl zprávu o obnově 
pietních míst v lokalitě Mělnického Vtelna. Tato 
akce byla pro náš spolek prubířským kamenem, 
zda jsme schopni již nyní se i spolupodílet nejen 
na mapování, ale i na obnově památek. A 
Vladimírova přednáška jasně ukázala, že ano. 
Ano, podařilo se obnovit dvě místa a podařilo se 
daná místa i znovu dostat do povědomí 
veřejnosti pietní akcí při znovuodhalení těchto 
VPM. A co nejdůležitější, finančně to nabylo až 
tak náročné jak by se mohlo zdát. Při této 
příležitosti Vladimír informoval i o akci 
Asociace nositelů legionářských tradic – Pocta 
hrdinům národa, která měla vést právě k 
opravám podobných lokalit. 
 

 
Honzin nás informoval o průběhu prací na 
legionářských denících. Práce opravdu 
pokročily, jak v přepisu, překladu, tak i skládání 
podkladů a doufejme, že již v příštím roce se 
můžeme těšit na první výstupy. Koneckonců 
pamětí vojáků na nižších pozicích o válce není 
nikdy pro historické bádání dost a Hozninova 
práce bude badatelským okruhem jistě uvítaná a 
to nejen pro množství informací, ale i fotografií. 
 
A poslední prezentaci měl Martin, kdy představil 
současné možnosti navigačních programů a 
datových sad využitelných při mapování VPM, 
ale i pro další akce jako např. geocaching apod. 
 

A následovala rozsáhlá, časově tentokrát nijak 
neomezená diskuse. V ní mimo jiné Hoznin 
hosty upozornil na fakt, že součástí našich 
stránek jsou i další věci jako např. insignie, 
historii, informace o novodobých misích a 
veteránech, atd., atd. 
 
Vlastní dopolední i odpolední blok byl skvěle 
technicky, materiálně a organizačně zabezpečen 
Pepou Přerovským, Honzou Kinclem a Alešem 
Zahradníčkem. Oba naši logisti Aleš a Honzin 
bezvadně zajišťovali v průběhu celé akce 
občerstvení a i vše ostatní a za to jim patří velký 
dík. 
 
V necelých 16 hodin začala valná hromada 
Spolku pro vojenská pietní místa, o. s. Jelikož se 
volební období našeho výboru již nachýlilo ke 
konci, byl hlavním bodem valné hromady volba 
výboru na další 3 roky. V úvodu se představili a 
stručně zhodnotili svoje funkční období všichni 
stávající funkcionáři spolku, tedy předseda 
Standa a místopředsedové Martin, Vladimír, 
Radek a Petr. A všech pět opět kandidovalo na 
další období. Z vystoupení kandidátů lze vybrat, 
že pro další období se např. Martin hodlá 
věnovat opět především technickému a 
organizačnímu zajištění provozu spolku a našich 
stránek a statistik, Vladimír klade důraz na 
vlastní mapování a propagaci spolkové činnosti, 
Radkovou prioritou i nadále bude historie, práce 
s archivy a oblast Vysočiny a Petr je připraven 
pomoci radou v organizaci, financích a 
pochopitelně i mapování. Navíc na svá bedra 
nakládá již tradiční Moravské setkání. A Standa 
je souhrnem výše uvedeného a především 
administrativy a spolkových financí. 
 
Před vlastní volbou Pepa navrhl plné začlenění 
spolku do ČsOL buď v rámci Českobrodské 
jednoty, nebo jako historické skupiny. Tento 
návrh byl v tuto dobu ne zcela odmítnut, ale 
odsunut na celé volební období s tím, že 
vyčkáme na výsledky sněmu ČsOL v roce 2010 
a následné směřování obce. Současné vedení 
obce a i vlastní obec jsou naší činnosti 
nakloněni, ale všichni máme v paměti značnou 
rozhádanost a nevraživost v obci, která je však 
doufejme již za námi. Přesto všechno, raději 
ještě vyčkáme, za prvé je třeba se ještě usilovněji 
věnovat práci na mapování, aby náš případný 
plný vstup do ČsOL byl přínosem nejen pro nás, 
ale i pro obec. Tedy nové vedení spolku bude mít 
za povinnost sledovat dění v ČsOL a na Valné 
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hromadě v roce 2012 se otázka sloučení/včlenění 
znovu otevře. 
 
V následné volbě, které bylo přítomno 12 členů 
spolku (elektronicky nikdo nehlasoval, plnou 
moc nikdo nezaslal) byl nadpoloviční většinou u 
každého kandidáta při volbě zvolen výkonný 
výbor v tomto složení: 
předseda: Stanislav Kain 
místopředsedové: Martin Brynych, Vladimír 
Štrupl, Radek Říha a Petr Tichý. 
 
Z následné diskuse byl hlavní důraz kladen na 
fakt, že nemalá část členů spolku vykazuje 
malou nebo žádnou spolkovou aktivitu a je pak s 
podivem proč vlastně do spolku vstupovali. 
Máme např. sympatizanta Oldu, jenž zarputile 
odmítá do spolku vstoupit, ale spolkových akcí i 
mapování se aktivně účastní. Naproti tomu 
máme členy, kteří nechodí na spolkové akce, 
neúčastní se mapování ani dalších aktivit. V 
rámci této diskuse se počala zvažovat možnost 
úpravy stanov na možné přeřazení takovýchto 
neaktivních členů ze statuta člena např. do 
pozice sympatizanta, přispěvatele apod. Nemá 
smysl si uměle udržovat nereálné počty členské 
základny. 
 
Feďo si na svá bedra vzal překlady z maďarštiny 
a zároveň se uvolil stát garantem pro Slovensko. 
V rámci této diskuse se dohodla přeměna sekce 
Slovensko v rubrice zahraničí a to tak, že 
Slovensko bude ze zahraničí vyjmuto, přeřazeno 
jako samostatná stránka pod české kraje a 
rozděleno na jednotlivé kraje a následně budou 
slovenská VPM přeřazena po krajích. Přeci 
jenom mají naše země k sobě blízko a počet 
členů a přispěvatelů našeho spolku na Slovensku 
roste. 
 
A když už se načalo Slovensko, došlo i na jeden 
z nejočekávanějších bodů diskuse a to jsou 
zahraniční VPM. Již dopoledne na to 
upozorňoval br, Těšínský a večer padlo jasné a 
konečné rozhodnutí. Zahraniční VPM se budou 
zařazovat ! Budou se zařazovat ve dvou 
režimech. 
Plný režim – VPM se vztahem k ČR/ČSR/apod. 
nebo zvláště významná (např. architektonicky či 
historicky) VPM se budou zařazovat jako VPM 
v ČR cestou vkladačů Romana a Jirky. Tato 
VPM budou plnohodnotně i v offline. 
Zjednodušený režim – VPM ostatní (např. 
„obyčejné“ pomníky z 1. světové války) bez 

vztahu k naší zemi. Tato VPM se budou 
zařazovat bez přepsaného textu „jen“ jako 
fotografie do galerií a s malou vstupní stránku z 
odkazem ze sekce zahraničí. Tento zjednodušený 
režim bude většinou odbavovat Martin. 
 
Ohledně tématu, čeho se budou týkat knihy z 
edice Knihovna pro rok 2010  - tam padne 
rozhodnutí na lednové schůzi, tam určíme jaké 
okresy případně města to v roce 2010 budou a do 
této schůze prosíme naše členstvo o vyjádření se 
k tomuto tématu. Po určení titulů se následně 
určí garanti pro jednotlivé tituly, aby se 
neopakovala situace z letošního roku, kdy si 
garant, jenž si tituly sám vybral a určil termíny 
nakonec oznámil, že si celou akci uspořádá ve 
vlastní režii. 

 
Jelikož je Hrušecko-Moravské setkání již přede 
dveřmi (koneckonců malou ochutnávku nám Petr 
i dovezl již nyní) byl schválen jediný možný 
organizátor této stále zajímavější a významnější 
akce, a i v roce 2010 jím bude Petr, díky mu za 
odhodlání do toho jít znovu. 
 
Jaroslava nás seznámila se stavem našeho 
účetnictví. kdy v pokladně ještě něco málo 
zbývá, stejně tak máme ještě několik triček. Plné 
vyúčtování dáme na internet a do naší výroční 
zprávy. Nicméně jsme schválili doporučený 
příspěvek na rok 2010 a to 250 Kč (povinný 
zůstává 50 Kč) s tím, že těm co platili letos 500 
Kč se bude letošní příspěvek počítat i za rok 
2010. 
Hlavním výdajem v roce 2010 bude pronájem 
serveru pro naši diskusi, poštovné a podobné 
relativně drobné výdaje. 
 
Honzin navrhl označovat námi navštívená VPM 
nějakým symbolem, předváděl pdoobný k tomu 
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účelu používaný v zahraničí (křížek s vlčím 
mákem). V této podobě jsme to odmítli (kříž je 
přeci jenom moc jednoúčelový symbol), ale 
nějaký podobný znak, případně více znaků 
bychom do budoucna zavést mohli. 
 
Schválili jsme nákup diktafonu pro zaznamenání 
historických a dalších informací na různých 
setkání s veterány, historiky a dalšími 
osobnostmi. 
 
V neposlední řadě nás příští rok čekají případné 
práce na pamětní desce gen. Krzáka. Br. Šíma z 
naší jednoty již získal jeden potřebný kontakt o 
čemž nás informoval Pepa. 
 
A jako zlatý závěrečný hřeb již večera se stalo 
předání pamětních listů za rok 2009. Část jich 
byla předána na místě, část bude předána 
dodatečně při vhodných příležitostích. V roce 
2009 jako výraz poděkování za práci a podporu 
náš spolek udělil pamětní diplom těmto osobám: 
pplk. MUDr. Budínský Pavel PhD., pplk. MUDr. 
Jindřich Sitta, Ing. Milan Mojžíš, Milan Řepka, 
plk. Alexandr Beer, plk. Ing. Jiří Hofman, plk. 
Vladimír Palička, Ing. Milan Těšínský, Hana 
Rašáková, Milena Kolariková, Bc. František 
Gábor, Doc. Dr. Roman Ronský, CSc, Marta 
Nejedlá, František Novák, Porteš Jiří, Ujfaluši 
Roman, Zahradníček Aleš, Stanislav Kain, 
Vladimír Štrupl, Martin Brynych, Ing. Radek 
Říha, Ing. Petr Tichý, Jiří Hušek, Bc. David 
Podzimek, Ing. Přerovský Josef, Jan Kincl, Mgr. 
Ivo Šťastný, Bc. Jaroslava Kainová, Mgr. 
Jaroslav Hudský, Diana Štruplová, Radek 
Vyskočil, Michal Plavec, Bc. Samuel Jablonka , 
PhDr. Ferdinand Vrábel , Ing. Jiří Porteš, Roman 
Janas, Pavel Měkota, Olda Tetur, Roman Sixta. 
Všem díky za pomoc, práci a podporu. 
 
 
Závěrem je třeba ještě jednou poděkoval ČsOL 
za poskytnutí prostorů pro tuto akci a finanční 
pomoci při jejím zabezpečení, stejně jako všem 
logistům i organizátorů. Velké díky patří také 
účastníkům akce, jenž neváhali dorazit nejen z 
blízka, ale i z daleka a dokonce i ze zahraničí. 
Díky všem za účast, díky všem za návštěvu a 
díky všem za tolik prospěšnou práci. 
 
Rádi se všemi a jistě i mnoha dalšími uvidíme i 
napřesrok. 
 
zapsal Martin 

Publicistika 

Výstava  

„Vojenské hřbitovy z 1. světové války na 
území Tarnowského okresu - bývalá Západní 

Halič” 

V sobotu 3.10. 2009 byla v Domě národnostních 
menšin v Praze 2, Vocelova 3 zahájena výstava 
fotografií vojenských hřbitovů z 1. světové války 
z tarnowského okresu v Polsku. Tuto akci věcně 
a finančně podpořil Magistrát hl. města Prahy, 
Stowaryszenie „Wspólnota Polska“, 
Velvyslanectví Polské republiky v ČR, 
Konsulární oddělení Velvyslanectví PR v Praze, 
starosta Tarnowa, Polský institut v Praze a Dům 
národnostních menšin v Praze. 

Jak bylo uvedeno během vernisáže, během I. 
světové války nebyli po bojích padlí vojáci 
sváženi na centrální oddělená místa, ale byli 
pohřbíváni v místě bitev na společná úložiště. 
Tím vzniklo v Polsku asi 400 válečných 
hřbitovů, kde jsou pochovaní vojíni obou stran a 
různých národností - Poláci, Rakušané, Němci, 
Rusové, Maďaři, Češi, Slováci, Ukrajinci, 
Italové. 
Vzhled pietních míst projektovali známí 
architekti z Polska, Německa, Ukrajiny a 
Maďarska. 

V tarnowském okresu se zachovalo 111 
vojenských hřbitovů z této doby. Připomínají 
krvavé boje ruské armády s  rakousko-uherskou 
armádou na přelomu let 1914 a 1915 na území 
Západní Haliče (zvláště v okolí Tarnowa a 
Gorlic). Stromy zarostlé hřbitovy, v místech 
bojů, jsou důležitým a neobvykle 
charakteristickým svědectvím historie tarnowské 
krajiny. 
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V minulosti, zejména po II. světové válce, 
zchátralé hřbitovy se v posledních letech 
restaurují díky iniciativě orgánů tarnowského 
okresu a finanční podpoře státu a řady polských i 
zahraničních organizací. K obnově s vysokou 
aktivitou přistoupil i Rakouský Černý kříž.  
Česká republika se prostřednictvím 
velvyslanectví ve Varšavě podílí na obnově 
hřbitova číslo 194 ve Szczepanowicích, číslo 252 
v Otfinówě a číslo 253 v Žabně – kde jsou 
pohřbení i čeští vojáci. 

Výstavu tvoří 26 panelů s fotografiemi hřbitovů 
ze současnosti a tak jak vypadala tato místa v 
době svého vzniku. Popis obsahuje počet 
padlých a jejich národnost. 

Výstava je otevřena od 4.10.2009 do 15.10.2009, 
denně od 10:00 do 19:00 hodin. 

Text a foto:  Jiří Porteš 3.10.2009 
 
 
 

Splatili jsme dluh 
 

11. listopadu 2009 se Západní skotská 
Vysočina probouzela do mrazivého rána, tráva 
na mořském břehu se třpytila jinovatkou a na 
vrcholcích vzdálených kopců bylo vidět první 
letošní sníh. K úlevě nás všech se nekonalo 
meteorology slibované větrné a bouřlivé počasí, 
tak typické pro atlantické pobřeží severního 
Skotska v tuto roční dobu.  

Ranní Arisaig se připravoval na 
slavnostní odhalení památníku českým a 
slovenským vojákům, kteří se zde, na 
severozápadním pobřeží Skotska, cvičili v letech 
1941-1943 v boji proti nacistům. Speciálným 
výcvikem, organizovaným britskou organizací 
Special Operations Executive (SOE), zde 
dohromady prošlo přes tři stovky příslušníků 
československé brigády. Následující 
paradesantní výcvik probíhal v Ringway u 
Manchesteru a další doškolení v jižní Anglii. 
Celkem bylo naplánováno čtyřicet osm výsadků, 
provedeno jich bylo devětatřicet za účasti více 
než stovky parašutistů. Cílem výsadků byl nejen 
Protektorát Čechy a Morava, ale také Francie, 
Itálie, Slovensko nebo Jugoslávie. Mnozí z nich, 
kteří prošli tvrdým výcvikem ve Skotsku, se 
nedožili konce války. Umírali při bojových 
operacích, v mučírnách gestapa, na popravištích 

nebo v koncentračních táborech. Ale ani ti, kteří 
se dožili konce války neměli vyhráno, podobný 
osud mnohé z nich potkal v komunistických 
věznicích. „Z té více než stovky lidí se konce 
války dožilo jen čtyřiačtyřicet,“ řekl plukovník 
Jaroslav Klemeš, jeden z posledních dvou 
žijících absolventů výcviku SOE ve Skotsku, 
kteří absolvovali seskok do okupované vlasti.  

 

 Plukovník Jaroslav Klemeš a  další dva 
váleční veteráni, generál Tomáš Sedláček a 
podplukovník Ján Bačík, se po osmašedesáti 
letech vrátili do míst, kde byli cvičeni v boji 
proti okupantům. „Návrat do Skotska pro mě 
hodně znamená,“ řekl Jaroslav Klemeš a dodal: 
„Chtěl bych především poděkovat všem těm, 
kteří na nás – vojáky, kteří tu cvičili a pak 
bojovali proti nacistům - i po těch letech 
nezapomněli.“ Také jedna z prvních vět 
bývalého předsedy skotského parlamentu George 
Reida, který podpořil výstavbu památníku, při 
projevu při odhalování byla: „Vítejte doma.“. 
Kromě G. Reida uctil památku českých a 
slovenských vojáků i zástupce velitele 51. 
skotské brigády plukovník Angus Taverner. Za 
potlesku diváků zdůraznil, že čeští a britští vojáci 
nyní opět společně bojují v Afghánistánu. Při 
odhalování památníku promluvili i náměstek 
ministra obrany pro zahraničí Jan Fulík, iniciátor 
celé akce český honorární konzul v Edinburghu 
Paul Millar a provost oblastní rady Lochaber 
Allan Henderson. Za přítomné veterány 
promluvil plk. Jaroslav Klemeš, který připomněl 
památku padlých kamarádů. Potěšil také 
přítomné, když zanotoval jejich starou bojovou 
písničku, kde si známý nápěv „mnoga ljeta 
živijó“ upravili do anglické podoby 
„Camusdarach, Camusdarach, Camusdarach, 
Garramor …“, a to podle farem, na kterých byli 
v době výcviku ubytováni.  
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 Slavnostní odhalení památníku vyvolalo 
v městečku Arisaig velký zájem. Sešlo se kolem 
tří set lidí, včetně místních veteránských spolků, 
studentů z místní školy a četných hostů z České 
republiky. Památníku, který při své návštěvě v 
září požehnal Svatý otec Benedikt XVI., dali 
požehnání také katolický kněz a protestantský 
reverend. Za hudebního doprovodu skotské 
dudácké a bubenické kapely The Rebel Pipers 
z Čech účastníci ceremonie zpívali píseň 
Amazing Grace a společně se pomodlili. The 
Rebel Pipers se také postarali o hudební 
podbarvení při kladení věnců skotskou písní The 
Flower of Scotland a Largem od A. Dvořáka při 
vzpomínce na padlé vojáky. Po odhalení 
památníku se většina přítomných odebrala do 
místní společenské místnosti, kde náměstek 
ministra obrany Jan Fulík předal podplukovníku 
Jánu Bačíkovi Kříž obrany státu ministra obrany 
ČR, zazpívaly děti z místní školy a dámy 
z Arisaigu připravily pro přítomné bohaté 
pohoštění, které bylo doplněno českým vínem 
z Moravy a výborným pivem z pivovaru 
Broumov, speciálně stočenému pro tuto 
příležitost. 

 Vlastní památník, který je vytesán ze 
šedomodré sedlčanské žuly, navrhl akademický 
sochař Josef Vajce a vypracovalo jej kamenictví 
Svoboda v Pečkách. Zobrazuje padák těsně po 
přistání, monumentálnost památníku je zjemněna 
květinovým motivem v přední části. Památník 
byl před odhalením zabalen symbolicky do 
padáku, který poskytl 43. výsadkový prapor 
v Chrudimi. Na celý projekt bylo zapotřebí asi 
2,5 milionu korun. Přispěly na něj desítky 
soukromých dárců, organizací a firem, ale třeba i 
města, odkud parašutisté pocházeli, například 
Plzeň, Jaroměř, Praha 2 a řada dalších. Památník 
stojí i přesto, že se ještě všechny peníze nesešly a 
zbytek byl poskytnut z osobních půjček několika 
zúčastněných osob a firem. Proto sbírka na 
památník nebyla dosud uzavřena a případní 
zájemci mohou stále zasílat své příspěvky na 
konto Czech Memorial u České spořitelny, číslo 
77 66 11 22/0800. 

 

Miroslav Anger 
člen výborů Charita Czech Memorial, Skotsko a 
Sdružení pro výstavbu památníku čs. vojákům ve 
Skotsku o.s., Praha 
 

Ohlasy z našich internetových stránek a 
veřejnosti  

 
 
Fotogalerii "Poprava ve Spáleném lese (KT)" 
 
jímá mne hrůza..... 
I po tolika letech jsou ty okamžiky stále živé. Co 
se asi honilo v hlavách obětí v těch posledních 
minutách jejich života ? O těch stupidních 
nacistických hovadech, které plnily příkazy 
nehovořím. Nacistická a komunistická ideologie 
způsobily ve světě nejvíce zla. 

JHolík 
 
Stránka "LIDÉ POD ŽÁKOVOU HOROU A 
TISŮVKOU ŽILI S PARTYZÁNY" 
Poprvé jsem i těchto událostech věfěl až¨když 
jsem si přečetl knížku lidé stateční a ti druzí. čtu 
jí několikrát do roka a vždy se na netu živě 
zajímám o osudy lidí z knížky ke svému 
velkému pořekvapení tam píšou i o mých 
předcích ze slavětína. velmi pěkná internetová 
stránka. 

Petr Matoušek 
 
Pochvala 
děkuji za tyto stránky. Zaujala mě část věnovaná 
brněnským pomníkům a deskám. Protože se 
touto problematikou dlouhodobě zabývám, 
dovoluji si zaslat odkaz na stránky Internetové 
encyklopedie dějin Brna 
(www.encyklopedie.brna.cz), kde mají sekci 
Objekty, která je věnována všem současným i již 
odstraněným pomníkům a pamětním deskám. 
Daný pomník či desku tam mají propojené i na 
medajlony osobností, které jsou na nich uvedeny. 
Možná by nebylo špatné s tamním autorským 
kolektivem navázat spolupráci. Ze spolupráce s 
nimi mám jen dobré zkušenosti. 

Petr 
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Vzkazy z naší „kešky“ GC1DB3Q 
 
TFTC.. našel jsem ji i bez GPS..zajímavý 
památníček, jezdil jsem kolem něj několik let a 
nevšiml si ho... 

pepega 
 
Když už jsme byli v těchto končinách, vydali 
jsme se i na tuto kešku. Z místa je opět hezký 
výhled, pomník mě moc nenadchnul, ale 
samozřejmě na zesnulé jsem vzpoměl. 

alicek 
 
Pohodova drive-inka, ktera se nasla skoro sama - 
vede k ni slusna geodalnice! Smutne misto :o/ 
Diky za kes! In/Out:CWG 

Zue 
 
Trochu nenapadny pomnicek,ale je videt ze se o 
nej nekdo stara. 

tuca80 
 
Nenápadný pomníček, kterého bych si bez kešky 
nevšiml. Díky za keš 

Asaky 
Snadná, ale jinak moc pěkná keš. Dík 

pdruza 
 
Moc dekujeme za seznámení s tímto zajímavým 
místem a za kešku.  

CleverDog 
 
diky pekny pomnicek i kes akor by to chtelo lepe 
zamaskovat jinak super kes! 

Kryspin.cz 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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