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



 2

Slovo redaktora 
 

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou 
druhé číslo spojeného zpravodaje Spolku pro 
vojenská pietní místa, o. s. a jednoty 
Československé obce legionářské v Českém 
Brodě. Jako redaktora mne velmi potěšil fakt, že 
reakce na spojení obou blízkých aktivit byly 
pozitivní. Vlastně se nenašel nikdo, kdo by proti 
spojení měl námitek. Jsem tomu rád, protože 
udržovat dva skoro stejné občasníky bylo časově 
vlastně nemožné a rušit kterýkoliv z nich zase 
nebylo přínosem pro propagaci naší činnosti. 
Jsem si vědom velkých nedostatků, které 
Monument má jak v grafické úpravě, tak i 
gramatice. Budu se snažit to zlepšovat a doufám, 
že se přidá i někdo další. 

 
 První část roku nás zastihla jednak 

v hektickém překlápění dat, kdy na novém webu 
je již k 5000 VPM, tak v přípravách na Valnou 
hromadu, kterouž číslo, které držíte v rukou 
končí. Podařilo se také rozjet tzv. „Pivní 
setkání“. t.j. pravidelné měsíční čtvrtky, kdy se 
scházejí členové a příznivci našeho spolku či 
jednoty. Naproti tomu jsme stále nedokončili 
plán činnosti spolku na letošní rok. A to i přesto, 
že nás čeká přinejmenším jedna více než 
zajímavá akce, které náš člen Ferdinand Vrábel 
věnuje nemalé úsilí a která jistě připomene 
významné osobnosti našich společných dějin se 
Slovenskem. 

 
A stranou nemůže zůstat fakt, že nám 

stále roste počet nových VPM, vždyť stojíme na 
prahu 21 000 zmapovaných míst. 
 

Na poslední březnový den připadl termín 
Valné hromady našeho spolku. Tato Valná 
hromada je v dějinách našeho spolku velmi 
významná. Jednak jsme schválili změnu stanov a 
také došlo ke změnám ve výkonném výboru. 
Nejenže se tento výbor zmenšil na tři členy, ale 
došlo i k personálním změnám. Novým 
předsedou spolku je Vojta Stráník, více 
v samostatném článku.  
 

Martin 
 

**** 
 
 
 
 

Vítejte mezi námi : 
 
Ve spolku: tentokrát bez nových přispěvatelů, 
členem spolku se stal Ondřej Brcko. 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: Marek Skýpala a 
Ondřej Brcko. 
 
 

Kronika Projektu 
 

8.1. 20 100 VPM, zapojilo se 364 osob. 
15. 1. 20 200 VPM, zapojilo se 364 osob. 
1.2. 20 300 VPM, zapojilo se 364 osob. 
11.2. 20 400 VPM, zapojilo se 364 osob. 
11.3. 20 800 VPM, zapojilo se 364 osob. 
18.3. 20 900 VPM, zapojilo se 364 osob. 

  
  

 
 

Z často kladených dotazů : 

Jak dlouho bude trvat převod starých stránek 
na nové ? 

Těžko odhadnout. Při stávajcím počtu lidí a 
tempu je to otázka minimálně na 5 let. 
 

Žádost o spolupráci či pomoc 
 

 
104 - Nevím na koho bych se měla obrátit s 
prosbou. Poradíte mi? Jedná se pomník Obětem 
války (1914-1918)  Luštěnice, u kostela a 
hřbitova. Jedná se mi o uvedeného Františka 
Hradce. Je někde uvedeno místo  popř. č. domu,  
kde a kdy se pan Fr. Hradec narodil a přesné 
datum kdy a kde zemřel? Jsou dochovány nějaké 
listiny o padlých?  
http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-
mlada-boleslav/lustenice.html 

Ludmila Krušková, Čelákovice, 
ludmila@kruska.cz 

 
**** 

105 - Uvítám jakékoliv informace o potomcích 
rodiny Vykoukových z Radotína, kde A.Opálka 
našel úkryt. Všichni skončili svůj život v 
Mauthausenu. 
 

Bohuslav Vykouk 
 

**** 
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Z našich aktivit  
 

Od února 2012 bude náš Spolek pořádat 
pravidelné spolkové setkání, a to každý první 
čtvrtek v měsíci. Nejbližší se bude konat ve 
čtvrtek 26.1.2012, v 17h restaurace  U Bronců, 
Biskupská 1139/4, Praha 1. Další budou 
v termínech: 2/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 5/7 (z důvodu 
státního svátku se tento termín pravděpodobně 
vypustí, ale kdo ví, sledujte online diskusi), 2/8, 
6/9, 4/10, 1/11, 6/12. 
 

**** 
 

61. setkání klubu ( projektu ) VETS 

Zápis z 61. setkání účastníků projektu 

konaného dne 26. ledna 2012 v Praze, v 
restauracích U Rychtiků a U Bronců 
účast: Vojta, Jirka, Honzin, Aleš, Tomáš, Zdenka 
a Martin 

program: 

1)    Podstatná informace na úvod, poplatky za 
oba naše weby pro rok 2012 jsou uhrazeny. 
2)    Náš člen Mgr. Vladimír Ježek vypracoval 
návrh stanov, byli rozeslány a vypadají velmi 
dobře, Vojta nás seznámil s jejich námětem a 
diskuse k tomuto tématu se nyní přenese 
(doufejme) do naší elektronické diskuse. Prosíme 
všechny naše členy k účasti v ní. Bude k tomu 
založeno samostatné diskusní vlákno. 
3)    Martin podal informaci o nedávné schůzi 
Historicko-dokumentační komise ČsOL, kde 
byla představena činnost našeho spolku i možné 
využití našich výstupů a databáze pro doplnění 
oficiálních seznamů válečných hrobů, kde jak 
víme, tu a tam nějaký ten válečný hrob ještě 
evidence nedoznal. 
4)    Následovala Honzinova chvilka, který se již 
ujal své role pokladníka. Jestli bude dále 
postupovat jako na první letošní schůzi, budeme 
spolkem bohatým, první letošní setkání spolku 
na darech přineslo více než 1500 Kč. Takže 
dárcové neváhejte, Honzin je vždy připraven 
dary přijímat. 
5)    Následovala celkem nemilá chvilka, kdy 
jsme se museli přesunout z jedné restaurace do 
druhé. Zpočátku jasná a poklidná akce se díky 
nemístní poznámce jednoho z obsluhujícího 
personálu stala celkově důvodem k tomu, že se i 

do budoucna raději přeci jen zaměříme na nám 
starou a dobrou restauraci U Bronců, kde jsme 
asi o něco více vítáni, než v té, jejíž jméno už 
jsem při psaní zápisu zapomněl. 
6)    Do budoucna budeme muset vymyslet 
systém plánování oficiálních schůzí, a to i tak, že 
by část z nich našla ve spojení s další akcí termín 
o víkendu. Přítomní se však shodli na tom, že 
dočasně mohou být využita dříve naplánovaná 
pravidelná čtvrteční setkání jako termín pro 
schůze. Toto řešení je však dočasné. Pro oficiální 
schůze potřebujeme tedy najít nejen systém 
hledání termínu, který bude vyhovovat většině, 
ale případně i místo, které uspokojí většinu. 
7)    Po přesunu do restaurace U Bronců, která 
nám už tolikrát poskytla azyl následovalo 
školení, kdy Vojta Zaškolil Martina a Honzina 
do provozních věcí nových stránek, včetně 
vkládání dat. 
8)    Na závěr nás Tomáš překvapil svým 
koníčkem, výrobou taktických náramků, jenž 
kvalitou s klidem předčí profesionální výrobky 
(natožpak dovážené šunty, jichž je všude čím dál 
tím více). Vše pochopitelně spojil s bohatou 
ukázkou svých výrobků, je vidět, že jsme spolek 
mnoha talentů a dovedností. 

To je vše, příští týden nás čeká první z 
pravidelných čtvrtečních setkání, což je novinka, 
která se doufejme ujme. A mnohé nasvědčuje 
tomu, že náš člen Feďo už rozjel přípravy akce 
cyklopřejezdu z rodiště M. R. Štefáníka 
(Košariská) do rodiště T. G. Masaryka 
(Hodonín). A že je s tím kupa práce, o tom 
netřeba pochybovat. 

 zapsal: Martin 

**** 
Pivní setkání č. 1 

 
proběhlo včera (2/2/2012) U Bronců. Došel 
Honzin, Martin, Tomáš a Aleš. Spolku jsme moc 
nedali (jak je v plánu na tomto typu akcí), ale i 
tak stačil Honzin skásnout Aleše o dar, čímž se 
ukazuje jako zručný pokladník. Následně jsme se 
shodli, že je třeba objednat sál na Valnou 
hromadu spolku, což Honzin učinil dne 
následujícího a sál v Legii máme objednán s tím, 
že součástí bude i schůze jednoty ČsOL Český 
Brod (s hlavním zaměřením na případné 
dopřesnění čehokoliv pro akci s přejezdem 
Hodonín - Košariská). Co se hluku týká, byla 
restaurace v průměru (relativně málo hostů), 
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zakouřenost standardní, tedy pro nekuřáky: 
zakouřeno. I z tohoto důvodu je tedy třeba 
dořešit místa řádných schůzí spolku. Je hezké, že 
má někdo pocit (a zdaleka ne jeden či dva lidé, 
tedy alespoň podle toho "co se říká" - 
mimochodem i tohle mně u spolku mrzí, máme 
dost možností si vše říct), že do té či oné 
hospody nikdy (či už) nepůjde, když nepadají 
žádné návrhy. Abysme nakonec nebyli jen online 
spolek. A jelikož je nyní sice zima nehezká, tak 
se přeci jen bude (snad) oteplovat - zvolili jsme 
pro další termíny jistotu v podobě objednání 
stolu. V této restauraci (kde nás rádi vidí, na 
rozdíl od jiné, méně významné a nejmenované) 
to není problém. 

zapsal Martin 
**** 

 
 

62. setkání klubu ( projektu ) VETS 

 
 Zápis z 62. setkání účastníků projektu 

konaného dne 1. března 2012 v Praze,  
v restauraci U Bronců 
účast: Vojta, Jirka, Honzin, Aleš, Tomáš, 
Zdenka, Martin, Vladimír a Vladimír J. 

Čistě technicky vzato se jednalo o 2. pivní 
setkání, která probíhají podle plánu 1x měsíčně, 
ale jelikož se nedaří naplánovat členské schůze a 
vzhledem k velké účasti a blížící se Valné 
hromadě spolku byl tento termín nakonec použit 
i jako schůzový. Faktem však je, že je třeba něco 
s plánem schůzi udělat – více viz zápis. 

program: 

1)    Úvodní část patřila ČsOL Český Brod, 
Martin přítomné informoval o zájmu jednoho 
Broďáka vstoupit do naší jednoty a jednoho 
člena z Vyškova k nám přestoupit. Oba jsou 
zváni na Valnou hromadu spolku (31. 3. 2012) 
jejíž součástí bude i členská schůze jednoty.  
A nemenší radost nám jistě přinesla i zpráva, že 
se jednomu Brodskému uskupení konečně 
podařilo získat do nájmu objekt, jenž umožňuje 
outdorové aktivity, zasvěcení jistě vědí oč jde. 

2)    Následně pokladník spolku nezapřel svoji 
pečlivost a všem dárcům z předchozích období 
vydal příjmové doklady. 

3)    Následovala rozsáhlá část týkající se příprav 
na Valnou hromadu spolku, jenž jak víme, se 
bude konat v sobotu 31. března 2012  
v klubovně v hotelu Legie. Oficiální zahájení je 
v 10 hodin. Přípravy místnosti však začneme již 
v 9 hodin. Hlavní logistické břímě ponese jako 
vždy Honzin a Aleš. Techniku částečně zajistí 
Jirka, částečně využijeme to co je na místě.  
V souladu s plánem Valné hromady bude od 10 
hodin probíhat členská schůze jednoty ČsOL 
Český Brod, kde budeme řešit pomoc Feďovi  
s akcí „Přejezd“, budeme řešit nové členy a 
doladíme plán na rok 2012. Přibližně od 11 
hodin se dá očekávat, že již bude spolek 
usnášeníschopný a budeme moci vyřešit několik 
hlavních věcí. Nejdůležitější je úprava stanov, 
volba výkonného výboru. A pochopitelně 
doladění plánu činnosti spolku na rok 2012. 

4)    Ke stanovám (respektive návrhu změn) se 
má doposud možnost vyjádřit každý. Návrh je 
ke stažení v členské diskusi. Finalizace a 
právních formulací se ujal Vladimír J. a je vidět, 
že má v dané oblasti značné zkušenosti, nový 
návrh dává více smyslu než naše předchozí 
pokusy. Prosíme všechny, kteří se hodlají do 
diskuse ke stanovám připojit, ať si návrh 
nastudují a na místě pokud možno aˇy neřešíme 
jednotlivé položky zase od nuly. Na stanovách se 
pracuje dlouhou dobu a už je třeba je dodělat. 

5)    Nemenším problémem je schůzová činnost 
spolku. Dá se říci, že části členům vyhovuje 
systém zavedený pro pivní setkání, tedy 
především znalost termínu schůze velmi dlouho 
dopředu. Je pravděpodobně nezbytné něco 
podobného nejít i pro členské schůze.  
A především se musí odprostit od žabomyších 
válek na téma, ten nepůjde tam protože se tam 
kouří, ten nepůjde tam, protože je tam drzý 
personál, ten nemluví s tím, apod. Pivní setkání 
jsou pro příznivce piva a diskusí, je jasné, že 
donekonečna nemohou nahrazovat schůze.  
A stejně tak je jasné, že schůze spolku by měly 
mít nějakou vyšší úroveň než pivní setkání 
(avšak i pivní setkání je společenskou událostí). 
Tedy stručně, potřebujeme najít místo, kde se 
nekouří, není hluk, je obsluha jenž chápe, že je 
obsluhou, je tam dost místa, dá se tam psát, atd., 
atd. Zároveň se musí nastavit počet schůzí do 
roka tak aby se nedublovaly akce a neutopili 
jsme se ve schůzování a v neposlední řadě se 
musí najít termíny tak, aby se bez větších obtíží 
dala očekávat účast hostů z daleka. K místu – 
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zde je otevřené pole a zatím žádné návrhy,  
k termínů – asi postačí 4-5 schůzí do roka, kdy 
jedna z nich bude zároveň Valnou hromadou, 
jedna může být společná s Valnou hromadou 
ČsOL Český Brod, následně jedna může být 
velmi výjezdní (Morava, Slovensko, např.  
v rámci „Přejezdu“) a zbývá nám 1-2 „volné“ 
termíny, např. jako letní seminář apod. Stejně tak 
termíny mohou být více směřovány k víkendům. 
Je jasné, že bude-li schůze ve čtvrtek odpoledne 
v Praze, nelze očekávat účast Moravské či 
Slovenské větve (protože by to pro ně 
automaticky znamenalo mít volno v pátek + 
ubytování). Naproti tomu, když spojíme více 
věcí dohromady o víkendu (např. muzeum, 
výstava, burza, výlet) je na dobrou účast větší 
šance. Prosím věnujme tomuto problému 
pozornost. Je to na první pohled malichernost, 
ale prastarý systém, kdy se účastníci jedné 
schůze shodli na termínu následující byl opuštěn 
a nový není, čímž nám jaksi chátrá schůzový 
plán. 

6)    Vojta nám vydal další tipy jak vkládat VPM 
a nepřidělávat schvalovačům vrásky, doufejme, 
že se někteří vkladači poučí. 

7)    Honzin nás informoval o stavu pokladny 
(není to zlé) a shodli jsme se na nezbytnosti mít 
na rok finanční rozvahu, už proto, že z ní bude 
vycházet návrh na výši ročního členského 
příspěvku. 

To je vše, jak vidno, pivní setkání bylo tentokrát 
více pracovní než pivní. I to nám však v mírném 
rozsahu nezabránilo si připomenout jedny 
narozeniny (ještě jednou gratulace). Těšíme se 
na setkání na Valné hromadě už za pár dní  
a pokud možno v míře nemalé. Kdo nebude moci 
přijet posílejte plné moci svým oblíbencům  
(je akceptována jako obvykle i elektronická 
verze). Tato Valná hromada nás opět posune dál 
(doufejme), anebo to prostě bude jen výrazná 
změna. Zatím je na 3. fázi vidět, že se suneme 
zvolna. ale přeci jen k vyšší kvalitě. 

zapsal: Martin 

 
**** 

 
 
 
 

Zápis z Valné hromady Spolku pro vojenská 
pietní místa, o.s. a schůze jednoty ČsOL 

Český Brod 
 
Obojí se konalo v sobotu 31. března 2012 
v klubovně ČsOL v hotelu Legie v Praze za 
hojné účasti členů spolku i jednoty. 

Valná hromada byla naplánována  na 9 hodinu, 
kdy se však nesešel potřebný počet členů spolku 
a tudíž bylo nutno vyčkat na následný termín, 
tedy 10 hodinu, kdy pro jednání již podle stanov 
postačovala prostá většina přítomných. 

Ze spolku se jednání účastnili: V. Štrupl, M. 
Brynych, R. Říha, P. Tichý. J. Přerovský, J. 
Kincl, A. Zahradníček, F. Vrábel, J. Porteš, D. 
Vrba, D. Vrba ml., T. Sehnalík, V. Ježek, V. 
Stráník, M. Zsilinszká a F. Jedlička. Jako 
sympatizantka J. Lenková. Omluveni a předanou 
plnou mocí byli I. Šťastný a D: Štruplová za 
které hlasoval V: Štrupl. Omluven byl dále 
předseda spolku S. Kain, terý však plnou moc na 
zastupování nepředal. 

Celkem se Valné hromady účastnilo  fyzicky  
16 členů a dva v zastoupení, celkově 18 hlasů. 

Schůze jednoty ČsOL Český Brod se účastnili: 
Josef Přerovský, Martin Brynych, Jan Kincl, 
Vladimír Štrupl, Diana Štruplová, Aleš 
Zahradníček, Petr Tichý, Ferdinand Vrábel, Jiří 
Porteš, Tomáš Sehnalík a dva zájemci o vstup do 
Českobrodské jednoty: Marek Skýpala a Ondřej 
Brcko. 

Mezičas při čekání na desátou hodinu jsme 
strávili legionářskou agendou, kdy nás předseda 
seznámil s průběhem příprav akce v Poličanech, 
programem této vícedenní akce a plánem úhrad 
nákladů. Následně jsme probrali možnosti podílu 
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naší jednoty na obnově pomníku v Mělnickém 
Vtelnu. Doladil se termín pro výroční schůzi 
jednoty v Českém Brodě na 22. září a předběžně 
se stanovil termín pro seminář k problematice 
vojenských pietních míst na 30. 11. – 1. 12. 
v Praze. 

Feďo nás seznámil s průběhem příprav 
cyklopřejezdu Hodonín – Košariská, jehož nultý 
ročník se chystá na letošní rok. 

V závěru legionářské části se představili zájemci 
o vstup do Brodské jednoty Marek a Ondra. Oba 
budou jistě velkou pomocí pro naše řady a za 
jejich rozhodnutí jsme velmi rádi. 

Od 10 hodin 30 minut začala hlavní akce tohoto 
dne a to náhradní Valná hromada Spolku pro 
vojenská pietní místa, o. s. 
 
Úvodní část patřila změnám ve stanovách 
spolku, tuto část řídil stejně jako 
několikaměsíční přípravu a finalizaci návrhů 
Vladimír Ježek, který také sepíše finální zápis a 
stanovy v novém znění odešle k založení na 
Ministerstvo vnitra. Nové úplné znění se také 
následně objeví na našich webových stránkách. 
 
Hlavními změnami ve stanovách je zmenšení 
počtů ve výkonném výboru spolku a zavedení 
povinného členského příspěvku.  
Po odsouhlasení nového znění stanov byl zvolen 
nový výkonný výbor, již podle nových počtů a to 
v počtu tří lidí, jmenovitě Vladimír Štrupl, 
Vojta Stráník  a Honzin Kincl. Výkonný výbor 
následně zvolil předsedu. Novým předsedou 
Spolku pro vojenská pietní místa se stal Vojta 
Stráník. Jeden z místopředsedů, Honza Kincl 
bude vykonávat funkci správce naší pokladny, 
v čemž se už dříve velmi osvědčil. 
 

Již nový výkonný výbor následně představil 
finanční plán na zbytek letošního roku, včetně 
výše členského příspěvku pro rok 2012. Výbor 
navrhl částku 400 Kč. V následné diskusi padlo 
více návrhů (od 350 do 500 Kč), nicméně 
nejvíce hlasů získal původní návrh výše 
příspěvků, tedy 400 Kč za člena na rok 2012, 
který byl schválen celkem16 hlasy. Členům 
spolku tímto vzniká nová povinnost, a to uhradit 
tento členský příspěvek do 30. června 2012. 
V odůvodněných případech, na základě žádosti 
člena může výkonný výbor výši příspěvku 
případně snížit. Jak je nově uvedeno ve 
stanovách – neplacení členských příspěvků je 
jedním z důvodu k ukončení členství ve spolku, 
což by se řešilo na další Valné hromadě, 
případně výroční schůzi (tedy letos na semináři  
a v dalších letech na Valných hromadách). 
 
Členské příspěvky je možné uhradit v hotovosti 
u pokladníka (čehož mnozí na místě využili)  
a bude i zřízen spolkový účet. Výše členského 
příspěvku byla stanovena především s ohledem 
na nutnost zajistit provoz internetových stránek  
a vše s tím souvisejícím. 

Posledním bodem byl vstup Ondry Brcka  
i do Spolku pro vojenská pietní místa, jehož 
žádost na místě výkonný výbor kladně vyřídil. 

Tímto Valná hromada skončila a následoval 
diskusní blok. 

zapsal:  Martin 
 

**** 
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Publicistika 
 

Kuriózna oslava na hrobe čs. legionárov v 
Nových Zámkoch 

 
. Počas bojov o Slovensko v prvom polroku 1919 
došlo v oblasti Štúrova a Nových Zámkov k 
prudkým bojom medzi československými 
vojakmi (legionári, četníci, sokoli, dobrovoľníci) 
a príslušníkmi maďarských vojsk. Vláda 
Mihálya Károlyiho a neskôr Bélu Kuna chcela 
udržať územnú integritu Uhorska stoj čo stoj za 
každú cenu, napriek tomu, že zástupcovia 
Slovákov v Turčianskom Sv. Martine už 30. 
októbra 1918 vyhlásili svoj úmysel vytvoriť s 
Čechmi spoločný štát. 
 

Južné aj východné Slovensko je posiate hrobmi 
stoviek prevažne Čechov a Moravanov, ale aj 
Slovákov, ktorí ešte po celé mesiace po 
oficiálnom uzavretí prímeria na konci I. svetovej 
vojny v novembri 1918 museli so zbraňou v ruke 
vybojovať územie budúcej československej 
republiky. Jeden z takýchto hrobov je v Štúrove 
a iný zase v Nových Zámkoch.  Vojenská 
posádka v Nových Zámkoch, sokoli, legionárske 
organizácie a osvetové spolky začali už v roku 
1921 organizovať zbierky na postavenie 
pomníka našim padlým vojakom a postupne sa aj 
exhumovali ich telesné pozostatky v okolitých 
dedinách a opustených lokalitách. Na cintoríne v 
Nových Zámkoch boli potom spoločne 
pochovaní v masových hroboch. Odpočíva tu 
celkom 92 padlých Čechov, Moravanov a 
Slovákov. V meste postavili pomník legionárom 
už v dvadsiatych rokoch pred miestnou 
sokolovňou, kde sa potom konali aj pietne 
slávnosti a oslavy vzniku Československa. Tak 
isto bola odhalená aj pamätná tabuľa majorovi 
Jelínkovi, ktorý padol v Nových Zámkoch na 
konci samotného konfliktu, v druhej polovici 

júna a pochovali ho v rodinnej hrobke  
na Olšanoch v Prahe. 
 
Cieľom postavenia pomníkov a zriadenia 
spoločného hrobu padlým vojakom bolo 
„postarať sa o ich dôstojné pochovanie na 
spoločnom mieste a zbudovať pomník, ktorý by 
najlepšie dokumentoval vďačnosť a úctu otčiny 
k ich jasnej pamiatke.“ 
   
Nad hromadným hrobom na novozámockom 
cintoríne bol postavený pomník so súsoším, 
ktoré je dielom akademického sochára Fraňa 
Štefunku. Súsošie na betónovom podstavci, do 
ktorého bola vložená aj prsť zeme z bojiska pri 
Zborove, zobrazuje kľačiaceho vojaka, za 
ktorým je alegorická postava ženy. Pomník bol 
odhalený 28. októbra 1936. O hrob a pomník sa 
mala starať miestna posádka. Na podstavci bola 
tabuľa sa nápisom: „Hrdinom padlým r. 1919 / 
za československú vlasť. /Vy živí, nedajte sa 
zviklať / v láske k domovine! / Bez nej každé 
dielo hynie./ Z nás mŕtvych vezmite si príklad: / 
vlasti sme dali všetky sily. / Preto sme 
zvíťazili.“/ 
  
Tak isto sa tam pripomínalo, že na tomto mieste 
je vložená aj prsť z bojišťa pri Zborove. 
   
Po Viedenskej arbitráži (2. novembra 1938), 
ktorá znamenala pre Slovensko podobnú 
katastrofu ako Mníchov pre české a moravské 
kraje, pripadli Nové Zámky Maďarsku. V tom 
období sa na južnom Slovensku odstraňovali 
pomníky a sochy pripomínajúce Československú 
republiku, medzi nimi aj legionárske pomníky. 
Takýto osud stihol legionárske pomníky v 
Lučenci, Komárne, Vrábľoch a aj v Nových 
Zámkoch. Na mestskom cintoríne sa zachoval 
len betónový podstavec pod spomínaným 
súsoším a zanedbané hroby. 
   
V rokoch 1945 – 1948 sa legionárske pamiatky v 
Nových Zámkoch nepodarilo obnoviť a ani 
nasledujúci režim o dôstojnú spomienku na 
legionárov nemal záujem. Ak nepočítame 
ilegálne odhalenú tabuľu na pamiatku našich 
padlých inštalovanú na Dome Matice slovenskej, 
tak v Nových Zámkoch máme už len 
neudržiavaný masový hrob – na rozdiel od 
Štúrova a Bajča, kde sú hroby a pomníky 
renovované a udržiavané – a betónový podstavec 
po Maďarmi odstránenom súsoší. 
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V novinách Szabad Újság (Slobodné noviny) 
vyšiel 14. marca 2007 oznam, podľa ktorého si 
15. marca v Nových Zámkoch pripomenú 
maďarskú revolúciu a  povstanie proti 
Habsburgovcom  z rokov 1848 – 49 na cintoríne 
pri podstavci „po zvalenom pomníku Lajosa 
Kossutha...“ Táto slávnosť sa tam 15. marca 
2007 aj uskutočnila, ale... Nestalo sa tak  – ako 
sa organizátori domnievali – pri podstavci 
Kossuthovej sochy, ale pri podstavci, ktorý 
niesol pôvodne legionárske súsošie a na hroboch 
našich legionárov! 
   
V Nových Zámkoch bola skutočne aj socha L. 
Kossutha, tá však stála pôvodne na námestí v 
meste, čo je od cintorína vzdialenosť takmer dva 
kilometre a ani socha ani jej podstavec nikdy na 
cintorín neboli premiestnené. Podľa dobových 
fotografií bol podstavec Kossuthovej sochy, 
ktorá bola ako symbol uhorskej štátnosti 
odstránená z námestia v roku 1919,  
ihlancovitého tvaru, zatiaľ čo podstavec 
legionárskej sochy, ako je to vidieť aj na 
priložených fotografiách bol hranol. Upozornili 
na to aj miestni vlastivední pracovníci Ladislav 
Szabó a Alexander Štrba v novinách Castrum 
Novum č. 14 zo dňa 3. apríla 2007. 
   
Záleží teraz na príslušných orgánoch, ktoré majú 
na starosti vojnové hroby a pomníky, aby sa aj 
tento hrob a pozostatky podstavca v Nových 
Zámkoch dali do poriadku, označili sa príslušnou 
tabuľou a prípadne aj obnoveným súsoším. V 
záujme toho, aby sa pomníky ako miesta 
historickej pamäte z neznalosti nedeformovali a 
aby sa podobný smutno-smiešny príbeh, keď sa 
pamiatka hrdinu maďarského národa L. 
Kossutha  oslavovala na mieste, kde stával 
legionársky pomník a je tam aj masový hrob 
padlých československých legionárov, 
neopakoval. 

Ferdinand Vrábel 
 

**** 
 
Podarí sa založiť novú tradičnú akciu ČsOL? 

Predbežná informácia o príprave akcie: 
Cykloprejazd z rodiska M. R. Štefánika do 

rodiska T. G. Masaryka:  Košariská – 
Hodonín 

   I. ročník: 7. júla (sobota) 2012  

 V minulom roku sa podarilo dobudovať 
cyklotrasu spájajúcu rodiská Milana 
Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue 
Masaryka. V tomto roku 2012 si pripomenieme: 
150. výročie založenie Sokola, 95. výročie 
bitky pri Zborove, 75. výročie úmrtia prvého 
prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Pri tejto 
príležitosti prišli členovia Jednoty 
Československej obce legionárskej v Českom 
Brode s iniciatívou, usporiadať cykloprejazd 
medzi uvedenými lokalitami. 
 

Akciu organizuje Jednota ČsOL Český Brod 
v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. 
Štefánika na Brezovej pod Bradlom a 
Juhomoravskou organizáciou Českej obce 
sokolskej za účasti obecných a mestských 
samospráv: Košariská, Brezová pod Bradlom, 
Skalica a Hodonín (pripojenie ďalších 
samospráv na trase je vítané). 
Plánovaný prvý ročník cykloprejazdu medzi 
rodiskami dvoch z trojice zakladateľov 
Československej republiky v roku 1918 – 
Tomáša Garrigue Masaryka, Milana 
Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša sa 
koná pod záštitou ústredia ČsOL Praha, 
Spoločnosti M. R. Štefánika, ČOS, hajtmana 
Juhomoravského kraja a predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja, 
zainteresovaných mestských a obecných 
samospráv. 
 
Cieľom akcie je založiť tradičný každoročný 
cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, 
pričom by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 
2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: 
Hodonín – Košariská atď. Počíta sa s dvoma 
pietnymi aktmi: pri Mohyle M. R. Štefánika 
na Bradle a pre soche T. G. Masaryka v 
Hodoníne 
Akciu by každoročne organizovala Jednota 
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ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou 
M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom vždy v 
prvý prázdninový víkend. Podujatie by 
nepochybne postupne pritiahlo aj pozornosť 
médií a pomohlo by propagovať ČsOL, čs. 
légie, zakladateľov Československej republiky 
a  česko-slovenskú vzájomnosť medzi 
mládežou, turistami i v kruhoch širšej 
verejnosti. Ak by sa podarilo usporadúvať 
každoročne tento cykloprejazd, časom by 
vznikla tradícia a akcia by prispela aj k 
vlasteneckej výchove mládeže, žiakov i 
študentov. Základy dnešnej samostatnej 
Českej republiky a samostatnej Slovenskej 
republiky spočívajú na základoch a 
hodnotách, ktoré presadzovali a hlásali 
Štefánik, Masaryk a Beneš: sloboda, 
nezávislosť, demokracia, rovnoprávnosť medzi 
národmi a národnosťami, európska integrácia, 
život v mieri a  vzájomnom porozumení.  
Na podujatie prizveme aj členov klubov 
vojenskej histórie a partnerské organizácie zo 
zahraničia, predovšetkým z Francúzska, 
Ruska, Talianska atď. 
 
Termín: Príchod v piatok 6. júla, ubytovanie na 
Košariskách a Brezovej pod Bradlom, odchod 
večer 7. júla, prípadne – podľa individuálneho 
rozhodnutia účastníkov, po nocľahu v 
Hodoníne   – v nedeľu 8. júla. 
 
Finančné náklady pre organizátorov by boli 
minimálne, pretože účasť (cestovné, nocľah, 
stravu a občerstvenie + nevyhnutné poistné) si 
hradí každý účastník sám. ČsOL by hradila 
len dve kytice alebo vence na pietne akty na 
Bradle a v Hodoníne.  Bude vítané, ak sa ďalšie 
organizácie k pietnym aktom pripoja. 
 
Trasa – spresní sa dodatočne. V zásade bude 
základom cyklotrasa z Košarísk do Hodonína, 
iba s menšími odchýlkami. 
 
Účasť – Aj keď nepôjde o žiadne preteky a 
závod o najlepšie časy, predpokladá sa účasť 
fyzicky zdatných jednotlivcov nad 15 rokov; 
mladší účastníci sa na akcii môžu zúčastniť 
len v sprievode zodpovednej dospelej osoby. 
Účastníci nemusia absolvovať celú trasu. Je 
možné aj čiastkové absolvovanie trasy, pričom 
jednotlivé okruhy môžu byť napríklad (podľa 
telesných možností, trénovanosti a výdrže 
účastníkov) v okolí Košarísk a Brezovej pod 
Bradlom, ďalej v oblasti Branču a Sobotišťa 

ako aj Skalice a Hodonína.  
 
V tých istých lokalitách sa počíta aj s účasťou 
milovníkov geocachingu. Ich účasť je vítaná, 
ale keďže vyhľadávanie príslušných kešiek a 
následné zápisy si vyžadujú viac času, tieto 
aktivity sa budú konať nezávisle od hlavného 
podujatia, ktorým je súvislý cykloprejazd. 
 
Na akcii bude zabezpečená logistická podpora 
niekoľkými motorovými vozidlami pre prípad 
nevoľnosti, technických porúch na bicykloch, 
menšie opravy, odstraňovanie defektov atď. 
Takisto bude zabezpečená účasť zdravotníka. 
Odporúča sa, aby účastníci absolvovali pred 
podujatím lekársku prehliadku a uzavreli 
individuálne alebo skupinové poistenie pre 
prípad nehody alebo úrazu. 
 
Každý účastník sa na podujatí zúčastňuje na 
vlastné nebezpečenstvo a  žiadny z 
usporiadajúcich orgánov, organizácií, spolkov, 
inštitúcií a  samospráv nie je zodpovedný za 
prípadnú náhradu škody a ani im nevznikajú 
žiadne právne alebo finančné záväzky voči 
účastníkom prejazdu. 
 
Na záver sa pre absolventov celej trasy od 
štartu až do cieľa počíta v Hodoníne aj s 
odovzdaním čestných diplomov o účasti na I. 
ročníku cykloprejazdu. 
 
Zabezpečenie prípravy podujatia: 
1/ rokovania so zainteresovanými – február – 
marec 2012, 
2/ príprava a vydanie informačného letáku – 
apríl 2012, 
3/ uzávierka prihlášok a zabezpečenie 
ubytovania – máj 2012. 
 
V Bratislave január 2012  

Za organizačný výbor: 
PhDr. Ferdinand Vrábel  

**** 

Podarí sa založiť novú tradičnú akciu ČsOL? 
- pokračování 

Na základě porady z 2. 2. v Břeclavi (účast F. 
Trávníček, P. Tichý a F. Vrábel) dochází k 
finalizaci plánu akce.  
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Termín je stanovený s konečnou platnosťou na 
DRUHÝ prázdninový víkend t.j. 13. - 14.- 15. 
7. (júl, červenec), hlavná akcia - prejazd bude 
14. 7. Takisto bol program doplnený o večerný 
koncert v Hodoníne 14. 7., ktorý pripraví ČsOL 
Valtice.  
 
Petr a Franta navrhli, aby boli stanovené dve 
trasy - menej náročná a kratšia po asfaltkách (tá 
by bola vhodná aj v prípade nepriaznivého 
počasia, lebo si nemôžeme ani v prípade dažďa, 
akciu odvolať) a náročnejšia, dlhšia v 
kopcovitom teréne pre fyzicky zdatných. Obe 
skupiny by išli spoločne z Košarísk až na Bradlo, 
tam by sa rozdelili a spojili by sa znovu na 
námestí v Skalici a potom spoločne pokračovali 
do Hodonína. 

Za organizačný výbor: 
PhDr. Ferdinand Vrábel 

**** 

O pripravovanej akcii ČsOL: Cykloprejazd z 
rodiska M. R. Štefánika do rodiska T. G. 

Masaryka 

V minulom roku sa podarilo dobudovať 
cyklotrasu spájajúcu rodiská Milana Rastislava 
Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. V 
tomto roku 2012 si pripomenieme 150. výročie 
založenia Sokola, 95. výročie bitky pri Zborove, 
75. výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. 
Masaryka. Pri tejto príležitosti prišli členovia 
jednoty Československej obce legionárskej 
v Českom Brode s iniciatívou usporiadať 
cykloprejazd medzi uvedenými lokalitami. 

Akciu organizujú jednota ČsOL Český Brod a 
jednota ČsOL Valtice v spolupráci so 
Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej 
pod Bradlom a Juhomoravskou organizáciou 
Českej obce sokolskej za účasti obecných 
a mestských samospráv: Košariská, Brezová pod 
Bradlom, Skalica a Hodonín (pripojenie ďalších 
samospráv na trase je vítané). 

Cieľom akcie, ktorá sa bude konať v sobotu 14. 
júla 2012, je založiť tradičný každoročný 
cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, 
pričom by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 2012: 
Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – 
Košariská atď. Počíta sa s tromi pietnymi aktmi 
na Košariskách pri soche M. R. Štefánika, pri 

Mohyle M. R. Štefánika na Bradle a pri soche T. 
G. Masaryka v Hodoníne. 

Podujatie by každoročne organizovala ČsOL 
(jednoty Český Brod a Valtice) v spolupráci so 
Spoločnosťou M. R. Štefánika Brezová pod 
Bradlom vždy v druhý prázdninový víkend. 
Podujatie by nepochybne postupne pritiahlo aj 
pozornosť médií a pomohlo by propagovať 
ČsOL, čs. légie, zakladateľov Československej 
republiky a  česko-slovenskú vzájomnosť medzi 
mládežou, turistami i v  širšej verejnosti. Ak by 
sa podarilo usporadúvať každoročne tento 
cykloprejazd, časom by vznikla tradícia a akcia 
by prispela aj k vlasteneckej výchove mládeže, 
žiakov i študentov.  

Termín: príchod v  piatok 13. júla, ubytovanie 
na Košariskách a Brezovej pod Bradlom, odchod 
večer 14. júla, prípadne podľa individuálneho 
rozhodnutia účastníkov po nocľahu v Hodoníne 
v nedeľu 15. júla. 

Finančné náklady: účasť (cestovné, nocľah, 
stravu a občerstvenie + nevyhnutné poistné) si 
hradí každý účastník sám. ČsOL by hradila len 
tri kytice alebo vence na pietne akty na 
Košariskách, Bradle a v Hodoníne. Bude vítané, 
ak sa ďalšie organizácie k pietnym aktom 
pripoja. 

Trasa: spresní sa dodatočne, v zásade bude 
základom cyklotrasa z Košarísk do Hodonína, 
ale s niektorými odchýlkami. 

Účasť: Aj keď nepôjde o žiadne preteky a závod 
o najlepšie časy, predpokladá sa účasť fyzicky 
zdatných jednotlivcov nad 15 rokov; mladší 
účastníci sa na akcii môžu zúčastniť len 
v sprievode zodpovednej dospelej osoby. 
Účastníci nemusia absolvovať celú trasu. Je 
možné aj čiastkové absolvovanie trasy, pričom 
jednotlivé okruhy môžu byť napríklad (podľa 
telesných možností, trénovanosti a výdrže 
účastníkov) v okolí Košarísk a  Brezovej pod 
Bradlom, ďalej v oblasti Branča a Sobotišťa ako 
aj Skalice a Hodonína.  

Logistika: Na akcii bude zabezpečená logistická 
podpora niekoľkými motorovými vozidlami pre 
prípad nevoľnosti účastníkov či technických 
porúch na bicykloch (menšie opravy, 
odstraňovanie defektov) atď. Takisto bude 
zabezpečená účasť zdravotníka. Odporúča sa, 
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aby účastníci absolvovali pred podujatím 
lekársku prehliadku a uzavreli individuálne alebo 
skupinové poistenie pre prípad nehody alebo 
úrazu. Každý účastník sa na podujatí zúčastňuje 
na vlastné nebezpečenstvo a  žiadny 
z usporiadajúcich orgánov, organizácií, spolkov, 
inštitúcií a  samospráv nie je zodpovedný za 
prípadnú náhradu škody a ani im nevznikajú 
žiadne právne alebo finančné záväzky voči 
účastníkom prejazdu. Na záver sa pre 
absolventov celej trasy od štartu až do cieľa 
počíta v Hodoníne aj s odovzdaním čestných 
diplomov o účasti na I. ročníku cykloprejazdu 
a večer s koncertom, ktorý pripraví jednota 
ČsOL Valtice. 

 

 

Legislatíva: Každý účastník je povinný 
dodržiavať príslušné právne normy 
o účastníkoch cestnej premávky na 
komunikáciách SR a ČR, zhromažďovaní na 
verejných priestranstvách, atď. Osobitne sa 
zdôrazňuje prísny zákaz účasti na akcii pod 
vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo 
takých liekov, ktoré znižujú pozornosť alebo 
spomaľujú reakcie účastníkov a tak isto aj zákaz 
požívania takýchto látok počas celého podujatia 
od štartu na Košariskách až do cieľa v Hodoníne. 
Samozrejmosťou je povinná výbava cyklistov: 
prilba, osvetlenie, zvonček, dve fungujúce brzdy 
a vo vlastnom záujme aj reflexné oblečenie 
(vesty, tričká a podobne). Dôraz je aj na ochrane 
životného prostredia, vyhýbanie sa 
poškodzovaniu prírody, lesných ciest, 
znečisťovaniu prírody odpadom, plašenie zveri 
atď. Pri pohybe v prírode sa treba správať ticho 
a ohľaduplne, predovšetkým brať ohľad na 
prípadných peších turistov a zver. 

Zabezpečenie prípravy podujatia: rokovania 
so zainteresovanými – február – marec 2012, 
príprava a vydanie informačného letáku – apríl 
2012, uzávierka prihlášok a zabezpečenie 
ubytovania – máj 2012. 

Za organizačný výbor Jaroslav Nešpor (ČOS), 
Petr Tichý (jednota ČsOL Č. Brod), František 
Trávníček (jednota ČsOL Valtice), Peter P. 
Uhlík (Spoločnosť M. R. Štefánika), Ferdinand 
Vrábel (jednota ČsOL Č. Brod), Magdaléna 
Zsilinszká (Spolek pro vpm o. z.) 

Vložil: Ladislav Lenk, foto: archiv 

http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&
aid=648 

**** 

I letos vzpomeneme 2. světovou válku 

V  májových dnech se sejdou občané znovu u 
Památníku odboje v Cikháji . Připomenou  
příčiny porušení Versaillské smlouvy z roku 
1919 německými kruhy, mnichovský diktát z 
roku 1938, následnou okupaci našich zemí 
fašistickými vojsky v březnu 1939, utrpení 
vlastenců v protektorátu Čechy a Morava, ale 
také obrovskou osvobozovací úlohu armády 
Sovětského svazu, jeho utrpení. 
Před více jak 70  ti léty, po vpádu německých 
vojsk do zemí Evropy a Sovětského svazu, 
prohlásil tehdejší předseda vlády Velké Británie 
Winston Churchill, , mj. :  
„Hitler, to je zlověstné monstrum, nenasytný ve 
svém dychtění po krvi a loupení. Nespokojil se s 
tím, že se celá Evropa ocitá pod jeho botou nebo 
ze strachu se musí poníženě plazit před ním. 
Nyní chce pokračovat v započatých jatkách a 
pustošení na nekonečných prostorách Ruska a 
Asie. Strašlivá vojenská mašinerie, kterou jsme 
my a ostatní část civilizovaného světa tak hloupě 
a tak ledabyle, tak nesmyslně dovolili 
nacistickým gangsterům postupně rok za rokem 
vytvořit z ničeho….Ta musí drtit lidské životy, 
bořit obydlí a ničit lidská práva milionů lidí. ,A 
navíc je ji ještě nutno krmit lidskými těly, ale 
rovněž naftou, takže tento krvežíznivec, 
nasměřoval své mechanizované armády na nová 
pole masakrů, loupení, pustošení. Bez ohledu na 
to, jak chudobní jsou ruští rolníci, dělníci, vojáci, 
on si zamanul  zbavit je  jejich vezdejšího 
chleba… nad propastí lidské degradace vlaje 
ďábelský emblém hákového kříže….“ 
V jedné básni E. Konečné z Olomouce se praví: 
„Říkali:  Jsme tady, abychom světu vládli./ 
Vraždili, mučili, kradli,/ Nebe a radost, slunce  a 
jas v popelu/ zadupali,/ Smích, lásku, čas, 
červánky/ Krví zbarvili,/ Nechali tmu pro 
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všechny, /co ještě žili/ Jen sebe určili k nadvládě/ 
Potom již bylo nasnadě Pozvednout bič./ 
 Až čas se naplnil/ porážku svou neuznali./ 
Nepřipustili své omyly./ Schovaní na smetišti 
dějin doutnají. /Bděte. Oni již tady jednou byli!“   
 
Ve 2. světové válce našlo smrt téměř 60 milionů 
obyvatel planety, 360 tisíc Čechoslováků, z 
nichž 200 tisíc zemřelo v policejních věznicích a 
koncentračních táborech. Zatčeno bylo 11 
občanů malé obce Cikháj, z nichž většina byla 
odsouzena k trestu smrti. V touze po světové 
nadvládě prováděli fašisté neslýchaná zvěrstva 
proti lidskosti, proti míru, demokracii.  Řádění  
fašistických hord a gestapa  směřovalo k 
vyhubení a fyzickému vyhlazení českého národa, 
Slovanů vůbec.  
Dnes si jen těžce představujeme brutální scény 
zatýkání, zoufalství klečících spoluobčanů. 
Prosili o slitování, aniž našli odezvu.   V zápětí 
byli odvedeni do koncentračního tábora k 
mučení, k popravě a jejich domov zapálen. 
Neštítili se zatýkat ženy a odvádět matky od 
svých malých dětí. Zkušenosti z obce  Cikháj 
jsou toho dokladem. 

 

Naše občany si  připomeneme s úctou. 
Vzpomeneme na jejich odhodlání, statečnost, na 
jejich radost z osvobození před 67 léty. 
Připomeneme si  přání  žít v sociálně spravedlivé 
společnosti bez hospodářských a politických 
krizí, bez stálé úzkosti o zítřek, bez strachu z 
toho, co přijde. Obec Cikháj byla osvobozena 5. 
května 1945 povstáním místních občanů a 
partyzánů. Dne 10. května přijel do obce první 
voják Rudé armády. Dne 12. května 1945 
vstoupila do obce Rumunská armáda.  Čistila 
prostor od zbytků fašistických vojsk. 
Generál Ludvík Svoboda, hrdina bojů 2. světové 
války mj. řekl: „ Hrůzy války a jejich následky 

doufám naučily myslící, vědoucí lidi v Evropě a 
na celém světě, že pravá lidskost a blaho 
člověčenstva záleží v práci a jejich kulturních 
výtěžcích.“  
Akademik Zdeněk Nejedlý v roce 1946 mj. řekl: 
„…Na naše hrdiny se díváme ne se shovívavostí, 
jako něco dávno odbytého, ale s obdivem a 
láskou za všechnu tu jejich krásnou a obětavou 
práci pro lid, pro národ….můžeme se ctí a 
přímo, s nesklopenýma ani  všelikam bloudícíma 
očima podívat se do tváře všemu tomu velikému, 
co je skryto v českých dějinách a co si náš lid 
zachoval jako drahocenné dědictví, jako živou 
tradici národa až dodnes….nemáme větší touhy, 
než abychom, opřeni o toto velké dědictví a 
zapojeni do velkých dějů dneška, dále vedli tuto 
tradici i po nových cestách a za novými cíli, k 
prospěchu, ke cti a radosti našeho lidu i celého 
národa.“ 
 Snažme se sdílet historická fakta, pochopit 
sdělení osobností.  Slibme si, že  naše národní 
dějiny, hrdiny 2. světové války, bohatýry vědy, 
techniky, kultury a práce, poctivé občany, 
vlastence z našich vesniček a měst nevymažeme 
nikdy z našich srdcí, ale naopak budeme rozvíjet 
jejich odkaz. 

Dr. Rudolf Hegenbart 

**** 
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Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich 
internetových stránek a veřejnosti  

 
Chrudim (CR) 
Jsem pravničkou Jaroslava Bureše 
(http://www.vets.estranky.cz/fotoalbum/Vojensk
a-pietni-mista/vojenska-pietni-mista-okres-
chrudim/06_1308_006_chrudim-h22a_cr.jpg-.-
.html) 
Chtěla bych Vám poděkovat,že nezapomínáte na 
tyto mladé životy, které padly pro naši vlast 

Jana Hlávková 
 

**** 
Posádkové cvičiště, Hodonín, městská část 
Pánov 
V roce 1997 jsem byl v hodoníně na vojně, na 
pánově jsme byli neustále jak pěšky tak s 
technikou, nechápu jak to může být tak 
zdemolované a rozkradené ve všech budovách i 
věžích jsem byl, ačkoliv nemám na vojenskou 
službu ty nejlepší vzpomínky, na pánově to bylo 
zajímavé a pěkné někdy se chci podívat do 
hodonína do kasáren, dnes je tam zřejmě 
průmyslová zona. 

Martin Kirakovjan 
 

**** 
Mirotice (PI) 
I am seeking further information on my family of 
Mirotice. Two names above, 1, Kratochvil died 
in WWI and 2. Kratochvil died in WWII. If you 
have further information, I would be grateful. 

Jennifer Stern 
 
naše rada: 
On this page is "only" Kratochvil Jan, who died 
in WW1. The name on both plaques is for one 
person. We haven´t got any more information, 
but you can ask our military archive 
(http://www.vuapraha.cz/Pages/VojenskyHistori
ckyArchiv.aspx), there is email 
(podatelna@vuapraha.cz). They probably have 
service card of ww1 soldiers. Good luck. 

Martin 
**** 

Kovanice (NB) 
Anton Popatov poradce Obchodního 
zastupitelství Ruska v Česku schání jméno 
ruského vojáka pohřbeného v Kovanicích. 

Král 
naše odpověď 
Jméno vojáka je:seržant S. I. Tubin, narozen v 
roce 1924. Zahynul 19.9.1945. 

Toto místo je vedeno jako válečný hrob pod 
číslem: CZE-2118-26810. Komentář je zde 
tento: dle ústního podání pamětníků se vojín 
Rudé armády zabil na motorce při projíždění 
obcí Kovanice. Kontaktní osoba: Jovanka 
Tesařová, jovanka.tesarova@meu-nbk.cz 

Martin 
**** 

 
Černolice (PZ) 
Dobry den, neslo puvodne o pamatnik 
legionarum a ne brdskym partyzanum? 

Tomáš Adam 
 

Památník Brdským partyzánům 
 

Umístění : Černolice, od SV rohu fotbalového 
hřiště po pěšince do kopce, asi 5 minut 
 
Poznámka: 
Bronzová deska ukradena, pod deskou byla 
schránka s prstí z bojišť na Dukle a u Sokolova. 
Schránka vypáčena, zůstal  po ní jenom otvor do 
skály. 
 
Souřadnice :49°54´49.8"N, 014°17´54.1"E 
 
Foto : Ing. Pavel Žofka, 11.11.2006 
Lokalizace a text prof. Ing. Bohuslav Veverka, 
DrSc. 

 
naše odpoveď (dotaz 103) 
To v tuhle chvíli nevím, ale není to nemožné, 
mnoho pomníku z 1. světové války postupně 
změnilo "určení". V případě, že bychom našli 
něco nového, dáme to na web. 

Martin 
**** 
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Luštěnice (MB) 

Nevím na koho bych se měla obrátit s prosbou. 
Poradíte mi? Jedná se pomník Obětem války 
(1914-1918)  Luštěnice u kostela a hřbitova. 
Jedná se mi o uvedeného Františka Hradce. Je 
někde uvedeno místo  popř. č. domu,  kde a kdy 
se pan Fr. Hradec narodil a přesné datum kdy a 
kde zemřel? Jsou dochovány nějaké listiny o 
padlých?  

Byla bych Vám moc vděčná za odpověď.  

Děkuji a přeji hezký den. Ludmila Krušková, 
Čelákovice  

Naše odpověď: 
předpokládám, že se jedná o pomník na okrese 
Mladá Boleslav 
http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-
mlada-boleslav/lustenice.html 
u jména Františe Hradec nejsou další údaje ani v 
databázi Ministerstva Obrany 
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/deta
il-osoby?id=1202117 
takže v tomto případě Vám ybývá jediné, a to je 
obrátit se na vojenský archiv 
http://www.vuapraha.cz/Pages/VojenskyHistoric
kyArchiv.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
přeji Vám ve Vašem pátrání úspěch 

Martin 
**** 

 
 

 
 

Zdětín (PV) 
 
Pomníček v lese 
O pomníček jsme se jako děti starali v 
šedesátých letech, když jsme byli o prázdninách 
na chatě. Okolo byl vysoký krásný les, později 
ho vykáceli a ted už je tam opět krásné 
borovicové mlází. Na obrázku je okolí pomíku 
vyčištěné. Já když tam v 2010 byla, nemohla 
jsem pro vysokou trávu pomník najít. 

 
Popelková 

**** 
 
Kostelec na Hané (PV) 
 
Pomníček u Romže, O tomto pomníku jsem 
dlouho nevěděla, až v poslední době se o něm 
začalo víc hovořit. Díky za to, hlavně mláděž by 
se měla dovědět, co se tu událo. 

Popelková 
**** 

 
Seznam popravených v Pardubicích 
 
Můj děda, Václav Doležal, můj děda,kterého 
jsem nikdy neviděla - popraven 21.6.42. 
Narodila jsem se o jedenáct let později. Můj otec 
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byl ve svých 17 letech v lágru v Německu ,domů 
se vrátil po válce. Žije ..je mu 85 let,dodnes o 
tom nepromluvil ani slovo. 
 

Šašková Taťjana 
**** 

 
Hojsova Stráž (KT) 
Dobrý den, je možné, že v seznamu padlých 
občanů Hojsovy Stráže v 1. sv. válce chybí 
nějaké jméno? Všeobecně se říká, že zde bydlel 
Sepp Wudy, který padl v r. 1917 kdesi v 
italských Alpách (v německy mluvících zemích 
velmi uznávaná osoba - věštec). nemůže být na 
seznamu u nějaké jiné obce, např. Železná Ruda? 
Děkuji. 

Pavla Velleková 
 
naše odpověď 
Dobrý den, nevím přesně jaký seznam padlých 
máte na mysli. Za předpokladu, že za takový 
seznam považujete opis z pomníku na této 
stránce, pak tam může chybět mnoho jmen. 
Pomníky vždy někdo zřizoval (obec, farnost, 
místní spolky) a jména se vázala k některému 
datu. Např. pomník postavený v roce 1919 vůbec 
nemusí obsahovat jména původně nezvěstných, 
později uznaných za padlé. Stejně tak mohl 
někdo v obci bydlet, ale nebýt členem zdejší 
farnosti (to je sice málo obvyklé, ale stalo se) a 
tím pádem opět nemusí být na pomníku. Jinak 
pochopitelně platí i poslední varianta, že je 
dotyčné uveden na pomníku v jiné obce. Vždy je 
však třeba brát zřetel na to, že mi mapujeme 
především památky (tedy to co je na památkách) 
a tam nemusí být zapsaný každý. 

Martin 
**** 

 
Mise IFOR 
Tak Vás všechny zdravím,měl jsem tu čest 
sloužit také v jednotkách Ifor v r. 1996,všechny 
tyto základny jsem prošel a sloužil v Krupě a na 
Majdanu.Dokonce na těch fotkách je i můj 
kamarád Jirka.Bylo by dobré udělat nějaké 
setkání. :).j. 

Jiří Garlík 
**** 

Kladno – Dubí (KL) 
Děkuji a přeji Vašim stránkám hodně příznivců. 
Čtení Vašich stránek nám mnoho věcí objasnilo. 
Díky. 

Bohumil Junek 
**** 

Police nad Metují (NA) 
Zaujala mne fotografie hrobu meho tatinka,ktery 
zil i zemrel v Polici n.M. a byl rusky legionar. 

kallistova Miluska 
 

Hrob voják Coufal 
Umístění : Police nad Metují, hřbitov 

 
Nápis : 
Rodina Coufalova 
Souřadnice : 50°32´16,2 " N, 016°14´07,5" E 
Foto : Martin a Zdeňka Brynychovi, 19.5.2007 
 

**** 
Praha 2 
Dobrý den, dovolte mi, abych vám poděkoval za 
uveřejnění jmen všech těch statečných lidí, kteří 
se za protektorátu nebáli a vsadili svůj život při 
pomoci proslulé sedmičce statečných. 
Mám dotaz, pokud to nevadí: Dne 3.7.1942 
ztratili svůj život dva rodáci z Českého Brodu: 
JUDr Emil Říha, nar. 1895 a pan Josef Bláha, 
nar. 1892. To se stalo v Pardubicích , na 
Zámečku. Nevíte vy,proč tyto lidi popravili? 
Velmi se zajímám o dění za druhé světové války. 
Děkuji za odpověď. 

Jan Staněk 
naše odpověď 
Dobrý den, díky za Váš zájem. Ohledně jmen 
dvou českobroďáků (seznam z pardubic je u nás 
na stránkách také - 
http://www.vets.estranky.cz/clanky/seznam-
osob-okres-pardubice/seznam-popravenych-v-
pardubicich.html), nemáme další informace, což 
je naše ostuda, protože českobrodská jednota se 
na tomto projektu výrazně podílí. Pokusíme se 
nějaké informace získat. 

Martin 
 

**** 
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Úprava památného místa v Praze 8-
Kobylisích 

 
Vážení, jsem velice nepříjemně překvapená 
postojem vašeho spolku k zamýšlené 
rekonstrukci památníku v Kbylisích. Doufala 
jsem, že požadavek na odstranění 
normalizačních artefaktů z posvátné půdy, na níž 
zemřely stovky statečných a čestných lidí najde 
podporu právě u sdružení vašeho charakteru. 
Jsem z toho smutná a rozčarovaná. J.J.-Petřková, 
dcera Vlad. Petřka. e-mail:julakova@seznam.cz 

Jiřina Juláková-Petřková 
a naše odpověď: 
Popravdě, Vám moc nerozumím. Náplní činnosti 
našeho spolku je mapování památek. My se k 
nim nijak výazněji nevyjadřujeme. Už se nám 
podařilo pomoci dohledat celou řadu 
"ztracených" předků a tím naopak nezklamat 
jiné. Dost těžko můžeme vyhovět všem. Jistě 
pochopíte, že pro lepší poznání vlastní historie je 
potřeba mít všechny podklady a my se jaksi 
necítíme povoláni k tomu se vyjadřovat k 
historii, ale k tomu napomáhat její poznán (tím 
zmapováním památek). 

Martin 
**** 

 
Pomník obětem I. světové války 

 
Umístnění : Rohozec 

 
Nápis :  
1914-1918 
BORAŇ JOSEF 
KLEPÁRNIK JOSEF 
KREJČÍ JOSEF 
KUBÍČEK ALOIS 
NAJDRT JAN 
POSPÍŠIL JAN 

SUCHÝ JOSEF 
ŠEVČÍK JINDŘICH 
ŠIMEČEK JOSEF 
TARABA VÁCLAV 
 
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY VĚNUJÍ 
OBČANÉ Z ROHOZCE 1923. 
 
Foto : Petr Válek, 6. 9. 2006 
 
Taraba Václav 
Na pomníku pod jménem Taraba Václav je bratr 
mého dědy Jana, Václav padl na Italské frontě ve 
věku 18-ti let. Je to už pomalu jedno století stále 
jsme na něho patřičně hrdí. 
Čest jeho památce. 

Rostislav Taraba, Brno 
 

**** 
Poděkování 

 
Dobrý den, dovolte mi, abych vám poděkoval za 
uveřejnění jmen všech těch statečných lidí, kteří 
se za protektorátu nebáli a vsadili svůj život při 
pomoci proslulé sedmičce statečných. 
Mám dotaz, pokud to nevadí: Dne 3.7.1942 
ztratili svůj život dva rodáci z Českého Brodu: 
JUDr Emil Říha, nar. 1895 a pan Josef Bláha, 
nar. 1892. To se stalo v Pardubicích , na 
Zámečku. Nevíte vy,proč tyto lidi popravili? 
Velmi se zajímám o dění za druhé světové války. 
Děkuji za odpověď. 

Jan Staněk 
 
naše odpověď: 
Dobrý den, díky za Váš zájem. Ohledně jmen 
dvou českobroďáků (seznam z pardubic je u nás 
na stránkách také - 
http://www.vets.estranky.cz/clanky/seznam-
osob-okres-pardubice/seznam-popravenych-v-
pardubicich.html), nemáme další informace, což 
je naše ostuda, protože českobrodská jednota se 
na tomto projektu výrazně podílí. Pokusíme se 
nějaké informace získat. 

Martin 
následná reakce: 
Neberu to jako vaši ostudu, při té práci, kterou 
děláte.Jen nejsou vždycky k mání informace, o 
které bychom stáli. 

Jan Staněk 
 

**** 
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Brodek (JI) 
Poděkování, moc mě těší, že jsem mezi pomníky 
padlých v 1. světové válce nalezla i ten,na němž 
jsou napsána jména mých dvou prapředků. 
Děkuji Vám. 

Věra Dvořáková-Klabanová 
 

**** 
Pomník obětem II. světové války 

 
Umístění: Chroustov, při jízdě od Miletína 540 
m před výjezdem z lesa v obci Chroustov. 

Kamenná 
stéla vlevo 
od silnice v 
lesním 
porostu. 
 
 
Nápis: 
ZDE 
PADLI 
ZA 
SVOBODU 
7.5.1945 
ANTONÍN 
POSPÍŠIL 
UČITEL 
EMIL 
PLECHÁČ 

Foto: Radomír Roup, 31.5.2008 
 
Zajímavé doplnění: 
Odpoledne 7.května 1945 pronikla do Miletína 
trestní kolona SS z Hronova. Chtěla potrestat 
Miletín i německou posádku, která se vzdala. Při 
jejím převozu ze Zvičiny do Miletína se ji 
podařilo jednotce, vedené poručíkem Antonínem 
Pospíšilem (*1910), učitelem ze Vřesníku a 
posílené sovětskými partyzány v krátké bitce nad 
Brodkem zničit.  
V přestřelce padli Antonín Pospíšil a Emil 
Plecháč, kteří chtěli s Němci vyjednávat o 
složení zbraní. Proti plně obsazenému 
nákladnímu autu vystoupili s bílým praporkem. 
Oba byli zastřeleni.  
Jednotka ukrytá za balvany při silnici pak Němce 
postřílela. 

Radomír Roup 
 

**** 
 
 

Pomník Obětem 2. světové války 
 

Umístění : 
Červeněves 
 
Nápis :  
1939 - 1945 
OBĚTEM 
PADLÝM 
ZA 
SVOBODU 
NÁRODA 
MARIE 
PURMOVÁ 
+ ?. ?. 1944 
Foto : 
Jaroslav 
Šváb, 
16.8.2006 
 

 
A díky čtenářce známe další osud: 
datum úmrtí je 6.8.1944. Jmenovaná byla totálně 
nasazena jako frézařka u fy Daimler-Benz v 
Gengshagenu u Berlína (ubytována v táboře 
Ludwigsfelde). Zahynula při náletu spojenců na 
Berlín. 

Jaroslava Pospíšilová 
 

**** 
Pomník Obětí 2. světové války 

Umístění: Brno - Žebětín, na konci ulice 
Ostrovačická 

Nápis: 
Na věčnou památku sovětských 
vojáků, padlých za osvobození 
Žebětína v roce 1945 
ВЕЧНУЮ  ПАМЯТ Ь СОВЕТСКИМ 
ВОИНАМ ПАВШИМ ПРИ 
ОСВОБОЖДЕНИИ СЕЛА ЖЕБЕТИН  Г.1945 
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Рйадовой В. Д. Косыло 
гвардии капитан Цх. С. Дагов 
гв. рйа. М. В. Макаров 

рйа. П. Саримов 
гв. капитан М. И. Зайцев 
гв старшина В. Кученко 
рйа. К. Таджибайев 
гв. рйа. П. Д. Гуноко 
старший сержант Г. С. Семенов 
ордъноносец И. В. Антонйук 
гв. рйа Д. А. Чернонизский 
гв. рйа. И. В. Русников 
гв. сержант Ал. М. Калгаров 
гв. рйа. Г. И. Лесовой 
гв. рйа. Н. А. Вессонов 
гв. рйа. С. А. Ревенко 
гв. рйа. Н. Д. Мелников 
старший сержант М. Н. Камадзе 
гв. рйа. розводчик 
гв. мл. лейтънант С. Н. Маркетов 
гв. рйа. Дусмойлов 
гв. рйа. Торонъв 
гв. старшина Старостин 
гв. ефрейтор К. А. Мостовой 
гв. старшина А. Ф. Ланка 
гв. сержант А. В. Алловердов 
рйа. И. К. Ковин 
гв сержант И. Ф. Парфенов 
гв рйа. ордъноносец Цх. Сарбайев 

Na paměť osvobození 
Žebětína 
Rudou armádou 
26. 4. 1945 

Foto: Pavel Kodytek, 2010 

Komentář čtenáře: 

большое спасибо за это фото,мы,сын и внуки 
гвардии капитана Дагова,долгое время 
искали какую-нибудь информацию о нем. Но 
правда инициалы не правильные,полное имя 
моего деда Дагов Хасимби Салим-Гериевич 
 

дагова валерия 
amoremio@bk.ru 

 
**** 

 
 
 
 

podporučík František Horký 
 
Narodil se 16. března 1917 v Hodově, okres 
Třebíč. Po maturitě na státní reálce v Brně 
nastoupil službu u telegrafního pluku. Po 
okupaci pracoval jako stavební technik u firmy 
ve Vsetíně. V roce 1939 se kontaktoval na 
odbojové hnutí a přešel přes Slovensko do 
zahraničí. Přes Jugoslávii se dostal na Střední 
východ a odtud přes Egypt do Francie. Ve 
Francii se stal příslušníkem čs. vojenské 
jednotky. Po kapitulaci Francie byl evakuován 
do Anglie.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Anglii sloužil nejprve jako letec v anglické 
peruti RAF, posléze se stal příslušníkem 311. 
bombardovací perutě, kde byl zařazen jako 
radiotelegrafista - střelec. Byl účastníkem mnoha 
náletů na Německo. Od 31.3.1942 byl ze 
zdravotních důvodů od letectva odvelen v 
hodnosti podporučíka k 1. čs. samostatné 
brigádě. U této jednotky zahynul 3.11.1942 při 
výkonu služby. Podrobnosti o jeho smrti nejsou 
známy. Je pohřben na hřbitově Lowestoft 
(Beecles Road), Suffolk (hrob č. 25-551). 
Byl vyznamenán čs. medailí Za chrabrost.  
 
Zdroj: 
OV ČSBS Třebíč: Bojovníci Třebíčska 1939-
1945  
J. Railich: Na nebi hrdého Albionu, 7. část  
 
Pamětní deska se nachází v obci Hodov, okres 
Třebíč. 
 
Komentář čtenáře: 
Moje maminka, Anežka Indrová, rozená 
Hrnčíčová (2.3.1920, Rohy u Třebíče) pana 
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Františka Horkého důvěrně znala. Pracovala v 
Brně a často s panem Horkým cestovala vlakem 
z Brna za svými rodiči do Rohů (obec 2 km od 
Hodova). Protože jí pan Horký při své cestě na 
Západ několikrát napsal, byl její písemný 
kontakt v době heydrichiády nebezpečný a její 
bratr, Ludvík Hrnčíř ji požádal, aby mu 
korespondenci dala, že ji ukryje. Její 
zaměstnavatel ji také poradil a přesvědčil, aby se 
urychleně provdala a vyhla se tak podezření ze 
sympatií k panu Horkému a neuvrhla do 
nebezpečí celou svoji rodinu. Existovalo totiž 
nebezpečí, že ji listonoš prozradí. To se však 
nestalo! Po válce, při vyzvednutí balíčku dopisů 
ze země, však byla korespondence vlhkem 
zničená a nečitelná. Moje maminka je v současné 
době v domě seniorů v Pardubicích "U 
kostelíčka". Je ve výtečné psychické kondici, ale 
má problémy s chůzí.  
Indra Jaroslav, Nerudova 1481, Pardubice 53002 
 

**** 
 
Pamětní deska Alfred Grafen von Enzenber 
 

Umístění: 
Kleny, stěna 
hostince 

Nápis: 
Zum Andenken 
an 
ALFRED 
GRAFEN 
VON 
ENZENBERG 
Rittmeister im 
kais. königl. 
öst. 
Curvassier 
Regimente 
Kaiser 
Franz Josef II 

geboren zu Singen im 
Grossherzothum Baden 
den 11. Jänner 1834 
gefallen bei Skalitz 
den 27. Juni 1866 
und auf dem gegenüberliegenden 
Feldstütücke aus christlicher 
Liebe beerdigt durch den 
Besitzer dieses Hauses 
Waclaw Rezek 
Die dankbaren Brüder 

Poznámka: Deska věnovaná rytmistru 11. 
kyrysnického pluku hraběti Alfredu von 
Enzenbergovi. Votivní deska je upevněna na zdi 
hostince čp. 11 při staré silnici. Hrob padlého má 
být na protější straně silnice za kamenným 
křížem; přesné místo není známé. 

Foto: Karel Pachovský, 16. května 2008 
 
Dotaz čtenáře: 
dobrý den sem vlastník hostince čp.11 v klenech 
a chtěl bych získat nějaké informace o tomto 
rytmistrovi. děkuji. 

Petr Ludvík 
Naše reakce: 
My další informace nemáme, ale o válce 1866 
má hodně informací spolek zabývající se pouze 
tímto údobím. Tak to zkuste u nich 
(http://www.1866.cz/). 

Martin 
 

**** 
 

Hrob rumunského vojáka 
 
Umístění: Slovenská republika, Ladno 
 

Poznámka:  
Místní obyvatelé tvrdí, že osamělý rumunský 
voják - v čase, kdy rumunské jednotky v oblasti 
Zvolena se už obrátili proti Němcům - se dostal 
do ruky Němcům a při sebeobraně podlehl jejich 
přesile. Hrob do jisté míry udržují místní 
obyvatelé - i když nijak zvlášť, jak vidno z 
obrázku - ale opatřili ho před několika léty 
železným oplocením a opakovaně opravují 
dřevěný kříž. Není zádný nápis ani jiné znamení, 
jež by umožňovalo identifikaci padlého. 
 
Foto: MUDr. Josef Řídký, 22.6.2008 
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Komentář čtenáře: 
Ja som počul inú verziu. Rumuni bojujúci po 
boku wehrmachtu boli po auguste 1944 
(Rumunsko prešlo na stranu ČA) odzbrojení a 
konali už len pomocné práce pre Wehrmacht. 
Tento vojak sa snažil prejsť k postupujúcej 
Rumunskej armáde a v Ladne sa snažil 
zaobstarať si civilné šatstvo. To mu chudobé 
obyvateľstvo odmietlo vydať a tak vo vojenskom 
bežal smerom k Zvolenu. Na vŕšku ho však 
zastrelil neznámy nemecký vojak. Vojak strielal 
od kaplnky v obci. 

Juro 
 

**** 
 
Pardubice (PU) 
Krewni dr. Frantiska Havelki 
Mama moich dzieci jest wnuczka Frantiska 
Havelki, corka jego corki Eugenii Havelki, 
urodzonej w Pardubicach w 1910 r. Jesli zyje 
ktos z czeskiej galezi naszej rodziny i chcialby z 
nami nawiazac kontakt, prosze o maila pod 
adres: szebreszin&wp.pl 

Jacek Mazurkiewicz z Wroclawia 
 

**** 
Ostřetín (PU) 
Ahoj, jsem Ostřepák a toto je super stránka a 
jsou tu věci které jsem do ted nevěděl.. 

Filip Tobiášek 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Přestože jsem v Českém Brodě studovala, ne toto 
místo bych se asi nikdy nedostala. Díky 

ZelenobíláAli 
**** 

Díky za kešku. Dobré místo, člověk si uvědomí 
jakou smůlu měli Ti 4 chlapíci.... 

ZelenobilyCamrak 
**** 

Snad k tomu pomnicku nikdo krome kaceru 
nechodi, jinak si snad kesky nelze nevsimnout. 

MilikS 
**** 

Zdravím "martinvpm" a dekuji za pomníčkovou 
keš. Cestou od kámoše jsem se zastavil i tady. 
Smutný je pohled na neudržované pomníky 
padlých, stejně smutné je i počtení v listingu. 
Přesto - díky za keš. 

jaghut 
**** 

Pěkný pomníček a dost drze umístěná keš. 
Snad vydrží, Díky 

Bossno 
**** 

tak jsme se vrátili z hor a hurá zase na kešky s 
geopřátely a geopejsky..i počasí se nakonec 
umoudřilo..díky za nedělní sbírku na zajímavých 
místech  pěkný čistý logbook a nová krabka 
 

Jonici 
**** 

Pěkný pomníček,bohužel vesměs mladším 
lidem.Dík za pěkně schovanou keš. 

Bingas 
**** 

 
I kdyz je na hrbitove take pomnicek, toto misto 
je bez kesky skoro nemozne najit. Myslim si, ze 
soucasny ukryt vydrzi. TNLN. Diky. 

oldastar 
**** 

Nalezli jsme, o této památce jsem ani nevěděl. 
 

CZPanda 
**** 

Po nocním a ranním odlovu v Podebradech a 
okolí jsem navštívil za tímto úcelem i Ceský 
Brod. Keše nebyly na frekventovaných místech, 
proto hledání bylo na pohodu. Díky za ukázku 
památného místa 

Jonav 

Rychlý odlov spolu s Malinem a Mudlokačkou. 
Nalezli jsme ji prakticky hned, jen já osobně 
nemám keše až moc blízko památníkům nebo 
jiných památek. Vždy si vybavím keš z Košic, 
kde je krabička v ruce sochy v cca 3 metrech a je 
otázkou času, kdy to špatně dopadne. 
Ale tady to vypadá bezproblémově, takže díky za 
keš. 

weri.cz 
**** 

 
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 

 
Tak to byla zatím naše nejvetší krabka, jakou 
jsme kdy našli. Geoobjekt nás naprosto uchvátil - 
dekujeme !!! 

marjos1 
**** 

Cestou zpátky od soutoku jsme meli tuto krabku 
pri ceste, tak jsme si tu udelali krátkou zastávku. 
Díky za kešku na pekném místecku. 

telas 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
díky za zajímavé místo a keš, které bych asi jen 
tak nenevštívil a ani se o nem nedovedel... Jen ta 
krabka me pekne potrápila, hledal jsem ji 
dlouho. 

pirat Lupen 
**** 

Nebyt geocachingu tak bych toto misto nikdy 
nepoznal diky 

BENNYSALLY 
**** 

Jednou cestou tam a druhou zpet, obe blative :) 
Hezky pomnicek, tajuplne misto. Diky za kes. 

helusha 
**** 

Odloveno bez potíží. Je pekné, že keš je 
zamerená k tomuto místu o tomto míste by jinak 
skoro nikdo nevedel. 

solitary.devil 
**** 

Odloveno s Hannkou cestou na 101 dalmatinu. 
Díky za pekné místecko, težko by jsme se tam 
jinak podívali:-) 

Lenisska 
**** 

Zajimave misto. Skoda, ze je tak zapadle 
kltesek 

 
**** 
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GC2DH6B (VPM004), Belgie 
 

 
**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

Pekne schovany pomicek diky za ukazani a 
trochu historie. Kes nalezena v pohode. TFTC 

JirkaPiha 
  

**** 
Pohodová keška v krásném a vonavém lese s 
prekvapivým pomníckem uprostred 

adam 2004 
**** 

 

Vzkazy od našich Geocoinů 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
TB1TQ28, Czech Legionnaire Geocoin 2007 

 
se nachází v cache Agia Kyriaki - Geni, Lefkas v 
Řecku. 
 

**** 
TB3B281, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

No. 4 
 
se nachází v cache Via ferrata du Belvédère 
(GC338DY) ve Švýcarsku. 
 

**** 
TB3B273, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

0005 
 
se nachází v cache  GC1BJVC, Germanisches 
Gehöft Elsarn v Rakousku. 
 

**** 
TB3B26Y, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

0006 
 

se nachází v cache  GC2BGHA, Eternal Flames 
v Íráku. 

**** 
TB3B27Y,  Czechoslovak Legionnaire 

Geocoin 0007 
 
se nachází v cache GC16X23, Kloster Donndorf 
 

**** 
 
 
 
Úplnou informaci o geocoinech Československé 
obce legionářské naleynete na webových 
stránkách Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. 
a Jednoty ČsOL Český Brod - 
http://www.vets.cz/2791-seznam-nasich-
geocoinu-2/ 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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**** 

 
Vážené dámy a pánové,  
   
dvacáté století bylo dobou plnou dějinných zvratů, jejichž dopady ovlivnily život všech, kteří 
v tomto století žili. Historie ale nejsou jen ona „velká“ data a mediálně zdůrazňovaná kulatá 
výročí, která by měla nutit k zamyšlení. Historie jsou i příběhy či lidé, o kterých se tak 
dlouho nesmělo mluvit, až upadly v zapomnění.  
   
Právě postupné zaplňování „bílých míst“ regionální historie je záměrem konference Slaný a 
Slánsko ve 20. století, jejíž 5. ročník se bude konat  v sobotu 3. listopadu 2012 v 
Městském centru Grand ve Slaném. Pro letošní rok bylo zvoleno téma „Zapomenuté 
osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko ve XX. století“. Konferenci pod 
záštitou starosty Královského města Slaný spoluorganizuje Městský úřad Slaný, Kulturní 
zařízení města Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.  
   
Přijměte pozvání zúčastnit se konference a laskavě seznamte s možností vystoupit na této 
konferenci i Vaše přátele a známé. V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, přiložený 
formulář. Podrobnější informace jsou obsaženy v příloze.  

                                                             
S přátelským pozdravem  
   
Pavel Bartoníček  
pověřený člen organizačního výboru historické konference  
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Vážení přátelé, 
 
dovolte pozvat Vás na pátý ročník regionální  historické konference Slaný a Slánsko  ve 20. století. 
Pro letošní rok bylo zvoleno téma „Zapomenuté osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko ve 
XX. století“. 
 
Již pátý ročník konference se bude konat v sobotu 3. listopadu 2012 od 9 hodin v Městském centru 
Grand ve Slaném. Konferenci pod záštitou starosty Královského města Slaný spoluorganizuje 
Městský úřad Slaný, Kulturní zařízení města Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. 
V organizačním týmu konference jsou zastoupeni badatelé v oboru regionálních dějin, ať už jde o 
historiky s vazbami              na Slánsko, pedagogy či další odborníky. Budeme proto potěšeni, pokud 
přijmete toto pozvání, zúčastníte se setkání a s možností účasti  na této konferenci seznámíte i Vaše 
přátele a známé. 
 
Pod pojmem Slánsko rozumíme nejen území někdejšího okresu Slaný, který zanikl při správní 
reformě v roce 1960, ale oblast širšího regionu, spojeného s naším městem. Námětem letošního 
ročníku historické konference, která se ve Slaném stala již tradicí, je mapování životních osudů ve 
své době významných nebo pozoruhodných  postav politického, hospodářského, kulturního, 
společenského či sportovního života ve Slaném či na Slánsku, jež však v průběhu dvacátého století 
zapadly z nejrůznějších příčin, včetně příčin politických, v zapomnění. Historické zhodnocení těchto 
osobností bude nepochybně přínosným      a zajímavým příspěvkem pro regionální historii Slaného a 
Slánska. Záměrem této historické konference  je rovněž přiblížit méně známé, pozapomenuté či 
zamlčované události společenského či politického charakteru, ke kterým došlo v uplynulých 
desetiletích na území našeho regionu, avšak jejich kritickému rozboru a zhodnocení nebyla 
v minulosti věnována z nejrůznějších příčin dostatečná pozornost. 
 
Pronesené referáty by neměly překročit délku 20 minut. Příspěvky budou publikovány v chystaném 
sborníku (jako svazek č.7 edice Historie Slánska ve XX. století). V případě Vašeho zájmu o účast 
vyplňte, prosím, přiložený formulář. 
 
S přátelským pozdravem 
 

Ing. Pavel Bartoníček, PhDr. Milan Bárta, Mgr. Milan Hes, Mgr. Zdeněk Víšek 
Ve Slaném 10. 3. 2012                    členové organizačního výboru historické konference 
 
 

**** 
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Plán aktivit jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě 

 

měsíc akce den místo čas 
zahájení poznámka 

Valná hromada Spolku pro vojenská 
pietní místa (pro zájemce)  31/3   Praha  1000 

 Společně se Spolkem 
pro vojenská pietní 

místa, o. s.  
březen 

 návštěva Mezinárodních trhů Militarií  sobota 
24/3 

 Menza v Areálu ČVUT 
Praha 6 - Dejvice, roh 

Kolejní a Bechyňovy ulice
 0800   zájemci 

 Zajištění účasti v pochodu Košáriská - 
Bradlo k uctění památky M.R Štefánika    Slovensko     

pietní akty ke dni osvobození 8.5.         květen 
Workshop členů jednoty v Poličanech v 

rámci projektu mapování VPM a 
přípravy brožur na rok 2012 a 2013 

  Poličany     

červen         

Nultý ročník cyklistického přejezdu mezi 
rodišti M.R.Štefánika a T.G. Masaryka 

13. - 
14.- 15. 

7. 

Brezová pod Bradlom, 
Košáriská, Hodonín  

více v článku v tomto 
čísle, aktuality na 

internetu červenec 

        
srpen obnovení pomníku padlým    Mělnické Vtelno      

pietní akty ke dni české státnosti 28.9.         

září Valná hromada jednoty Český Brod, 
pietní akt k uctění památky legionářů 

Českého Brodu k výročí bitvy u Zborova
22.9.   Český Brod   

Dětský branný den k výročí zaločení 
ČSR    Český Brod     

pietní akty ke dni vzniku republiky 
28.10.    Český Brod     říjen 

 setkání veteránů, ČsOL a pozorovatelů 
OSN    ŠVS MO Komorní Hrádek    společně se 

středočeskou SVV 
Seminář k problematice vojenských 

hrobů a vojenských pietních míst - 6. 
ročník  

 30.11. – 
1. 12. Praha   

Společně se Spolkem 
pro vojenská pietní 

místa, o. s. 
 oslava Dne veteránů         listopad 

návštěva Mezinárodních trhů Militarií sobota 
10/11  

 Menza v Areálu ČVUT 
Praha 6 - Dejvice, roh 

Kolejní a Bechyňovy ulice
0800   zájemci 

          
prosinec 

          

další plány: 

- vydání brožury s pietními místy města Kladno a města Kolín 

Termíny budou aktuálně upřesňovány na stránkách jednoty: http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-
cesky-brod/plan-akci-csol-cb-2012.html 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve prvním  čtvrtletí 2012 finančně přispěli: 
 

Zdeňka Brynychová 
Jirka Porteš 

Tomáš Sehnalík 
Jan Kincl 

Martin Brynych 
Aleš Zahradníček 

 
Děkujeme za podporu! 
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