
  
 
Ročník : VII                                       Červen 2013                                                     číslo : 0026 
 
 
Z obsahu čísla : Kronika projektu, 70. a 72. setkání, akce Bouda, publicistika , ohlasy z našich stránek a veřejnosti, 
počty zařazených VPM 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.  
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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. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že 
jaro letos patří Ferdinandovi, tedy Dr. Vrábelovi. 
Neúnavný propagátor legionářské myšlenky na 
Slovensku, jeden z těch, kteří stojí za tím, že 
ještě stojí vojenská pietní místa v Nových 
Zámcích a především hlavní organizátor 
Cyklopřejezdu z rodiště TGM do rodiště MRŠ. 

Málokdo si umí představit, co odvedl 
letos práce jen na těchto akcích, ano, pravda, 
vždy se našel někdo, kdo mu pomůže, ale 
kloubouk dolů.  

O situaci v Nových Zámcích jsme naše 
čtenáře pravidelně informovali v elektronické 
verzi našeho zpravodaje a budeme tak činit i 
nadále. Je dobře, že se politici alespoň občas 
dovedou vzpamatovat a na posledníc chvíli 
nechat památku, památkou. Kéž by to tak dělali 
politici všude, třeba u nás v republice, to bychom 
ještě měli pomníků a dalších pietních míst. 

Nelze zapomenout na aktivitu 
Altnerových a pomníku na Praze 7. Nejenže 
světu znovu objevili pomník o němž tušil 
málokdo, ale navíc učinili vše, aby pomník 
zůstal tam, kde je a kde být má. Díky jim, a více 
takových nadšených a odvážných lidí. 

Doporučuji také články od Dr, 
Hegenbarta ohledně oprav na Cikhájsku, 
takových počinů místních obyvatel k památkám 
u nás není sice málo, ale takových není nikdy 
dost. 

Náš spolek má za sebou první letošní 
větší společný výlet, Akci Bouda. 

 
A závěrem, to co jsem měl napsat 

v úvodu, omouvám se za zpoždění, je nemilé, že 
červnové číslo dostáváte až bezmála v srpnu. Je 
mnoho důvodů proč tomu tak je, ale vina je na 
straně redaktora, tedy mé. 

 
Příjemné léto. prázdniny, mnoho 

výletů a mnoho dalších VPM do naší 
databáze. 

 
Martin 

 
 
 
 

Vítejte mezi námi : 
 
Přispěvatelé: Jiří Bílský, Mikuláš Laub, Věra 
Buštová, Pavel Neuberger, Altner Antonín, paní 
Altnerová, Dušan Hanza, Ladislav Barabás, 
Peter Pavlík, Matěj Ševčík 
 
Ve spolku: - . 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: -. 
 

Kronika Projektu 
 

1. 4 22 600 VPM, zapojilo se 434 osob. 
1. 5. 23 000 VPM, zapojilo se 439 osob. 
1.7. 23 600 VPM, zapojilo se 443 osob. 
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Z našich aktivit  
 

Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelné 
spolkové setkání, a to každý první čtvrtek 
v měsíci v 17hodin v restauraci  U Bronců, 
Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2013 setkání 
příznivců Spolku proběhne v těchto dnech: 
7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11 a 
5/12. 
 

**** 
 

70. setkání klubu ( projektu ) VETS 

70. setkání účastníků projektu se konalo ve 
čtvrtek 4. dubna 2013 v Praze v restauraci U 
Bronců, v termínu obvyklého spolkového 
setkání. 
 
Účastnili se: Honzin, Vojta, Vladimír Štrupl, 
Martin a Jirka. 
 

1) Honzin nás informoval, že paní Kainová 
nám jako obvykle zpracovala účetnictví, 
které on následně odeslal na patřičný 
úřad. Paní Kainové náleží velký dík, za 
to, že se již tolik stará o kontrolu našich 
finančních papírů. 

2) Martin informoval, že v rámci schůze 
Historicko dokumentační komise ČsOL 
byl předán náš pamětní odznak bratru 
Milanu Těšínskému a v rácmi jednání 
Mimorezortní komise pro válečné hroby, 
byl tentýž odznak předán Ing. Vetrákovi 
a Ing. Filipkovi z MO, kteří se starají 
mimo jiné řádné vedené evidence 
válečných hrobů. Všichni ocenění měli 
opravdovou radost a lze se domnívat, že 
náš pamětní odznak plní účel, ke kterému 
byl založen. 

3) Martin přítomné v krátkosti informoval o 
jednání mimorezortní komise 
k problematice VH, ale především 
k tomu, že se pokusíme odladit 
komunikaci mezi naším Spolkem a MO 
v oblasti upozorňování na nezaevidované 
zjevné válečné hroby. Celý postup bude 
na první pohled jednoduchý. Z naší 
databáze položky „měl by“ (myšleno 
dané místo by mělo být válečným 
hrobem) postoupíme na MO, odkud 
budou obce a kraje vyrozuměny ku 
sjednání nápravy. Těžko se domnívat, že 
by úředníci obcí a krajů byli proti, jelikož 

by se dostali do rozporu se zákonem o 
válečných hrobech (respektive s tímto 
zákonem jsou v rozporu nejspíše již 
nyní). Jakmile se daná lokalita stane 
válečným hrobem, dostane číslo 
v databázi CEVH. A toto je zatím 
neslabší místo celého plánu (tedy pro náš 
Spolek). Toto číslo se totiž bude muset 
objevit i v naší databázi a u nás musí 
zmizet poznámka „měl by“. A to je ta 
„maličkost“, kterou musíme odladit. 

4) Honzin přítomné upozornil na blížící se 
akci „Bouda“, což není oprava střechy u 
Martina, ale jelikož je jeho farma cestou, 
jsou všichni zváni, alespoň na jedno malé 
občerstvení po cestě. Podrobnosti k akci 
„Bouda“ naleznete v naší diskusi. 

5) Martin se omluvil za zpoždění při vydání 
jarního Monumentu, na vině je sice 
nedostatek času, ale to není až taková 
omluva jak by měla být. 

6) Jirka a Vojta informovali, že překlápění 
běží bystrým tempem, dokonce tak 
bystrým, že se schvalování 
„překlopených“ dat dostává do skluzu. 
Na vině je opět časová vytíženost. 
Doufejme, že se z překlápění a dalších 
časově nestíhatelných aktivit dostaneme 
brzy. 

 
Tak za měsíc na viděnou. 
 
Zapsal Martin 
 

**** 
 

72. setkání klubu ( projektu ) VETS 

72. setkání účastníků projektu se konalo ve 
čtvrtek 6. června 2013 v Praze v restauraci U 
Bronců, v termínu obvyklého spolkového 
setkání. 

Účastnili se: Honzin, Martin a Jirka. 

1)            Opravdu jsme nepřeskočili 71. Setkání 
za účasti Honzina, Vladimíra, Jirky a Martina, 
chvíli jsme diskutovali o ČsOL a finančních 
záležitostech, ale zápis nakonec nebyl sestaven. 

2)            Nyní k 72. Setkání, to sice opticky 
mělo ještě nižší účast, ale ve skutečnosti jsme 
zaznamenali dvě mil návštěvy o 3 lidech. 
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3)            První návštěva pan Altner a paní 
Altnerová nás přišli zpravit o pomníku Obětem 
2. Světové války v Praze 7, Železničářů 204/6, 
Holešovice, areál společnosti ATECO. Tento 
pomník nejenže dosud chyběl na našich 
stránkách, ale nepodařilo se dohledat ani 
v databázi CEVH. Vzhledem k majetkovým 
změnám bude nezbytné sledovat další osud této 
památky na naši historii. Místo zcela evidentně 
splňuje definici válečného hrobu a jistě se 
zakrátko v oficiální databázi objeví. Altnerovi 
projevili velké nadšení a úsilí při informování o 
této památce, kdy se obrátili jak na Magistrát, tak 
na městkou část Prahy 7. Na městské části se 
setkali s pochopením a vstřícností, což velmi 
kvitujeme. Dokonce dostali brožurku na toto 
téma – velmi příjemné překvapení. Stejně tak se 
cestou pracovníka VHÚ obrátili na MO. Takže 
naprosto ukázkově příkladný postup a nám 
nezbývá než poděkovat. Památce se dozajista 
nikdo neodváží nic udělat. Navíc, památka je 
díky podkladům pana Altnera již zanesena v naší 
databázi – holt Spolek zpravidla nikdy nespí. 

4)            Ale aby nebylo překvapení málo, přišel 
náš čtenář z Brandýsa nad Labem a informoval 
nás o tom, že je pozůstalým po italském 
legionáři, padlým u Doss Alta. Je to velmi 
zajímavý příběh, jelikož se dokonce nabídla 
přenechat své památky pro veřejnost, odkázali 
jsme ho na ústředí ČsOL, kde tyto věci jistě 
najdou důstojné místo. 

5)            Popravdě, musím říct, že mne velmi 
potěšila důvěra čtenářů. V elektronické 
komunikaci už jsme si na to celkem zvykli, ale 
fyzických návštěv zase tolik nemíváme. Velmi 
děkujeme za toto příjemné zpestření. 

6)            Dalším interním tématem byl 
cyklopřejezd, jehož termín se již blíží. 
V ekonomickém poradenství přiloží ruku Jirka. 

7)            Martin upozornil, že se blíží i termín 
Dětského dne a schůze ČsOL jednoty Český 
Brod, tedy září. Ale o tom se jistě ještě objeví 
v členské sekci diskuse. 

8)            Dnešní absence předsedy nám 
naznačila, že se asi bude nadále psát s jiným 
titulem, takže gratulujeme. 

9)            Vzhledem k tomu, že další termín 
setkání je v kolizi se státním svátkem, dá se 

předpokládat nízká účast, prosím ověřte si proto 
v diskusi, zda setkání vůbec proběhne. 

Zapsal: Martin 

**** 
 

Spolková výletní akce “Bouda 2013″ 

Akce proběhla ve dnech 3. 5. – 5. 5. 2013. 

3.5 pátek 

příjezd do města Králíky, vcelku v pohodě, ve 
městě docela radikální překopávání  ulic, takže 
to byla asi jediná překážka toho dne, 
nepočítáme-li mlhu s viditelností na 35 metrů… 

Krátké seznámení se všemi, jako vždy se akce 
zůčastnili členové Spolku pro VPM a lidé 
z Jednoty ČSOL a rodinní příslušníci výše 
zmíněných. Proběhla krátká porada nad mapou a 
plánem činnosti na druhý den a pak hezky 
hupky-šupky do pokojíků. Ubytování dle mého 
bylo dobré, v podstatě jsme obsadili celý 
penzion. 

4.5. sobota 

ráno budíček, bez rozcvičky. Odjezd na městský 
hřbitov v Králikách . Zde pietní akt u hrobu 4 
padlých  rudoarmějců z konce 2.SVV. Položena 
kytice, svíce, tichá vzpomínka. Poté se všichni 
vrhli do badatelské práce, fotili a hledali 
nezmapovaná místa. Krátký přesun k obci 
Mladkov. Zde mezi Mladkovem a Lidkovem 
jsou Pěchotní Sruby K-S 31 ( U Besídky) a K-
S 32  (Na Růžku), je zde Vojenské muzeum 
Lichkov. Bohužel bylo zavřeno, kdo by také 
otvíral v 9:00 hodin, že? Tak jsme si prohlédli 
místo, prolezli co se dalo, obdivovali krásně 
zrekonstruované protipěchotní drátěné zátarasy i 
nově vytvořený kulometný zvon a nastudovali 
informační ceduli. Krátká přednáška o opevnění 
a jeho obnově dobrovolnými muzejníky 
v současnosti. Poté přesun k rozhledně na 
Suchém vrchu. Odtud pěšky 2 kilometry  
k Dělostřelecké tvrzi Bouda. 

(více o tvrzi níže..) 

Zde jsme absolvovali prohlídku a v prostoru 
bývalých kasáren u pietního místa věnovaného 
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všem obětem na hranicích,provedli pietní akt 
těmto zesnulým hrdinům. 

Poté se skupina na chvíli rozdělila a malá 
družina spolkových kačerů provedla B-test na 
nové kešce nedaleko ten den umístěné, poté se 
všichni opět šťastně sešli na parkovišti u 
rozhledny a vyrazili do Vojenského muzea 
Králíky. Zde jsme absolvovali standardní 
prohlídku. 

Pak jsme stihli ještě (někteří) návštěvu 
Pěchotním srubu  K-S 14 U Cihelny. Je zde 
několik výstav a prochází se zde s průvodcem. 
Více o výstavách z webu tohoto srubu:  „V horní 
části objektu vybudován základ stálé expozice o 
založení Republiky Československé v roce 1918 
a návratu čs. Legií do vlasti s unikátní výstavou 
o počátcích válečné chirurgie a vojenského 
lékařství. Další část stálé expozice pojednává o 
systému a výstavbě opevnění od roku 1935 do 
roku 1938. Prostory s doplněným dobovým 
mobiliářem nebo replikami byly zpřístupněny 
jako ubikace poddůstojníků, místnost telefonisty, 
strojovna, ubikace velitele a skladiště PHM. 

V ubikaci mužstva je unikátní stálá expozice 
věnovaná finanční stráži Republiky 
Československé 1918-1948 s pamětními deskami 
se jmény padlých nebo zavražděných příslušníků 
v období 1938-1939. (Prostory nafoceny a 
zaevidovány jako nové VPM) V minometné 
místnosti je možné shlédnout stálou expozici o 
životě a tragické smrti četaře Arnošta Hrada s 
bronzovou bustou tohoto vojáka od sochaře 
Ondřeje Štočka z Brna. (Prostor nafocen a 
zaevidován také jako nové VPM – děkujeme 
Františku!). 

Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ je 
oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl 
vybetonován ve dnech 29. září až 8. října 1936 a 
na jeho stavbu se spotřebovalo 2 110 m3 betonu. 
Výzbroj objektu tvořily dva protitankové kanóny 
spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata 
těžkých kulometů, těžký kulomet v sólo 
provedení, 9cm minomet a pět lehkých 
kulometů. Na objektu byly osazeny dva 
pancéřové pěchotní zvony. Pěchotní srub K-S 14 
„U cihelny“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, 
který byl vybetonován ve dnech 29. září až 8. 
října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 2 
110 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořily dva 
protitankové kanóny spřažené s těžkým 

kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů, 
těžký kulomet v sólo provedení, 9cm minomet a 
pět lehkých kulometů. Na objektu byly osazeny 
dva pancéřové pěchotní zvony. 

Pěchotní srub K-S 14 armáda k výstavbě zadala 
spolu s dalšími objekty 9. června 1936 
jako 3./III. stavební podúsek ŽSV III Králíky. 
Lhůtu k provedení stavby stanovila na 220 dnů. 
Celková zadávací částka za 7 objektů podúseku 
činila 5 979 363,65 Kč. Do září 1938 se podařilo 
stavebně dokončit, vybavit a vyzbrojit všechny 
objekty tohoto podúseku. 

Při nucené evakuaci a vyklízení opevnění čs. 
armádou se zde v noci 3. října 1938 smrtelně 
postřelil četař Arnošt Hrad, příslušník osádky 
srubu, který svoji pevnost odmítl opustit. Je to 
nesmazatelná připomínka odhodlání příslušníků 
tehdejší armády bránit republiku s nasazením 
svých životů.  V říjnu roku 1940 zde proběhly 
četné zkoušky zbraní a vnitřního zařízení (např. 
palby z pevnostního kanónu vz. 36, pevnostního 
minometu vz. 38 a minometu pro pancéřový 
zvon a kulometů). Jednalo se o nejrozsáhlejší 
zkoušky kompletního sortimentu čs. pevnostních 
pěchotních zbraní, provedené na našem území 
německou armádou. Při následném zkušebním 
postřelování objektu různými zbraněmi, a to až 
do ráže 21 cm, došlo ke značnému poškození 
stavby, střílen i zbraní. V 50. letech minulého 
století přišel srub přičiněním n. p. Kovošrot o 
oba své pancéřové zvony a v pozdějších letech 
byl několikrát upravován pro různé účely 
naposledy Ministerstvem vnitra o rámci projektu 
civilní ochrany. Střílny hlavních zbraní zůstaly 
zachovány a tak se pěchotní srub K-S 14 zařadil 
mezi lépe zachované těžké objekty v úseku ŽSV 
III. Od roku 1998 probíhají na tomto objektu 
rekonstrukční práce. V roce 2002 bylo založeno 
VHK ERIKA Brno na objektu Muzeum a od 
roku 2004 je členem Asociace muzeí a galerií 
České republiky.“ 

Poté se část účastníků zájezdu vypravila 
prostudovat nadzemní objekty-sruby 
Dělostřelecké tvrze Hůrka (a to K-S 10, 11, 12, 
12a, 13), u kterých byla jednotlivá zastavení NS 
Vojenská historie Králíky. Velmi zajímavé 
čtení, o to více jsme se těšili na nedělní 
prohlídku!  Pak se všichni uchození začali vracet 
do Králíků a 2 nezmaři z řady spolkových 
geocacherů, vyrazili dofotit VPMka v obci 
Červený potok a prozkoumali řadu 
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pohraničních opevnění v úseku na Dolní 
Moravu. Večer jsme se sešli opět po sprše a 
prodiskutovali hromadu zážitků ale i zklamání 
z navštívených muzeí. Diskuze se nečekaně 
protáhla, ale je to pochopitelné, neboť se 
jednotliví členové Spolku a Jednoty tak často 
nevidí, opravdu je naše malá republika veliká, 
tak když už jsme se sešli, probralo se vše možné 
i jiné.. 

5.5.neděle 

ráno jsme se vykulili z pelechů později, opět bez 
rozcvičky! tedy ta skupina, jež nejsou ranní 
ptáčata, a zabalili saky-paky a začali se 
přesunovat ke klášteru Králiky, někteří pěšky 
poutní cestou, jiní vozy. A poté jsme zde 
absolvovali zajímavou a poučnou prohlídku. Pak 
následoval přesun k tvrzi Hůrka. Prohlídka této 
nejzachovalejší tvrze byla velmi zajímavá a 
poučná, i zde proběhlo pátrání po případných 
obětech, které by bylo možno považovat za oběti 
ke zveřejnění na webu s VPM. Bohužel i zde 
zahynuli horníci při výstavbě, ale členové spolku 
jednotně uznali, že tyto osoby nelze považovat 
za oběti válek a jiných konfliktů.  Po skončení 
někteří z účastníků vzpomínali na své vojenské 
působení zde, což velmi zaujalo i průvodce. Pak 
jsme se rozloučili a vyrazili ke svým domovům 
do tří světových stran. Cestou proběhl ještě jeden 
pietní akt v obci Líšnice v okr.UO. A další sběr 
dat o jednotlivých VPM v dané oblasti např. 
Mladkov, Prostřední Lipka, atd.. 

Lze tedy na závěr napsat, že akce se více méně 
zadařila, počasí nám bylo i nakloněno a 
badatelská činnost byla úspěšná. Všem děkujeme 
za účast a těšíme se zase někdy a někde! 

 
**** 

Spomienka na popravu čs. dôstojníkov v 
Kounicových kolejích v Brne 

 
V piatok 21. júna 2013 sa v Brne – Kounicových 
kolejích uskutočnila pietna spomienka pri 
príležitosti 71. výročia popravy siedmich čs. 
dôstojníkov na čele s posledným predvojnovým 
náčelníkom Vojenskej akadémie v Hraniciach na 
Morave a veliteľom ilegálnej odbojovej organizácie 
Obrana národa na Morave, ruským legionárom, 
divíznym generálom in memoriam Otakarom 
Zahálkom (1891–1942). 
 

 

 
  Pietny akt v Brne usporiadala Československá 
obec legionárska, Jednota Valtice (František 
Trávníček) a za Jednotu ČsOL Český Brod a 
Spolek pro mapování vojenských pietních míst o. 
z. Praha,  sa na ňom zúčastnil F. Vrábel z 
Bratislavy. 
 
  F. Vrábel 
 
 

**** 
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Publicistika 
 
Pietna spomienka na rodičov M. R. Štefánika 

na Košariskách 
 
  Uplynulý víkend sa v rodisku generála Milana 
Rastislava Štefánika niesol v znamení viacerých 
akcií, ktorých cieľom bolo pripomenúť si 
Štefánikových rodičov. V týchto dňoch uplynulo 
100 rokov od úmrtia Štefánikovho otca, ev. a. v. 
farára na Košariskách Pavla Štefánika. Na jeho 
pohrebe v apríli 1913 sa zúčastnil aj Štefánik 
a bola to jeho posledná návšteva v rodisku i na 
Slovensku. Potom už – o 6 rokov neskôr –  
nasledoval len jeho  let 4. mája 1919 s tragickým 
koncom. 
 
 Slávnosť sa v sobotu 20. 4. 2013 začala najprv 
koncertom súboru „Zvonky Dobré správy“ 
z Kateřinic pri Vsetíne, potom autor Ján  
Maniaček predstavil svoju knihu o pomníkoch 
M. R. Štefániuka „Posol hviezdnych diaľav“ 
a nakoniec sa uskutočnilo premietanie I. dielu 
DVD o Štefánikovom živote, ktorý pripravil pod 
názvom „Poroba“ historik Pavol Kanis. Tento 
diel sa zaoberá historickými súvislosťami, 
spoločensko-politickým vývojom v 19. Storočí 
a postavením Slovákov v Uhorsku, ďalej nám 
približuje rodičov Štefánika, jeho detstvo a roky 
štúdií až do odchodu do zahraničia. 
 
  V nedeľu uzavreli spomienkové akcie 
bohoslužba s kázňou, predstavenie Štefánikovho 
rodokmeňa  a pietny akt pri hrobe Štefánikovej 
rodiny na cintoríne na Košariskách. 
 
  F. Vrábel, ČsOL, Jednota Český Brod 

**** 

Nadácia Milana Rastislava Štefánika má už 
dvadsať rokov. 

 
   Čas letí veľmi rýchlo a je až neuveriteľné, že 
v apríli 2013 uplynulo už 20 rokov od založenia 
Nadácie Milana Rastislava Štefánika. Takéto 
okrúhle výročie je vždy vhodnou príležitosťou 
na hodnotenie. Z času na čas sa treba zastaviť, 
zamyslieť sa nad výsledkami, oceniť vykonanú 
prácu a dosiahnuté výsledky a súčasne 
porozmýšľať aj o plánoch do budúcnosti. 
  Pri uvedenej príležitosti sa v Bratislave 23. 
apríla 2013 uskutočnilo slávnostné zasadanie 

Nadácie M. R. Štefánika, na ktorom sa 
zhodnotila činnosť nadácie a odpovedalo sa aj na 
otázku, či splnila svoje vytýčené ciele. Po 
úvodnom slove predsedu Správnej rady Nadácie 
Milana Rastislava Štefánika Prof. Dušana 
Bakoša sa slova ujal jeden zo zakladateľov 
nadácie a v súčasnosti jej čestný predseda prof. 
Ján Fuska, ktorý vo svojom podrobnom referáte 
sprevádzanom aj videoprojekciou priblížil 
činnosť a výsledky nadácie za uplynulé dve 
desaťročia. 
 

   Ako dokladajú výsledky práce nadácie, má sa 
čím pochváliť a na uplynulých dvadsať rokov sa 
môže ohliadnuť s oprávnenou hrdosťou. Naplnil 
sa pôvodný zámer nadácie, že po dlhých 
desaťročiach úmyselného zaznávania 
Štefánikovej osobnosti a všetkých snahách 
totalitného systému či už úplne vymazať 
Štefánika z pamäti a dejín slovenského národa, 
alebo aspoň pošpiniť jeho život a dielo, nadácia 
prispela k významnému zvratu. Vzbudila záujem 
o Štefánika a najmä o jeho mravný 
a myšlienkový odkaz potomstvu. Oslovila 
mnohých pracovníkov v oblasti kultúrneho, 
spoločenského i politického života a prebudila aj 
záujem médií o Štefánika. 
  Popri vydávaní bulletinov, monografií, účasti 
na odborných seminároch a konferenciách sa 
publikovalo aj množstvo článkov o živote a diele 
Štefánika, čo prispelo k šíreniu známosti o jeho 
živote a približovalo jeho myšlienky aj širším 
vrstvám obyvateľstva vrátane mládeže.  Nadácia 
sa významne zaslúžila v polovici 90. rokov 
o rekonštrukciu mohyly na Bradle a úspešne sa 
zavŕšil jeden z hlavných zámerov nadácie – 
znovupostavenie pamätníka M. R. Štefánika 
v Bratislave, čo možno považovať za 
vyvrcholenie doterajších snáh nadácie. Ako 
zdôraznil profesor Fuska, monument 
symbolizuje akt historickej spravodlivosti voči 
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Štefánikovi a Československým légiám, na 
organizácii ktorých mal leví podiel. Pamätník 
pripomína aj vznik prvého demokratického štátu. 
Československá republika, spoločný štát Čechov 
a Slovákov, bol štátny útvar, v ktorom boli 
Slováci štátoprávnym národom a v ktorom 
dosiahli významný pokrok vo všetkých sférach – 
politickej, hospodárskej, školskej i kultúrnej. 
  Publikovanie kníh o Štefánikovi aj v cudzích 
jazykoch a vydanie Pamätnej medaily M. R. 
Štefánika L. Weissovej a jej udeľovanie pri 
rôznych významných politických 
a spoločenských udalostiach má veľký pozitívny 
ohlas. Významným výsledkom činnosti nadácie 
bola aj medzinárodná súťaž mladých architektov 
zameraná na doriešenie celého komplexu Bradla.   
Je to až obdivuhodné, čo všetko nadácia vďaka 
obetavej práci svojich členov. Tu nemožno 
slovami doceniť tú obrovskú energiu, obetavosť 
a vytrvalosť, s ktorými ciele nadácie realizoval 
prof. Fuska, zosnulí spoluzakladatelia nadácie 
Mgr. Ján Iždinský a Dr. Rudo Brtáň. Osobitná 
vďaka patrí aj Ing. Alžbete Fuskovej, ktorá sa na 
dobu dvadsiatich rokov stala sekretárkou nadácie 
a vyhotovovala väčšinu dokumentov a rôznych 
písomností. 
  Vďaka patrí aj  partnerským organizáciám. 
Predovšetkým treba spomenúť bratislavskú 
firmu Doprastav a.s., bez ktorej by sa obnovenie 
Štefánikovho pomníka v Bratislave nebolo 
podarilo. Vďaka jej prezidentovi I. Šestákovi 
pomohla aj pri realizácii ďalších náročných 
projektov. Na podpore činnosti nadácie sa 
podieľali aj  Metrostav a. s. Praha, Podbrezovské 
železiarne a. s. Podbrezová, Transpetrol a.s. 
Bratislava a ďalšie. Pozitívne treba ohodnotiť aj 
spoluprácu nadácie s Fakultou 
chemickotechnologickou, na ktorej pôde bola 
nadácia založená a s Fakultou architektúry STU 
v Bratislave na riešení úprav na Bradle v roku 
2002. 
  Nadácia od svojho založenia spolupracovala so 
Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika na 
Brezovej pod Bradlom, s ktorou vydávali do 
roku 2000 aj občasník Bradlo, ďalej so Spolkom 
rodákov Milana Rastislava Štefánika na 
Košariskách a s Nadáciou Jána Papánka na 
Brezovej pod Bradlom, ktoré vecne aj finančne 
projekty nadácie podporili. Nadácia našla pri 
svojich zámeroch pochopenie a podporu aj 
u obecných a mestských samospráv, 
predovšetkým Mestským úradom na Brezovej 
pod Bradlom, Obecným úradom na Košariskách, 
Mestským úradom na Myjave, Obecným úradom 

v Priepasnom, Slovenským leteckým zväzom 
gen. M. R. Štefánika v Trenčíne atď. O činnosť 
nadácie prejavili záujem aj vedúci činitelia štátu, 
prezidenti Rudolf Šuster, Ivan Gašparovič, 
premiéri Mikuláš Dzurinda a Robert Fico ako aj 
podpredseda vlády Dušan Čaplovič. 
  V rámci hodnotenia činnosti nadácie, 
oboznámil prítomných súčasný správca nadácie 
Ing. Pavol Šesták s finančným zabezpečením 
projektov nadácie a štatistickými prehľadmi 
dokumentujúcimi jej činnosť 
  Za Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 
pozdravil výročie nadácie jej predseda Ing. Ján 
Tatara, ktorý pripomenul ich spoluprácu v rámci 
spoločných cieľov a vyslovil presvedčenie, že sa 
podarí nadviazať aj v budúcnosti na dosiahnuté 
úspechy. Za Československú obec legionársku – 
Jednotu Český Brod poďakoval za činnosť 
nadácie jej člen F. Vrábel 
  Nadácia má do budúcnosti ďalšie projekty, 
ktoré budú tiež veľmi náročné. Predovšetkým ide 
o zámer oživiť historickú cestu na Bradlo 
a rozšíriť Múzeum M. R. Štefánika na 
Košariskách o expozíciu o čs. légiách. Nadácia 
chce všetko pripraviť tak, aby sme v roku 2018 
pri stom výročí vzniku Československej 
republiky a následne pri okrúhlom výročí 
tragickej Štefánikovej smrti mohli povedať, že 
sme naplnili Štefánikov odkaz. Nadácia bude 
naďalej pôsobiť tak, aby vychovávala národ 
k úcte a pochopeniu Štefánikovho diela a jeho 
myšlienok. 
  Štefánik na konci prvej svetovej vojny 
predvídal budúcnosť a zbližovanie európskych 
národov. Predpokladal, že dôjde k zblíženiu 
národov na princípe kultúrno-náboženskom. 
Veril, že sa tak stane silou ducha, na princípe 
lásky, pravdy a ľudskej dôstojnosti, nie na 
princípe materiálna. Zdôrazňoval, že „teraz 
pôjde o to, premeniť duše, a to bude nové 
víťazstvo, ktoré musíme dobyť, pretože akýkoľvek 
ďalší pokrok závisí od tejto činnosti“. 
 
F Vrábel 
 

**** 

Poděkování lesníkům Kinského hospodářství 

a občanům 

 
Občanům, kteří se zajímají o partyzánské hnutí a 
jeho výsledky ve 2. světové válce ví, že v 
katastru obce Cikháj na Frýšavském kopci 
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nedaleko Žákovy hory sídlil štáb partyzánské 
brigády M. J. Hus. Na tomto místě byl v roce 
1975 odhalen Památník a obnovena chatka. V ní 
pobývali partyzáni a konaly se porady štábu. Po 
tragedii štábu v blízkosti Leškovic na 
Havlíčkobrodsku pobýval v těchto místech štáb 
oddílu Kirov. 
 

 
V roce 1975 se v Cikháji sešly všechny 
partyzánské oddíly, které působily v prostoru 
Žďárských vrchů, čeští a ruští partyzáni..  Byli 
přítomni velitelé  mnoha partyzánských skupin v 
čele N. Kolesnikem, majorem Melničukem, V. 
Kadlecem – Ivanem Hrozným a mnoho dalších 
českých a ruských partyzánů ze Sovětského 
svazu a z vesnic a měst z okolí Ždárských vrchů  
Zúčastnili se odhalení všech Památníků v 
katastru obce Cikháj a v obci samotné 
Místo se stávalo cílem setkání mladé generace, 
turistů s odbojářů. Poseděli  a pobesedovali v 
chatce s bývalými partyzány, opékali špekáčky. 
Jak ubíhala léta docházelo k devastaci chatky i 
Památníků Nejednou  kdosi neznámý odcizil 
pamětní desku  s nápisem. Před několika léty 
došlo z iniciativy tehdejšího předsedy OV ČSBS 
Ing. pplk.v.v. Koutenského k obnovení nápisu  
na kamenném Památníku. Časem se, vlivem 
deštů a sněhu, nápis ztrácel. 
Není to tak dlouho, co lesní hajný Kinského 
hospodářství z Kocandy oznamoval, že k  místu 
Památníku chodí mnoho lidí, ale prostor je 
zdevastovaný. Nabídl pomoc. Spolu s 
představiteli Kinského hospodářství a obecním 
úřadem Cikháj zorganizoval obnovu tohoto 
památného místa. Poděkovat je třeba panu Jiřímu 
Bínovi hajnému, který vše koordinoval, Ing. 
Miroslavu Matouškovi s Kinského hospodářství 
za imateriální pomoc, Miroslavu  Šmídovi 
důchodci z Cikháje a JuDr. Josefu Krkoškovi 
chalupáři z Cikháje. Odvedli  obrovskou práci 

bez jakýchkoliv nároků. Místo je upravené a 
turisté, občané, si mohou  na tomto památném 
místě připomínat složité a těžké období 
Protektorátu Čechy a Morava, složitou práci 
českých a ruských partyzánů v boji proti 
německým fašistům.  
 
Díky vám milí přátelé! 
 
Dr. Rudolf Hegenbart 

 
**** 

Znáte první základnu partyzánů ve 
Žďárských  vrších? 

Byla na Kamenném vrchu, kóta 801, nedaleko 
Skelné Hutě a Cikháje. 
 
V tomto katastru si v říjnu 1944  vytvořili  
partyzáni  svoji základnu. Postupně zde pobývali 
členové štábu brigády M. J. Hus, Vpřed, Kirov. 
Na tomto místě je umístěn památník, který 
připomíná onu dobu. 

 
 
Pan Karel Bohdálek z Boskovicka, z vlastní 
iniciativy, vyrobil orientační tabule, aby toto 
místo mohli navštívit návštěvnici a připomenout 
si  odboj proti německým okupantům ve 2. 
světové válce. Patří mu veliké poděkování. 

 
Dr. Rudolf Hegenbart 

 
**** 
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Odborná konferencia „M. R. Štefánik a čs. 
zahraničné vojsko (légie)“. 

 
  V Bratislave sa dňa 23. mája 2013 uskutočnila 
odborná konferencia o generálovi Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi ako organizátorovi 
československého zahraničného vojska – légií.  
Konferencia sa konala pri príležitosti 20. výročia 
vzniku Nadácie M. R. Štefánika, ktorá sa 
zaslúžila o obnovenie Štefánikovho pamätníka 
v Bratislave a podujatie aj iniciovala. 
Spoluorganizátormi a odbornými garantmi 
podujatia boli Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied, Vojenský historický ústav 
a Slovenská historická spoločnosť. 
 

 
  Rokovanie konferencie otvoril v mene nadácie 
profesor Dušan Bakoš, predseda Správnej rady 
Nadácie M. R. Štefánika; v úvode účastníkov 
podujatia pozdravili zástupcovia 
spoluorganizátorov a za Československú obec 
legionársku jej miestopredseda pre zahraničné 
styky Emil Cigánik. Brat Cigánik vo svojom 
príhovore zdôraznil potrebu pestovania 
legionárskych tradícií a pripomenul aj trojstranné 
memoradum, ktoré v minulom roku podpísali 
vedúci predstavitelia Nadácie M. R. Štefánika, 
Československej obce legionárskej a Spoločnosti 
M. R. Štefánika. Účasť zástupcov ČsOL na 
konferencii bola jedným z príkladov spolupráce 
uvedených inštitúcií a aj ukážkou plnenia 
memoranda. Za ČsOL sa okrem E. Cigánika na 
konferencii s aktívnymi príspevkami zúčastnil 
Miroslav Bilský za Jednotu ČsOL Senec 
a Ferdinand Vrábel za Jednotu Český Brod. 
 
  Už úvodný príspevok Jána Fusku pripomenul 
štefánikovskú problematiku  
a aj jej čiastočnú nepohodlnosť pre časť 
politickej reprezentácie nielen v minulosti, ale aj 

v súčasnosti. Štefánika a jeho myšlienkový 
odkaz – a to je  aj potešiteľné – si viac osvojila 
mládež a široké vrstvy verejnosti než slovenské 
politické elity v minulosti , a žiaľ, až na malé 
výnimky, aj v súčasnosti. Čestný predseda 
Nadácie M. R. Štefánika, profesor Ján Fuska 
informoval aj o pripravovanej knihe 
o pomníkoch M. R. Štefánika na Slovensku a aj 
v zahraničí. 
 
  Ďalšie referáty sa venovali všetkým zložkám 
légií – ruským, francúzskym, talianskym a aj 
srbským a Štefánikovým pomníkom a aj 
Štefánikovským oslavám na Bradle v pamätných 
rokoch 1968 – 1969. Zaujímavý bol aj príspevok 
Natálie Krajčovičovej o sociálnom postavení 
legionárov a príspevky o legionárskych 
pomníkoch na Slovensku (J. Babjak). Veľkým 
prínosom bol referát francúzskeho historika 
Etienna Boisserieho z Paríža, ktorý priblížil 
účasť francúzskych legionárov v bojoch vo 
Francúzsku pri Vouziers a Terrone na základe 
pre nás ťažko prístupných a aj málo známych 
vojenských dokumentov – denných zápisov 
francúzskej armády, ktoré obsahujú detailné 
informácie o bojových operáciách, účasti 
jednotiek na príslušných úsekoch frontu, stratách 
a podobne. 
  Zástupca Jednoty ČsOL Český Brod F. Vrábel 
sa vo svojom referáte o Štefánikovom pobyte na 
Sibíri na prelome rokov 1918/1919 venoval 
zložitej problematike nariadenia č. 588 z 16. 
januára 1919, ktorým Štefánik ako minister 
vojny zrušil volené orgány v ruských légiách 
a premenil dobrovoľnícke revolučné vojsko na 
pravidelnú organizovanú armádu 
novovzniknutého demokratického štátu – 
Československej republiky. 
 
  Na záver konferencie, ktorá sa tešila značnému 
záujmu odborníkov aj širokej verejnosti, sa 
rozvinula spontánna diskusia, v rámci ktorej si 
prítomní spresňovali niektoré pojmy, poukázali 
na rozdielne výklady a aj pretrvávajúce 
problémy v historiografii o légiách. Tým akoby 
symbolicky naznačili, že výskum dejín tohto 
obdobia a významnej kapitoly v dejinách 
českého a slovenského národa ani po takmer sto 
rokoch nie je uzavretý, je v ňom ešte veľa 
bielych miest a otázok, ktoré čakajú na 
objektívnejšie zhodnotenie, ako to bolo 
v minulosti. K lepšiemu poznaniu dejín légií  by 
mali prispieť aj novo sprístupnené dokumenty 
z francúzskych a talianskych archívov. Ďalšia 
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možnosť sa nám otvára sprístupňovaním 
archívov v Rusku a veľa možno očakávať od 
dôkladnejšieho výskumu v archívoch 
nemeckých, najmä pokiaľ ide o ministerstvo 
zahraničných vecí a vojenský archív. Nemecký 
materiál – našimi historikmi len málo využívaný 
– by mohol prispieť aj k lepšiemu poznaniu 
úlohy nemeckej diplomacie pri vyvolaní 
konfliktu medzi légiami a sovietskou mocou 
v Rusku (vyslanec Mirbach) v období po 
uzavretí Brestlitovského mieru. 
 
  Možno očakávať, že pripravovaný zborník 
referátov z konferencie prinesie veľa nových 
zaujímavých poznatkov a stretne sa medzi 
znalcami a záujemcami o dejiny légií a aj 
u ďalších čitateľov so záujmom. 
 
F. Vrábel, člen ČsOL, Jednota Český Brod 
 

**** 

Povznesme českého ducha !. 

Po létech jsem znovu četl  knihu Josefa 
Kajetána Tyla „Kusy mého srdce.“ Byla 
vydána v roce 1844, v době kdy český 
národ ovládala šlechta, církev.. V úvodu 
spisovatel mj. připomíná: „Každý život 
lidský uzavírá v sobě zajisté několik 
okamžení, ježto se tak hlubokým a 
plamenným písmem člověku do srdce a 
do paměti vtisknou, že nemohou nikdy 
více z něho zmizeti a že jej v blahostných 
vzpomínkách až k hrobu doprovázejí…“ 
Četba knihy vzbudila k pisateli moji velikou 
úctu. Jeho myšlenky, popis jevů, se mně 
zdají aktuální. Charakterizují obsah 
vlastenectví, velikou, poctivou a především 
trvalou práci pro vlast, inspirují k upevnění a 
rozvoji českých národních tradic.  

Po přečtení  knihy jsem zalistoval v 
kronikám místní školy a obce, v archivních 
dokumentech. Hledal jsem souvislosti. 
Zaujal mě  soudní spor  v roce 1366 o 
území mezi církevní institucí ve Žďáře a 
novoměstským panstvím. Spor řešil 
maršálek království českého Jindřich z Lipé. 
Letos si občané připomenou onu dobu - 640 
let kdy vstoupila do lesního komplexu, 
dnešního katastru obce, civilizace.. 
Připomenul jsem si i  pozdější období. Vládu 
šlechty a církve po roce 1620, po Bílé hoře, 

.onen duchovní a hmotný  útlak, úpadek 
českého národa, jeho kultury..  

Kronikáři obce  psali jak v těchto dobách 
chodili učitelé  s dětmi pěšky  dvakrát týdně 
do kostela vzdáleného více jak 10 km. Po 
každé  svatou zpovědí, motlitbou a svatou 
mší uctívali společně zrození té či oné 
šlechtičny, císaře či císařovny, příslušníků 
jejich rodu nebo svaté, které vnímaly z výuk 
katechismu. Děti se učily uctívat modly a 
různé  nadpřirozenosti jak jim  vštěpovali 
faráři. Před každým zahájením výuky ve 
škole se děti modlily a chodily v čele 
s učitelem prosit občany o jídlo, o oděv, 
o příspěvek na školu, na plat a obživu 
učitele. Doma se vyprávěly  pověsti o 
nadpřirozenosti místních hor, lesů, studánek 
a toků. 

Převelikou událostí byla uvědomovací práce  
od profesorů  z vysokých škol, kteří  
navštěvovali katastr obce.  Místní lid  
vyváděli  z iluzí, z nadpřirozenosti, tmářství, 
pracovali k povznesení českého ducha 
občanů a to v souladu s národními buditeli 
té doby.. Zakletá a pověstmi obklopená 
Žákova hora, Stříbrná studánka jako jeden 
z pramenů řeky Svratky, hora Tisůvka 
s čertovým kamenem, hluboké lesy, 
přestávaly být postrachem,  Kniha J. K. Tyla   
nabádala a nabádá, aby základem života 
vlastenců byla láska k vlasti prostoupena 
rozumovým poznáním a také varuje, aby 
vlastenectví nebylo jen slovní hříčkou, za 
kterou se skrývá osobní ctižádost a 
ziskuchtivost., za níž se „v mrákotách 
pohřížené zástupy slepě řinouti  mají…., 
které do srdce nepronikají, nýbrž jen 
ucho omamují ..“ Osvětová práce 
profesorů  vyvrcholila 5. září 1889. Na 
tajuplnou Źákovu horu ke Stříbrné studánce 
přivedli spolu s řídícím učitelem a obecními 
zastupiteli, doprovázeni místní hudbou, děti, 
mládež a občany. Zde poprvé v historii 
všichni zpívali, recitovali, bavili se a 
sportovně zápolili. V podvečer, jak je psáno 
v kronice, se vraceli  „v růžové náladě 
domů“. Žákova hora a okolní lesy přestávaly 
být bájnou,  nadpřirozenou oblasti, občané 
nabývali sebevědomí..  

Občané byli v převážné míře vyznavači 
římsko-katolického vyznání. Přesto, po 
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všech zkušenostech kolovaly mezi 
obyvatelstvem  myšlenky M. J. Husa. 
V časopise Žďárský obzor napsal dne 1. 
července 1903 František Pátek tento verš: 
„Co velkého kdy vzešlo v lidstva valném 
davu, je z duší trpitelů, mučedníkův. Krev 
svatozář je rudá, jež jich krášlí hlavu, jež 
stlumí nakonec křik závistníkův a obrům 
myšlenky dá nesmrtelnou slávu…Tak 
zvítěziĺs i Ty, náš veliký Jene! Když plamen 
sžeh tvé tělo umučené, Tvé myšlenky, jak 
Fénix vznešený, se vznesly výš, nad rudé 
plameny, by obrodily svět, jhem sevřený!“ 
Věřící uznávali tvrzení profesorů, že Husovo 
myšlení bylo ostrou kritikou tehdejší 
společnosti, feudálního řádu a jeho nositelů. 
Jeho myšlení bylo prodchnuto hlubokým 
citem vlasteneckým. Svou rodnou zem, její 
lid, jazyk, vroucně miloval. Byl věrným 
strážcem mateřčiny, nabádal k čistotě 
českého jazyka. 

Práce profesorů a místních činitelů našla 
svůj výraz  po vyhlášení 1. Československé 
republiky. Ustaly pravidelné návštěvy dětí 
v kostele, dospělí  navštěvovali bohoslužby 
jen o svátcích. Rozvíjel se národní život, 
vysazovaly se lípy, keře, organizovaly se 
sbírky na rozvoj samostatného 
československého státu, vzrůstala 
zemědělská výroba, rozvíjela se bohatá 
kulturní a osvětová činnost. Lid se radoval 
ze své suverenity, samostatnosti. .Obecní 
zastupitelstvo jmenovalo 7. března 1930 
prvního presidenta T. G. Masaryka čestným 
občanem .  

Útlum společenských aktivit nastal po 
mnichovském jednání německého vůdce 
Adolfa Hitlera s představiteli západních 
mocností v roce 1938 a přijetí Mnichovské 
dohody.V místní kronice se mj. píše: „Jaro 
přineslo nám…předzvěst čehosi 
hrozného, jehož následky jsme si 
nemohli ani domysliti, natož představiti.  
Režim třetí říše zabral Rakousko 
z důvodu spojení všech Němců a 
nebezpečí tzv. bolševismu.  Záborem 
Rakouska zbořila se i naše bezpečnost. 
U nás stále silněji pracovalo hnutí 
henleinovské, které vyslovilo 24. dubna 
v Karlových Varech svoje požadavky. 
Konečně dochází německými 
neodpovědnými fanatiky k boji proti 

republice. Boj jest veden z počátku 
štvavými řečmi, různými urážkami, 
poškozováním státního i soukromého 
majetku a konečně byl učiněn nápor na 
naše státní hranice…  Na základě 
vážnosti doby doporučovali vedoucí 
činitelé obce, aby politické strany se 
sloučily a prokázaly tím jednotnost ve 
smýšlení a v důsledku toho také 
jednotnost v činech.....Protože obrana 
státu vyžaduje mravní i hmotné oběti od 
každého, rozhodla se vláda pořádati 
sbírku na obranu státu, které se 
zúčastnili dobrovolně a s radostí všichni 
občané….Po odmítnutí pomoci našich 
spojenců vyhlášena byla u nás 
mobilizace. S velikým nadšením a 
v naprostém pořádku odešlo konati svoji 
svatou povinnost  14 mladých mužů….“  

Po několika dnech se zklamaní vraceli 
domů. Dne 15. března 1939 vznikl pod 
německou správou protektorát Čechy a 
\Morava.  Německá vojska vstoupila na 
naše území, začalo poněmčování, 
okupovala další země Evropy.  V místní 
kronice se mj. píše: „Germanizace vnikala 
násilně a rychle do všech koutů naší 
vlasti, nikde nebylo zastání a sebemenší 
projev nevůle skončil ve vyšetřování 
gestapa. Na odpovědných místech,  
úřadech byly často přidělovány německé 
zkrachované osoby s pochybnou 
minulostí, které svým brutálním terorem 
na české obyvatelstvo si získávaly 
rychlého postupu v kariéře..“ Bez 
povšimnutí nemohla uniknout pozornost 
hodnostářů římsko-katolické církve. Ve 
Vatikánu přijali německého vůdce, mnohde 
světili jeho zbraně, které pustošili území i 
lidské životy. Začala krutá válka, masově 
umírali či byli  týráni,  mučeni a popravováni 
lidé, vlastenci. Český národ se vzepřel. 
Vznikla Obrana národa, postupně řada 
odbojových skupin, proti okupantům a 
fašistické zvůli se organizovaly  partyzánské 
oddíly. I v obci o níž je řeč tomu nebylo 
jinak. V chaloupkách v obci Cikháj, při 
síťování tašek a záclon, se scházeli ženy 
a muži. Ženy zpívaly, vyprávěly příběhy, 
muži hodnotili situaci na bojištích a do mapy 
zaznamenávali ústup německých vojsk 
z okupovaných území Sovětského svazu, 
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domlouvali pomoc partyzánům, připravovali 
se k aktivitám po osvobození.  

Ve školní kronice je psáno mj. „ Náš lid se 
scházel v mnohých chaloupkách a 
dychtivě v nočních hodinách 
odposlouchával zakázaný rozhlas 
z Londýna a z Moskvy. Zprávami z ciziny 
byli jsme posilováni, nabyli jsme 
nezlomnou důvěru ve vítězství našich 
práv, spravedlnosti, pravdy, svobody. 
V chmurné dny, kdy německé fanfáry 
z radia s protivným bubnováním 
vyhlašovaly zdánlivě vítězný postup 
fašistických vojsk, tu jako bych četl 
v duších našeho lidu Jiráskova slova: 
Když mně bylo nejhůře, napadá mě vzdor 
a myslím si: Tisíc let jsme tu stáli a 
obhájili se, krváceli a trpěli a teď bychom 
měli malátnět? Ne, kdybych měl být 
poslední, sám jediný, nepoddal bych se.“ 
Většina občanů obce se zapojila do 
odbojové činnosti. Někteří vstoupili do 
partyzánských jednotek, jiní pomáhali 
partyzánům ve zpravodajské činnosti, prali a 
spravovali partyzánům prádlo a oděv, 
organizovali potravinovou pomoc, 
poskytovali přístřeší. V malé vesničce o 150 
obyvateli řádilo gestapo a německá vojska. 
V pravidelných intervalech přijížděly kolony 
německých  vojsk, auta s příslušníky 
gestapa zatýkali místní občany včetně 
žen,nemilosrdně likvidovali majetek 
některých občanů.. Dne 5. května 1945 
zorganizovali místní občané povstání. Přes 
příjezdové silnice do obce nakáceli smrky a 
zabránili tak příjezdům vojsk do obce.  
Básník Petr Křička, který se ve válce ukrýval 
v obci do školní kroniky mj. napsal: „ Vidina 
královských Hradčan, symbolu naší 
svobody a státní samostatnosti, vznášela 
se i před očima vlastenců cikhajských, 
kteří s nadšením účastnili se povstání 
národního ve slavném květnu 1945 spolu 
s partyzány, jimiž hemžily se lesy na 
Žákovici.- V těch dnech spěchal jsem i já 
pěšky do bojující Prahy….“ Měli rádi svou 
vlast, svoji ves, nebyli proti německému lidu, 
ale odsuzovali a bojovali proti německému 
fašismu, proti brutálnímu zacházení, proti 
jejich touze ovládnout Evropu i naši zemi za 
cenu vyvraždění nebo vystěhování mnoha 
milionů lidí.  

Poválečné nadšení se projevilo ve velké 
společenské aktivitě.  Stavěl se kulturní 
dům, koupaliště, organizovalo velké 
mládežnické setkání, všichni se radovali ze 
svobody, z vítězství, měli se rádi. Ač žák 
základní školy , díky rodičům, škole, 
společenským aktivitám v obci jsem začínal 
chápat hlavní příčiny  protektorátního 
uspořádání a světového krveprolití, lidského 
utrpení, sadismu. Z názorů řídícího učitele, 
partyzánů, občanů, kteří se vrátili 
z koncentračních táborů, jsem vnímal jejich 
touhu vyvodit z války důsledky a tvořit 
sociálně spravedlivější svět, který nebude 
hříčkou náhod, ale předmětem vědecké 
plánovitosti, dělby práce, vzájemné 
spolupráce všech národů.  Tehdy nebylo 
voláno po všeobecné nivelizaci, 
standardizaci, uniformitě ani po slepém 
rovnostářství v oceňování kvality lidské 
práce.. Pod pojmem hrdinství nebylo 
spatřováno zbabělé zabijáctví, rozkrádání 
majetku lidu. Usilovalo se o daleko 
vznešenější a odvážnější hrdinství, o 
hrdinství tvorby lidské práce.  Občané se 
snažili  oprošťovat od předsudků a pověr, od 
hamižnosti a krajního individualismu a 
subjektivismu, od útlaku hmotného i 
morálního.  Bohatství života nespatřovali 
v jeho zmatenosti, neuspořádanosti, 
v roztříštěnosti, v projevech sobeckosti a 
egocentrismu. Byli přesvědčeni, že čím 
hlouběji je jednotlivec spjat s druhými lidmi, 
čím více je účasten  jejich štěstí, nezdarů i 
úspěchů, tím výše roste  jeho vlastní 
osobnost, tím bohatší je náplň jeho osudu a 
tím lidštější jsou cíle jeho života.  

Nikdy nepochybovali o poslání inteligence. 
Věděli, že jejich posláním je vést a razit 
cestu, že nikoliv pomazaní tlučhubové, ale 
tvůrci a hledači nových cest vedou a mohou 
vést společenství lidí. Bez poznání 
skutečnosti, bez odvahy poznávat život,  
bez vlastního názoru a pohledu na svět 
nelze vést, řídit, organizovat, prát se. Nikdo 
nemá také právo  nazývat se pracovníkem 
ducha, řídícím společenským činitelem..  Na 
jedné předvolební schůzi v roce 1946  řídící 
učitel řekl: „Zvítězíme . Již nebudeme 
přízrakem jakési beztvaré lidské masy, 
ale společenstvím svobodných, 
tvořivých osobností, spojených prací na 
společném díle, vzájemnou úctou k sobě 
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navzájem a společnou cestou všeho 
lidského pokroku. Sociální 
nespravedlnost se rozplyne jako jarní 
ledy. Nesprávné názory na svět i názory 
vyčtené z románů se rozplynou jako jarní 
červánky. Snad z nich zbudou na obzoru 
života šedé mráčky, z nichž občas i slzný 
déšť zaprší, ale jedno je jisté: život se 
bude ubírat plánovitě, podle potřeb a 
zájmů lidí..“  ….Bohužel mnohé dopadlo 
jinak. 

 Zmíněné události a citáty mnohých jsem si 
připomněl po přečtení knihy J. K. Tyla.. 
Nemohl jsem se oprostit od  osobních úvah 
o výboji po listopadu 1989 do dnešní doby, 
o hybných silách oné doby. Osobně jsem 
zklamán vývojem.. Představitelé oněch 
listopadových a polistopadových sil  vždy 
hovořili, že pracují ve jménu spravedlnosti, 
ve jménu lidských práv, v zájmu 
spokojenosti občanů, všech sociálních 
skupin... Jakmile dosáhli potřebných změn 
stali se tvrdými uskutečňovateli mnohdy  
nepořádků, likvidace všech sociálních 
výhod, anebo i skrytými prostředníky k 
návratu monarchie, do období před rokem 
1918., Některé jevy v kampani při volbě 
presidenta republiky byly, dle mého názoru, 
varující.  

Nejsem znalý praktik orgánů Evropské únie, 
Zveřejněná slova rakouského europoslance 
pana Stadera, pokud jsou pravdivá, vzbuzují 
u mě obavy. Podle zdroje www.lidovky.cz  
prý mj. řekl: „Musíme se podívat na vše, co 
se v České republice dělo po válce. Jedná 
se o miliony zavražděných lidí a miliony 
odsunutých lidí. Něco takového nemůžeme 
akceptovat. Nemůžeme v EU akceptovat 
stát, který se nepřizná ke své historické 
vině…Uvědomme si, že lidé, kteří byli 
vyhnáni, 800 let přispívali k blahobytu České 
republiky..“ Slova se zdají neuvěřitelná. 
Osobně bych se zamýšlel, co se všechno 
dělo u nás po Bílé hoře, co se dělo v České 
republice díky fašistům  před válkou a ve 2. 
světové válce, proč povstali spisovatelé, 
umělci a pracovali pro uvědomění národa, 
proč nejlepší představitelé intelektuální 
fronty spolu s tisící dalších občanů umírali 
v německých koncentračních táborech a na 
bojištích 2. světové války.  

Jsem rád, že jsem  se vrátil ke čtení knihy 
Josefa Kajetána Tyla a hledal souvislosti 
v dalším období.  Uvědomil si, co je třeba 
dělat, aby vzrůstal pocit sounáležitosti 
každého Čecha, Morava a Slezana 
k českému národu, ke svému státu, k jeho 
tradicím... 

Akademik Zdeněk Nejedlý kdysi napsal: 
„…Co Tyl podnikl, 

 bylo velké, přímo revoluční dílo. Až do 
něho existoval „lid“, „národ“ jen na 
stránkách knih a časopisů, teď bylo 
možno ukázat a říci: Hle, zde je národ. 
Vědomý si svého češství i pracující 
v jeho duchu. A i všechna kulturní práce 
dostala tím základ, na němž se mohla 
rozvíjet, i tvůrčí práce půdu, z níž mohla 
čerpat mízu pro své tvoření“. 

                                                                                   
Rudolf Hegenbart 

**** 
Zdevastované hroby a pomník v Nových 

Zámkoch sa obnovia 
 
V dňoch 1. – 2. júla 2013 sa v Nových Zámkoch 
a v obci Svätý Peter uskutočnilo zasadanie 
Česko – slovenskej medzivládnej komisie pre 
vojnové hroby. Na programe rokovania bolo 
viacero bodov, medzi ktorými najdôležitejšou 
bola problematika zdevastovaných hrobov 
a pôvodného podstavca od pomníka z roku 1936 
na mestskom cintoríne sv. Jozefa.  
  V prvý deň si komisia najprv položením kytice 
kvetov k hrobom uctila pamiatku padlých 
vojakov viacerých národností a prehliadla si 
„rekonštrukciu“, ktorou mesto mienilo nahradiť 
pôvodný pomník. Všetci členovia komisie sa 
zhodli na tom, že už samotný spôsob budovania 
nového pomníka bol nevhodný a nedôstojný. 
S ťažkými mechanizmami a buldozérom sa na 
hroby nechodí! Nová podoba pietneho miesta, 
zhotovená bez povolenia, bez projektu a veľmi 
chvatne, nezodpovedá základným kritériám 
kladeným na pietne miesto – texty v záhlaví 
menoslovov obetí (medzitým ich časť už bola 
zakrytá) sú chybné ako pokiaľ ide o mená, tak aj 
pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, obrubníky 
hrobov boli zhotovené z akýchsi tvárnic, 
ústredné minipylóny sú z tehál vhodných na 
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chodníky a múriky pri chatách ale nie na vojnové 
hroby. Týmto postupom mestu porušilo princípy 
humanity a ustanovenia Ženevských dohovorov 
z 12. augusta 1949 a Dodatkových protokolov 
k nim z 8. júna 1977 a celý rad ďalších zákonov 
Slovenskej republiky. 
  Po vyjadrení členov komisie k novej úprave 
hrobov, vypočutí zástupcu mesta a Obvodného 
úradu v Nitre bolo komisiou konštatované, že ide 
o nevhodný zásah. Takto zrekonštruované 
obrubníky aj ostatné časti nového pomníka sa 
preto budú musieť odstrániť a nahradiť takým 
dielom, ktoré bude mať podobu pôvodného 
pomníka aj s pôvodným nápisom. 
  Komisia sa tiež zaoberala postupom 
obnovovania resp. budovania nových 
legionárskych pomníkov v Rusku a na Ukrajine 
ako aj niektorými ďalšími otázkami. Potešiteľné 
je, že z oboch strán komisie bola zdôraznená 
potreba častejších kontaktov, užšej spolupráce 
a spoločnej účasti pri odhaľovaní 
zrekonštruovaných a  nových pomníkov 
viažucich sa k spoločným dejinám oboch našich 
národov. 

  Rokovanie komisie potom pokračovalo vo 
Svätom Petre, kde si členovia komisie položením 
vencov uctili obete prvej a druhej svetovej vojny. 
Následne bol spracovaný aj zápis z rokovania 
a potom si členovia komisie na cintoríne v 
Komárne uctili pamiatku čs. legionárov padlých 
počas bojov v roku 1919. 
  Na rokovaní komisie sa za ČsOL a za Nadáciu 
M. R. Štefánika zúčastnil aj F. Vrábel, člen 
Jednoty ČsOL Český Brod, ktorého MO ČR 
menovalo za člena komisie za ČsOL. 
  F. Vrábel 

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

dotazy  
 

 
Poslední bomby druhé světové války - Košířské 

náměstí 
 

Jako skaut jsem se zúčastnil na Košířském 
náměstí,bojů proti okupantům,ve škole byla 
posádka policie Wermachtu. Posádka 
Motolských kasáren provedla dva útoky smerem 
na Prahu.7.5.se k naší barikádě priblížila vojska 
1. divizé ROA - Vlasovci. V tom okamžiku nás 
napadl Lt.STROTHMEN S Ms.262A OD 
1/KG/J/51.Prví nálet ostřeloval náměstí 4 
kulomety ráže 30mm po otočce schazuje svzek 
aasi 30 bomb o váze 2-3 kg. Při tomto útoku zde 
padlo 32 čechů asi 6 Vlasovců. Bohužel na 
náměstí je jen jeden pomníček Slávinky 
Kampové. Zed na které je tento pomníček je 
před rozsypáním, je to pro ostudu.Byl jswem zde 
raněn a tak každého 7.5. zde položím kytičku,já 
se zde podruhé narodil.Prosím udělejte s tím 
něco. Člen ČSBS Praha 10. 
 

Jan Adámek 
 

**** 
 

Pomník Letcům z Il-28 
 

Umístění: Mladá, na silnici Milovice-Jiřice, po 
levé straně, cca 1,5 od sídliště Balonka, asi 200 
metrů před odbočkou na polní/lesní cestu k 
prostoru Teleček, kde se obvykle každý rok 
odehrávají závody seriálu MČR v Truck trialu.  
 
Nápis:  
 
28. LEDNA 1965 NA TOMTO MÍSTĚ 
TRAGICKY ZAHYNULI 
KPT. ČS. LETECTVA B. AMBROS, KPT. ČS. 
LETECTVA J. HRONEC, RTM. ČS. 
LETECTVA Š. ANSORGE 
 
Souřadnice : N 50°14´35,28", E 014°51´45,98" 
 
Foto: Pytlák  
 
Poznámka: 
28. 1. 1965, Il-28R, 47. pzlp, pilot - kpt. Bohumil 
Ambros, šturman - kpt. Jan Hronec, 
střelec/radista - rtm. Štěpán Ansorge.  

Zřícení letounu krátce po startu za ZPPN, start 
ve 21:20 hod. Přesná příčina katastrofy 
nezjištěna. Podle jedné z verzí mohlo dojít ke 
startu s "velkými" klapkami, přičemž po jejich 
zasunutí těsně po startu došlo k prosednutí stroje 
a nárazu do stromů... 

 

Komentář čtenářky: 
Manželka a dcera ještě žijí. Vše trochu jinak. 
setkala jsem se v Praze s mužem, který byl tehdy 
na stojánce a řekl mi, že 4 vteřiny po startu jeden 
bak s palivem explodoval - on měl strach, že 
letadlo spadne na ně. Já zase z vyprávění vím, že 
byl špatný výškoměr a v motoru byl prý 
zapomenut šroubovák. Tatínek se snažil obrátit 
letadlo na pole, aby nespadnul do obydlené části. 
Je zajímavé, že o havárii otce se všechny 
materiály ztratily. Chyba na straně mého otce 
určitě nebyla.  

Marie Ambrosová 
 

**** 
 

Pomník Obětem 1.světové války 
 
Umístění : Vrahovice 
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Nápis :  
 
Velikému mysliteli učiteli a otci národa 
presidentu T.G.Masarykovi a jeho legiím 
 
Památce 
 
Vysloužil Fr. 1875-1914, Kubíček Al. 1883-
1914, Vymazal Josef 1878-1914, Skoupil Jar. 
1893-1914, Zatloukal Em. 1885-1914, Kouřil 
Josef 1891-1915, Kaštyl Josef 1897-1915, 
Hynek Ant. 1888-1915, MotáňJosef 1888-1915, 
Janda Josef 1895-1915, Lavica František 1894-
1915, Šmíd Vincenc 1893-1916, Tichý Jan 1900-
1916, Kouřil Rudolf 1880-1916, Kaštyl 
František 1886-1916, Hudeček Ladislav 1886-
1916, Vysloužil Jar. 1893-1916, Hruška Alois 
1891-1916, Marek Martin 1870-1916, Kadlčík 
Vojtěch 1897-1916, Kubeška Alois 1874-1916, 
Kožušníček ST. 1882-1916, Janda Jar. 1892-
1917, Dolínek Jan 1901-1917, Navařík Vincenc 
1896-1917, Hrubý Antonín 1873-1917, 
Vysloužil František 1892-1917, Dvořáček 
František 1893-1918, Kadlčík Ad. 1897-1918, 
Zdráhal Alois 1872-1918, Stříž František 1893-
1918, Kaštyl Jindřich 1897-1919, Stříž Stan. 
1895-1919, Zach Emil 1887-1919, Rojka 
František 1898-1919, Veselý Josef 1880-1919, 
Bruňovják Stan. 1889-1919. 
 
Foto : Ervín Silný 
 
Vzkaz čtenáře: 
Nedávno jsem cestou do Ostravy navštívil 
rodiště mého otce Vrahovice Vincence Kaštyla 
ročník 1923 a rovněž jsem navštívil pomník 
obětem 1.světové války.Byl jsem docela dojat a 
zároveň rád,že se nezapomíná na lidi,kteří 
položili život pro tuto zemi. 

Vincenc Kaštyl vincenc.milire@email.cz 
 

**** 
 
Poděkování 
 
Vlastnim hodne starou fotografii, na ktere je 
pomnicek padlych z prvni svetove valky. Protoze 
je zde uveden muj pradedecek, dlouho hledam, 
kde muze byt. Diky vasim fotografiim se mi 
podarilo pomnicek najit v obci Drinov okres 
Kladno. Jen pro upresneni . Na fotografii je 
uveden nadpis PAMATCE PADLYCH a jmeno 
FRANTISEK HERMAN je naprosto spravne.  
Je to muj pradedecek. 

 
Velmi dekuji. Preji hodne uspechu.  
 

Helena Bumbalova 
 

**** 
 

Pomník Obětem válek 
 

Umístění : Záříčí, v parku u kapličky 
 
Nápis: 
 
čelní pohled 
 
TĚM, KTEŘÍ SE 
ZE SVĚTOVÉ VÁLKY 
NEVRÁTILI, 
VĚNUJÍ TI, 
JIMŽ DOPŘÁNO 
BYLO DOŽÍTI SE 
SVOBODY. 
1918 – 1928. 

 
 

(seznam jmen, v databázi vets. uvedený) 
 
 

z komunikace s čtenářkou: 
 
Dobrý den, mám pro Vás dotaz, zda by na 
památník mohl být dopsán Dřímal Jan 1870-
1917, je rodák ze Záříčí a zemřel v Rakousku.  
Děkuji Vám za odpověď. 
  

Vlčková Vlasta 
 

Dobrý den, teoreticky to sice možné je, ale v 
praxi se to dělá v dnešní době velmi málo. 
Nicméně, jakékoliv úpravy válečných hrobů (což 
jsou i pomníky) smí provádět pouze majitel 
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(odpovědná osoba na jejímž pozemku se 
nachází), zpravidla to bývá Obecní úřad, 
případně nějaká organizace. Musíte se tedy 
domluvit s ní a následně postupovat dle jejích 
pokynů, asi budou chtít doložit, zda daný byl 
opravdu vojákem a padl v 1. světové válce (to se 
dá dohledat ve Vojenském archivu). No a budou-
li vstřícní, tak v rámci rekonstrukce památky by 
mohly jméno doplnit. Jak jsem psal, mezi 
válkami se to dělalo celkem běžně, ale nyní je to 
velmi řídké. 
 

Martin 
 

Dobrý den, mám již domluveno dopsání jména 
Dřímal Jan 1870-1917 na památník. Mám na Vás 
dotaz, koho požádat o upravení stránky - dopsání 
jména - týkající se památníku v Záříčí. Nemám 
tušení, kdo tyto stránky upravuje. Děkuji za Vaši 
odpověď. Hezký den.  

Vlčková Vlasta 
 

Dobrý den, napsat to stačí sem (po napsání dat 
na památku), předpokládám, že obec ví, že se 
jedná o válečný hrob v evidenci MO (CZE-7203-
01533) a tedy i oni budou muset změnu hlásit na 
kraj a MO. My to jen upravíme na webech (zde a 
zde http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/3981-
zarici/), ale MO bude upravovat svoje data. 

Martin 
 

**** 
 
 

Hrob Stanislav Mejzlík 
 

Umístění:Nové Vilémovice, hřbitov 

Nápis:Stanislav Mejzlík  
respicient fin. stráže 
21.4.1909 
padl 21.9.1938 
při výkonu služby 

 

 

 

 

 

Souřadnice: 50°19'57,2"N, 016°59'19,1"E (brána 
hřbitova) 

Foto:Petr Tichý,28.5.2009 

Vzkaz od čtenáře: 
Je chvályhodné, že se nezapomíná na oběti z řad 
obránců republiky v roce 1938. Stanislav 
Mejzlík patřil mezi první oběti henleinovského 
teroru. Nevím, zda byli zjištěni a potrestáni jeho 
vrazi. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku této 
stránky.  

Josef Pašta 
 

**** 
 
Z návštěvní knihy: 
Náhodou jsem našel pomníček vojáka zřejmě z 
1. sv. války. Nepodařilo se mi ho vyfotit, přečtu 
jen František, Žabovřesky, na ruském bojišti. 
Existuje nějaká databáze těchto drobných 
památek? Mám pocit, že jsem ji jednou někde 
našel, ale teď ji najít nemohu. 

Mpik 
 
Zdravím a popravdě říkám, dotazu nerozumím. 
Tento web a jeho modernizovaný a úplnější bratr 
(vets.cz) je sám o sobě databází podobných 
památek. V současné době obsahuje více než 23 
000 podobných památek. Řezaní je kraj-okres-
obec. Snad pro jistotu, na tomto webu je to 
záložka vojenská pietní místa, web vets.cz je nad 
slunce jasnější na hledání. Pokud má daná 
lokalita statut válečného hrobu, neleznete 
databázi těchto hrobů i na webu Ministeratva 
obrany (viz naše odkazy zde). 

Martin 
 

**** 
K článku F. Vrábela „Zpráva kamarádům o 
pietní výpravě na Ukrajinu na počest 95. výročí 
bojů u Bachmače a 70. výročí bitvy u Sokolova 2 
" 
 
Když někomu nechybí cit a navíc dobře vládne 
slovem... Úžasně napsané, skoro jako bych tam 
byla také... Děkuji za skvělou reportáž. 
 

Hana Švecová 
 

**** 
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Žádost o spolupráci či pomoc 
 

 
127 - Dobrý den, prosím dá se zjistit odkud byl 
Ševčík František 1890-1917? Mám příbuzného 
naroz. 5. led, 1890 v Mutěnicích u Hodonína 

sefcik.milan@seznam.cz 
 
Šance určitě je. Zkuste se obrátit na obecní úřad 
a ověřit si údaje o padlých ve válce v obecní 
kronice, bude-li kronika v archivu, pak 
pravděpodobně na příslušný okresní archiv. 
Další šanci je pochopitelně také místní farnost. 
Teoreticky připadá do úvahy i Vojenský archiv, 
ale ten bude delší čas mimo provoz a navíc pro 
vyhledání kmenového listu vojáka je zapotřebí 
více údajů (plná data narození, úmrtí, místo 
narození, apod.) 

Martin 
**** 

 
 
130-Vaše internetové stránky jsou velice 
zajímavé a moc se mi líbí. 
Již dlouhou dobu naše rodina pátrá po našich 
předcích padlých za války. 
Chtěla bych se Vás zeptat, jestli nemáte nějaké 
informace (např. místo kde padl, příčina smrti...) 
o Teodoru Horákovi z Hartinkova (okr. Svitavy) 
a Alois Geršl ze Šubířova (okr. Prostějov). 
Za případnou odpověď Vám moc děkuji 
 

e-mail: jajina.100@seznam.cz 
 
Dobrý den, děkujeme, snažíme se. Ohledně 
Vašeho dotazu, je nezbytné o osobách znát i 
další údaje než pouze jméno, i místo narození je 
relativně málo. alespoň data narození, případně 
odchodu na vojnu, apod. Čím více tím lépe. A s 
dotazem se poté obraťte na Vojenský archiv 
(http://www.vuapraha.cz/Pages/Domovskastrank
a.aspx). 

Martin 
 

**** 
 
131-informace o mém pradědečkovi vilému 
houžvičkovi z veselí nad moravou, který padl v 
1. svět.válce, byl napsany na pomníku ve veselí 
n.m. ale když pomník opravovali tak už tam 
není. mohla bych dostat nějakou informaci proč 
moc děkuji. záleží mě na tom děkuji 

zdenka bittnerová 
 

Dobrý den, jsem si jist, že na základě podobného 
dotazu odpověď nedostanete ani u nás, ani jinde. 
Předně je třeba si ujasnit o jaké jméno jde, pak se 
dá zjišťovat proč někde chybí,jméno jste však 
neuvedla. Dále je třeba si ujasnit o jaké místo 
jde, kupříkladu na tomto webu ve Veselí nad 
Moravou pomník zanesený není 
(http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-
hodonin/veseli-nad-moravou.html), ale asi již 
reagujete na náš nový systém 
(http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/789-veseli-
nad-moravou/), tam pomník Obětí 1. války je. Je 
to ten o němž se bavíme, či jiný? Je na něm to 
jméno či není? A v případě, že to je ten pomník a 
to jméno tam není (a Vy jste si jista, že tam dříve 
bylo) co dál? Obrátit se na majitele místa, z 99% 
to bude obec. V případě, že Vás odmítne je zde 
řada dalších možností a rádi Vám je doporučíme, 
ale na úvod, opravdu, nejprve si ujasněte nač se 
chcete ptát, obce rády odmítají tazatele a pak již 
nereagují (protože to poprvé nevyšlo), takový je 
svět. 
 

Martin 
**** 

 
132-Na pomníku obětem 1. světové války v 
Pohledci je uvedeno i jméno mého pradědy pana 
Josefa Macha z Pohledce č. 53. Bohužel jediné 
co vím je, že padl někdy v roce 1915 na Balkáně 
, údajně v Černé Hoře. Přestože jsem se snažil 
získat konkrétní informaci kdy a kde byl zabit, 
nepodařilo se mi ji zatím získat. V žádném 
vojenském archivu tyto informace nebyli 
schopni dohledat. Byl bych velice vděčný 
každému, kdo by mi mohl poradit nebo 
poskytnout nějakou bližší informaci o úmrtí 
mého pradědy. 
Předem děkuji. 
 

Věroslav Mach 
Střeň 136 783 32 Náklo 

e-mail : veroslav.mach@mora.cz 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Predpoledni slunce se opiralo uz docela radne, 
tak sem mohl na chvilku aspon vydechnout, 
omrknout pamatnik obetem povstani v zaveru 
druhe svetove valky. Chvalim sikovne umisteni 
cache. 

Funny_Money 
 

**** 
Odloveno drive-in při cestě do Českého Brodu. 
Pěkný pomníček. Díky za keš. 

ATO-MAT 
 

**** 
OUspesne nalezeno, jezdim tudy kazdy den a 
nikdy jsem si toho pamatniku nevsiml. Dekuji 
 

Tvojesmrt 
**** 

Odloveno stylově na výročí osvobození. Díky za 
keš 

liurli 
**** 

Asi bychom kolem tohoto místa projeli jako 
většina lidí, nebýt této kešky 

HubdaTeam 
**** 

a je pravda že nebýt značky na mapě asi bych se 
do těcho míst nikdy nepodíval 

jenikn 
**** 

 
 

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 
 
Nalezena s geomudlicí Marci a dětmi během 
geovýpravy na Hodonínsko a Vyškovsko. 
Polojasno, 24 C. TFMuC 
Krásné lužní lesy, finálka na moc pěkném 
místě...dávám FP. Jo a bacha na mračna komárů 
:-) 

Jonea 
**** 

Místo úkrytu je opravdu ohromující, díky:-) 
Melmen2 

**** 
 
 

 
 
 

 

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 
 
Moc hezky vymyšlený úkryt, bohužel jsme 
zvolili asi nejnemožnější cestu, takže jsme si 
náročnost terénu dost výrazně zvýšili, minimálně 
na 4 hvězdičky, prodíráním pralesem málem po 
čtyřech :) Díky za keš 

Dash 
**** 

Nastesti jsem o kousek dale nasel i pruchod, tak 
jsem se vratil. a zdejsi pomnik nasel. Nebyt zde 
cache, tak jsem se sem nikdy nedostal. 

WampaCZ 
**** 

Tak misto tedy opravdu prekvapilo.  
Diky za ukazani. 

Vavros 
**** 

Zase nove informace z okoli bydliště:-) diky za 
kes. 

Ivatin95 
**** 

 
GC2DH6B (VPM004), Belgie 

 
**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
Díky za ukázání tohoto pomníčku a připomenutí 
historie. Měl jsem sice v plánu výlov 
čarodějnické serie v Kersku a to až příště. Díky 

Ran55 
**** 

Nejdriv problem nalezt pristupovou cestu, pak 
zlobil signal... Necekal bych takovyhle pomnicek 
uprostred hvozdu. 

PufTurista 
**** 

 
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž  

Českého Brodu 
 
Dnes sme si urobili vylet po okoli Ceskeho 
Brodu - hlavne po legionaroch. Odlovili sme 
vsetkych (v poradi Oleg - Bedrich - Rudolf - 
Antonin - Karel - Frantisek) a hoci finalka 
nebola nijako daleko, predsa sme si ju nechali na 
"buduce". Dnes uz bolo dost hodin, mali sme 
toho dost a nemali sme nastudovanu pristupovu 
cestu. Aj tak vdaka za tuto seriu, ktoru snad v 
blizkej dobe uspesne dokoncime! 

Astr443 
**** 

 
http://www.geocaching.com 
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Vzkazy od našich Geocoinů 

 

 trakovací 
číslo jméno věnováno majitel současná 

pozice 
vzdálenost 

v km  informace počet 
záznamů

1 TB1TQ28 
Czech 

Legionnaire 
Geocoin 2007 

 JosseP Řecko 3375  66 

2 TB3B24H 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 
 Arranel_Nicolas v rukou 

majitele 3314  378 

3 TB3B238 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 
 geo.scorpions v rukou 

majitele 0  4 

4 TB3B24T 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 
 Sherlock 

Holmes 
v rukou 
majitele 0  1 

5 TB3B26J 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 
 geo.scorpions v rukou 

majitele 0  2 

6 TB3B25J 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0001 
 Pedrovi ztracen ve 

Francii 0 
vypušten 

jako 1. leg. 
GC 

1 

7 TB3B23H 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0002 
 sedento  neznámá 425   

8 TB3B27Z 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0003 
 Pedrovi Makedonie 1056  8 

9 TB3B281 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0004 
 JosseP Švýcarsko 17518  98 

10 TB3B273 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0005 
 Pedrovi Rakousko 10007  193 

11 TB3B26Y 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0006 
 Setrop Dubai 18653  36 

12 TB3B27Y 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0007 
 Pedrovi  Německo 14089  64 

13 TB3B24Q 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0008 

Rudolf 
Křistek ištván v rukou 

majitele 981  67 

14 TB3B24N 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0009 
 Pedrovi v rukou 

majitele 14189  354 

15 TB3B251 Czechoslovak Julius fly2free v rukou 1676  19 



 22

Legionnaire 
Geocoin 0010 

Gayer majitele 

16 TB3B25E  
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0012 
 Setrop v rukou 

majitele 1425  25 

17 TB3B270 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0013 
 Andrejs8 v rukou 

majitele 11600  200 

18 TB3B25Q 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0014 
 Sedento v rukou 

majitele 3523  53 

19 TB3B23B 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0015 
 Prest v rukou 

majitele 2803  33 

20 TB3B271 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0019 
M # 71 Maxinoha 4 Legionáři 

/ Vítkov 0 
Asi nejlepší 
propagace 
ČSOL 

203 

21  
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0024 
    smlouva již 

potvrzena  

22 TB3B27R 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0025 

Velký 
útěk Berseg V rukou 

majitele   2 

23 TB3B26G 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 0028 
 majkeld  V rukou 

majitele    

24 TB3B279 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 00XX

Oldřich 
Černý wytowski V rukou 

majitele    

25 TB3B250 
Czechoslovak 
Legionnaire 

Geocoin 00XX
ČSOL pajase V rukou 

majitele 193  23 

  

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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Plán aktivit jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě pro rok 2013 
 

měsíc akce den místo čas 
zahájení poznámka 

     
 

březen  návštěva Mezinárodních trhů 
Militarií  

 Menza v Areálu ČVUT 
Praha 6 - Dejvice, roh 

Kolejní a Bechyňovy ulice 
 0800   zájemci 

       
pietní akty ke dni osvobození 8.5.         květen 

       
červen        

První ročník cyklistického 
přejezdu mezi rodišti 

M.R.Štefánika a T.G. Masaryka 

13. – 14.  
července. 

Brezová pod Bradlom, 
Košáriská, Hodonín   

červenec 

        
srpen        

pietní akty ke dni české státnosti 
28.9.         

září Dětský branný den k výročí 
zaločení ČSR a Valná hromada 

jednoty Český Brod 
14.9.  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 
       

 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 

 Seminář k problematice 
vojenských hrobů a vojenských 

pietních míst - 7. ročník 
  Praha    

Společně se Spolkem 
pro vojenská pietní 

místa, o. s. 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-2013.html 
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce 
 
 
27.6.2013 
Čeští lvi odhalí památník bitvy u Zborova. Tříleté úsilí budějovických patriotů se podařilo. Zachránili 
téměř ztracený pomník připomínající bitvu u Zborova. Na její výročí po 96 letech pomník 2. července 
odhalí v budějovickém parčíku před bývalým palácem krajského výboru komunistů. 
 
27.6.2013    
Praha by měla mít do roka sochu Milady Horákové. Do roka by měla v centru Prahy stát socha Milady 
Horákové. O jejím umístění rozhodne Praha 1 ve spolupráci s pražským magistrátem, Klubem Milady 
Horákové a Konfederací politických vězňů v příštích týdnech. 
 
 27.6.2013    
Voda na pietním místě Ležáky už opadla.  Voda, která zalila v úterý ráno pietní místo bývalé osady 
Ležáky na Chrudimsku, už opadla. Škody podle ředitele lidického památníku Milouše Červencla nebudou 
nakonec tak veliké. 
 
 27.6.2013    
Lidé si připomenou oběti komunismu ve Zlíně. U příležitosti Dne památky obětí komunismu, který se 
připomíná 27. června – v den popravy Dr. Milady Horákové, budou v tichosti položeny květiny před 
pomníkem obětem totality na stěně zlínské radnice. 
 
 25.6.2013     
Památník Ležáky zalila den po 71. výročí vyhlazení osady voda. Dva dny po připomenutí 71. výročí 
vyhlazení osady Ležáky na Chrudimsku nacisty zalila památník velká voda. 
 
 25.6.2013     
Sázava i Labe stoupají, voda zatopila památník v Ležákách. Vydatné deště trvající už řadu hodin v noci 
na úterý znovu rozvodnily řeky v ČR.  Voda zaplavila památník v obci Ležáky na Chrudimsku. 
 
 25.6.2013    
 K Památníku Zámeček doputoval též Oheň (bez)naděje. Pietním aktem a položením věnců včera uctili 
představitelé města, kraje a dalších organizací památku obyvatel osady Ležáky, kterou nacisté po atentátu 
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnali se zemí. 
 
 24.6.2013    
 Památník věnovaný obětem komunistického režimu bude ve čtvrtek odhalen v Počátkách na 
Pelhřimovsku. „Památník bude věnován lidem, kteří byli za minulého režimu pronásledováni a vězněni 
nebo přišli o majetek“. 
 
  23.6.2013     
Stovky lidí si dnes připomněly na místě bývalé osady Ležáky na Chrudimsku 71. výročí jejího vyhlazení 
nacisty. Na místě, kde stojí na půdorysech devíti domů žulové náhrobky s vytesaným křížem, uctili 
památku 52 vyvražděných obyvatel. Pietní vzpomínky se zúčastnili pamětníci událostí a další hosté z 
Česka i zahraničí. 
 
 23.6.2013     
Čistecký legionář se vrací domů. Po sto letech. ČISTÁ U HOREK – Až do roku 1938 visela na místní 
škole v Čisté pamětní deska legionáře Antonína Vajse. V předvečer Druhé světové války ji odstranili a 
připomínka vojáka, který zemřel v Petrohradu, zmizela. Po 95 letech od jeho smrti a stech letech odchodu 
mu na místní škole odkryjí pamětní desku. 
 
 



 26

 23.6.2013     
Studenti popsali fixou památník komunismu, měli to povolené od města. Provokace, umění nebo 
vandalismus? Různá škála reakcí se honila v hlavách chodců, kteří v pondělí procházeli parkem v 
Jablonecké ulici v Liberci. 
23.6.2013    
Přísahala, že vypoví válce válku. Vytvořila sochy lidických dětí. Autorka pomníku lidických dětí Marie 
Uchytilová bude prvním člověkem, kterého prezident vyznamená v den státního svátku 28. října. 
Připomene se tak nejen samo výjimečné dílo, ale i žena, která mu věnovala celý život a pracovala bez 
nároku na honorář. 
 
 23.6.2013     
Pomník Nikdy nevystřelené kulky připomene nekrvavé rozdělení Československa. Pomník Nikdy 
nevystřelené kulky připomene nekrvavé rozdělení Československa. 
 
 23.6.2013     
Vzpomínkové setkání a pietní akt u příležitosti 115. výročí narození plk. in mem. Václava Kropáčka v 
Soběkurech. 
 
 19.6.2013     
Hláska chce opravit pomníky. Opavská radnice chce opravit dva pomníky připomínající památku padlých 
vojáků. První je Památník obětem 1. a 2. světové války v Hlavní ulici v Kylešovicích, druhý Památník 
obětem 1. světové války na Městském hřbitově v Opavě, který je současně pohřebištěm. 
 
 19.6.2013     
V Přerově lidé uctí památku obětí krvavého masakru na Švédských šancích. Noc na 19. června 1945 se 
zapsala do historie jako největší genocida karpatských Němců na Moravě. Za Přerovem, na místě zvaném 
Švédské Šance, tehdy českoslovenští vojáci popravili 265 karpatských Němců, Maďarů a Slováků. 
 
  19.6.2013     
Nesmíme zapomínat, říká příbuzný obětí masakru z konce války.  Okolnosti pohnuté noci z 18. na 19. 
června roku 1945 se dnes těžce líčí i historikům. Z vlaku, který zastavil na nádraží v Přerově, byli 
příslušníky 17. pěšího pluku z Petržalky vyvlečeni muži, ženy �i malé děti. Na 265 karpatských Němců, 
kteří se už nikdy nevrátili domů. Jejich životy ukončila střelba v lesíku na Švédských šancích nedaleko 
Přerova. 
 
 19.6.2013   
  Pietní akce v Lidicích připomněla vyhlazení před 71 lety. „Tuto tragickou kapitolu naší historie je 
potřeba si pravidelně připomínat. Její důležitost se ani v průběhu let nijak nesnižuje,“ konstatovala Jana 
Pernicová a dodala: „Za týden vzpomeneme na podobné osudy obyvatel Ležáků.“ 
 
 19.6.2013    
 Parašutista Josef Gabčík se učil řemeslu v jižních Čechách. Kovářov, Praha, Brno – Je to příběh, který 
vzrušuje a dojímá i po desítkách let. Odehrál se přesně před 71 lety, 18. června 1942, v pravoslavném 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. 
 
 19.6.2013     
Smutné výročí ležácké tragédie se blíží. V pátek pořádá Památník Lidice spolu s Národní kulturní 
památkou Ležáky 3. ročník branného závodu „Memoriál Karla Kněze“. 
 
 18.6.2013   
  Pietní akt v Ležákách spor o pozemky neohrozí. Blíží se pietní akt v Ležákách. Spory s majitelkou části 
pozemků ho neohrozí. Památník Lidice, který má areál ve správě, zajistil údržbu i na plochách, které stát 
nevlastní. Přestal se o ně starat v zimě, nyní se ale znovu pustil do sečení trávy, postřiku plevele a úklidu 
území. 
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 18.6.2013   
  Jubilejní 25. mírová štafeta opět spojí Lidice a Ležáky. Nasavrky – Sportovci pokračují v uctívání 
tradice, k 71. výročí vyhlazení Lidic, Ležáků, ve štafetě je připojena další obec Memoranda Zákřov. 
  18.6.2013    
 Hroby partyzánů a vojáků neskončí jen tak v troskách. Válečné hroby v Pardubickém kraji města a obce 
postupně opravují a nechávají restaurovat. Letos mezi nimi bude také Hlinsko, Polička a Bělá nad 
Svitavou. Poslední veta v článku stojí za pozornost: „Nemáme válečné hroby. Jsou tu hroby tak z období 
první světové války, ke kterým se už nikdo nehlásí, ty budou postupně likvidovány,“ uvedl Miloš Izák. 
Tato věta je zjevně nesmyslná, hrob i kdyby se k němu nikdo nehlásil má majitele, i kdyby to bylo 
dědictvím a dědicem byl stát. Žádné místo splňující literu zákona o válečných hrobech nesmí být 
zlikvidováno. Takže to, že se někdo k něčemu nehlásí ještě neznamená, že se hned běží pro bagr. 
Doporučujeme si přečíst zákon, když nerozumím povinnostem uloženým obci či majiteli, tak kontaktovat 
ORP, krajský úřad či MO a ušetřím se jiných nepříjemností. 
 
 18.6.2013   
  Mírové rozdělení Československa připomene Národní muzeum. Pomník Nikdy nevystřelené kulky jako 
symbol klidného rozdělení Československa v roce 1993 bude dnes odhalen v Nové budově Národního 
muzea. 
 
 17.6.2013    
 Vzpomínka na Jaroslava Šiku v Borotíně žije. Nejen kolem vzpomínek na mládí se točily rozhovory 
stovky rodáků a přátel městyse, kteří přijeli na první setkání do Borotína. 
 
 17.6.2013    
 Válečné hroby v Pardubickém kraji města postupně opravují. Letos mezi nimi bude například Hlinsko, 
Polička a Bělá nad Svitavou. Na obnovu vojenského hřbitova přispěje církvi i Chrudim. Na území kraje je 
1225 válečných hrobů a památníků. 
 
15.6.2013   
 „Čeští psi“, legionáři budou mít v Samaře pomník. Po pěti letech diskusí a navzdory zuřivému odporu 
místních komunistů rozhodla povolžská Samara o vybudování památníku československým legionářům. 
Napsal to v úterý ruský server Russkaja planěta. Památník bude připomínkou legionářské anabáze, kdy 
pár desítek tisíc Čechoslováků ovládalo na konci první světové války v bolševickém Rusku obrovské 
území podél Transsibiřské magistrály od Povolží až po jihosibiřský Irkutsk. 
 
 15.6.2013   
  Sochařce „nejsmutnějšího pomníku“ v Lidicích udělí prezident in memoriam státní vyznamenání. Za 
nejkrásnější a současně nejsmutnější pomník, který v životě viděl, označil prezident Miloš Zeman sousoší 
82 dětí v Lidicích. Připomíná počet dětí, které byly po vyhlazení obce v červnu 1942 poslány nacisty do 
plynové komory. Jeho autorce udělí 28. října státní vyznamenání. 
 
 12.6.2013    
 Studenti popsali památník obětem komunismu, měli povolení od města.     Provokace, umění nebo 
vandalismus? Různá škála reakcí se honila v hlavách chodců, kteří v pondělí procházeli parkem v 
Jablonecké ulici v Liberci. Dva studenti z katedry enviromentálního designu místní Technické univerzity 
totiž fixou popisovali zrcadlo tvořící netradiční Památník obětem komunismu. 
 
 12.6.2013  
  Nádraží v pražských Bubnech by se mělo změnit na památník šoa. Nezisková společnost Památník šoa 
chce z nádraží, odkud během druhé světové války odjížděly desetitisíce Židů do koncentračních táborů, 
vytvořit vzpomínkové centrum s muzeem. 
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11.6.2013     
Z nádraží Bubny, odkud odjížděly transporty smrti, bude muzeum. Pražské nádraží Bubny by se v 
budoucnosti mohlo změnit ve vzpomínkové centrum válečných osudů pražských Židů. Z bubenského 
nádraží totiž před více než půl stoletím vyjížděly židovské transporty smrti. 
 
 10.6.2013     
Obec legionářů buduje pomník. Pomník na památku slavné bitvy u Zborova připravuje v Českých 
Budějovicích jihočeská pobočka obce československých legionářů. Ztracený pomník její dobrovolníci 
nalezli a restaurovali, pozemek získali od státu. Je paradoxní, že bude stát vedle bývalé budovy krajského 
výboru KSČ. 
 
  10.6.2013    
 Pomník čs. legionářů v Nových Zámcích na Slovensku se dočkal opravy. Na hřbitově v Nových Zámcích 
na jižním Slovensku znovu stojí památník československých legionářů. Vedení radnice nedávno nechalo 
pietní místo vyčistit a hroby obnovilo, zničil se při tom ale původní podstavec. Kvůli celé kauze si na 
Slovensku stěžovalo i české ministerstvo obrany. 
 
  7.6.2013    
 Městu Opava přibudou hned dva nové pomníky. Architekt Jan Kovář pomník navrhl v podobě dvou 
nestejně vysokých částí žulového kamene, dovezeného z Jižní Ameriky. Instalace bude poblíž místa 
původní budovy provedená v sobotu zhruba mezi 9. a 11. hodinou. Světla, napojená na městské osvětlení, 
budou pomník osvětlovat vždy při večerním spuštění. 
 
  7.6.2013     
Náhrobky, pomník i márnice projdou v nejbližší době rekonstrukcí. K obnovení kamenných náhrobků 
významných rodáků v Blatné, doplnění pomníku amerického stíhače v Boršově nad Vltavou, rekonstrukci 
márnice ve Vitějovicích a úpravám dalších pietních míst pomohou peníze z Grantového programu 
Jihočeského kraje Úcta k předkům pro rok 2013. 
 
 7.6.2013      
Popraveným na Tyršáku bude odhalena pamětní deska. Tyršův stadion v Opavě zdaleka ne vždy byl jen 
místem sloužícím atletice. Během druhé světové války ho jako popraviště využívali Němci. Dnes, 5. 
června odpoledne se zde uskuteční pietní akt a popraveným bude odhalena pamětní deska. 
 
 7.6.2013     
Statutární město Karviná získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu 
„Restaurování pomníku obětem 1. světové války v Karviné-Ráji“. 
 
 2.6.2013     
S opravou pietních míst obcím na Prachaticko pomohou peníze z kraje. Péči o celkový vzhled pietních 
míst už ale příliš nevnímáme, tedy jen do doby, kdy už jsou v hodně špatném stavu. Péče o hřbitovy a jiná 
pietní místa přináležejí zpravidla obcím, ty ale na jejich opravy mívají peněz poskrovnu. 
 
 2.6.2013     
Železnorudští opraví památník. Opravu památníku na Třídě 1. máje plánuje v rámci programu 
přeshraniční spolupráce. 
 
 2.6.2013     
V budově bubenského nádraží vznikne unikátní památník holocaustu. Již 4. června bude slavnostně 
zahájena expozice s řadou dalších navazujících akcí. 
 
 31.5.2013     
Cyklisté pojedou od Masaryka ke Štefánikovi. Hodonín, Košariská – Už podruhé se spojí cyklovyjížďkou 
rodiště dvou zakladatelů československého státu. Hodonín a Košariská, neboli Tomáše G. Masaryka a 
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Milana R. Štefánika. Cyklopřejezd, který se uskuteční 13. a 14. července, pořádají Československá obec 
legionářská, Jednota Český Brod, Nadace M. R. Štefánika spolu se Společností M. R. 
 
 
 
 31.5.2013    
 Z ničení hrobů čs. legionářů se vyklubala jejich rekonstrukce. České ministerstvo obrany požádalo o 
vysvětlení, proč byly ve městě Nové Zámky na jižním Slovensku zničeny hroby československých 
legionářů. Vyšlo najevo, že město začalo hroby opravovat, aniž zažádalo o povolení. Práce musí zastavit 
a o povolení žádat. 
 
 31.5.2013    
 Město Opava opraví dva památníky obětí světových válek. Mají sloužit k uctění památky padlých 
vojáků. Zub času se ale na nich značně podepsal a jejich stav zoufale volá po rekonstrukci. Řeč je o dvou 
pomnících, které byly postaveny k uctění památky obětem 1. a 2. světové války. 
 
 30.5.2013   
  Zničené hroby legionářů prověří slovenská prokuratura. Trestní oznámení pro podezření z hanobení 
hrobů podal Ferdinand Vrábel ze Správní rady nadace Milana Rastislava Štefánika, napsal server 
Aktuálne.sk. 
 
 29.5.2013    
 Nové Zámky chtějí dokončit opravu hrobů čs. legionářů do příštího týdne, chybu odmítají. Ve 
slovenských Nových Zámcích začaly práce na obnově hrobů padlých vojáků, hotova má být do příštího 
týdne. Přednosta městského úřadu Českému rozhlasu řekl, že renovace pietního místa je plánovaná 
dlouhou dobu a město na ni má potřebná povolení. 
 
 29.5.2013    
 Slovenské ministerstvo vnitra vyšetřuje případ hrobů československých legionářů v Nových Zámcích na 
jižním Slovensku. Město nechalo odstranit části památníku, který připomíná padlé legionáře z roku 1919. 
Bojovali tehdy proti jednotkám Maďarské republiky rad, která obsadila část území Slovenska. Město 
tvrdí, že památník odstranilo proto, aby ho mohlo obnovit. Kritici to však zpochybňují. 
 
 29.5.2013    
 Česi sa ostro pýtajú, čo robíme s pamätníkom legionárom. Česi sa ostro pýtajú, čo robíme s pamätníkom 
legionárom V Nových Zámkoch zrovnali pamätník československých legionárov so zemou. Nepovolenou 
rekonštrukciou porušili zákon. 
 
 29.5.2013     
Slovensko slíbilo napravit stav hrobů legionářů. Slovenské ministerstvo vnitra podle českých úřadů 
slíbilo, že napraví současný stav památníku československých legionářů v Nových Zámcích, který byl 
údajně poničen. 
 
 29.5.2013     
Zničený památník legionářů je v rekonstrukci, tvrdí Slovensko. Slovenské úřady vyšetřují zdevastování 
památníku československých legionářů ve městě Nové Zámky. Legionářskou obec pobouřilo, že někdo 
zničil těžkou technikou pietní místo nad hrobem asi 90 československých vojáků. Slovenské ministerstvo 
vnitra tvrdí, že památník je v rekonstrukci. Město ale pietní prostor upravuje bez povolení. 
 
 29.5.2013    
 Výprachtice – Zástupci ministerstva obrany a Pardubického kraje i letos – stejně jako vloni a předloni – 
udělovali vybraným obcím a firmám pamětní plakety za péči o válečné hroby. Dané VPM naleznete i na 
našem webu. 
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 28.5.2013     
Ostrá nóta na Slovensko, zdevastovali hroby legionářů. Ministerstvo obrany poslalo ostrý protestní dopis 
slovenskému ministerstvu vnitra. Jde v něm o to, že ve městě Nové Zámky byly zdevastovány válečné 
hroby stovky československých legionářů, kteří na jihovýchodním Slovensku bojovali v roce 1919, když 
zdejší území okupovala armáda komunistické Maďarské republiky rad. 
 28.5.2013     
Česko protestuje proti zničení památníku legionářů na Slovensku. Ministerstvo obrany poslalo ostrý 
protestní dopis slovenskému ministerstvu vnitra. Pobouřila ho devastace hrobky stovek českosloveských 
legionářů v Nových Zámcích. 
 
 27.5.2013   
  V Jáchymově si připomněli těžký život muklů. V Jáchymově na Karlovarsku se po roce sešli muklové, 
tedy bývalí političtí vězni. Připomněli si tam oběti komunistických pracovních táborů a těžký život v 
nich. Účastníci 24. pietního aktu s názvem Jáchymovské peklo znovu varovali před narůstajícím vlivem 
komunistů. 
 
  27.5.2013     
Hejtman vzdal čest památce popraveným českým vojákům. Vzdát čest památce deseti popravených 
českých vojáků, kteří se na sklonku první světové války vzbouřili proti špatným podmínkám v rakousko-
uherské armádě, přijel do Rumburku hejtman Oldřich Bubeníček. Na místě popravy, u pomníku padlým, 
položil věnec spolu s představiteli města Rumburku, poslancem Foldynou a dalším hosty při příležitosti 
již 95. výročí Rumburské vzpoury. 
 
  27.5.2013    
 Mně jste zabili mámu. Čeští veteráni vzkazují rakouskému europoslanci. vropská unie opravdu nemá 
Čechy příliš ráda. Za lži rakouského europoslance Stadlera o poválečných masakrech tzv. sudetských 
Němců, kterých měli Češi v roce 1945 povraždit 250000, by se totiž nemusel stydět Hitlerův šéf 
propagandy Goebbels nebo Josip Stalin. Tento projev neonacismu, na který parlament EU ani čeští 
europoslanci nijak nezareagovali, ale vyděsil, a hlavně pořádně naštval, české válečné veterány i 
historiky. 
 
 27.5.2013     
Opavská radnice chce opravit dva pomníky připomínající památku padlých vojáků. První je Památník 
obětem 1. a 2. světové války v Hlavní ulici v Kylešovicích, druhý Památník obětem 1. světové války na 
Městském hřbitově v Opavě, který je současně pohřebištěm. 
 
  27.5.2013     
Valašské Klobouky na Zlínsku si o víkendu připomenou plukovníka Josefa Valčíka, rodáka z místní části 
Smolina, který se před 71 lety podílel na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha. 
 
 25.5.2013     
Odborná konferencia „M. R. Štefánik a čs. zahraničné vojsko (légie)“. 
 
22.5.2013    
Opavská radnice chce opravit dva pomníky připomínající památku padlých vojáků. První je Památník 
obětem 1. a 2. světové války v Hlavní ulici v Kylešovicích, druhý Památník obětem 1. světové války na 
Městském hřbitově v Opavě, který je současně pohřebištěm. 
 
 22.5.2013     
V Boskovicích si připomněli 68. výročí konce války. Pietní akt k 68. výročí se uskutečnil v úterý 7. 
května před budovou pošty u Památníku padlých. 
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22.5.2013    
Při pietním aktu bude uctěna památka Valčíka i obětí okupace. VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Letos 
uplyne již 71 let od události, která výrazně zasáhla do běhu dějin našeho národa. 27. května 1942 
uskutečnila skupina odbojářů atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
 
 
8.5.2013    
Poděkování lesníkům kinského hospodářství a občanům za úpravů památného místa partyzánům v 
katastru obce Cikháj 
 
 1.5.2013     
V Ořechově si hrdiny odboje připomínají více než třicet let. Nad Ořechovem se snášeli parašutisté, u 
památníku Adolfa Opálky se sešlo přes pět stovek lidí. 
 
1.5.2013    
V Buchlovicích odhalí památník čtrnácti statečným. Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu 
(ČSBS) a Úřad městyse Buchlovice se rozhodli splatit dluh čtrnácti zahraničním vojákům zapojených v 
tamní odbojové organizaci Obrana národa, kteří na přelomu let 1939 a 1940 uprchli za hranice a bojovali 
ve II.světové válce proti nacistickým okupantům na různých frontách. 
 
28.4.2013    
Památník tankistů v Komenského sadech, Ostrava. Místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní 
oslav 68. výročí ukončení 2. světové války na území Moravskoslezského kraje. 
 
 28.4.2013     
Rovensko pod Troskami – v sobotu 4. května si obyvatelé města a hosté připomenou památné události z 
roku 1943, spojené s paravýsadkem Antimony a hrdinstvím tehdejších obyvatel města. 
 
28.4.2013    
Památník americkým letcům byl odhalen krátce po válce, ale během socializmu desku vyměnili. Původní 
se podařilo po roce 1990 nalézt. 
 
25.4.2013     
Nadácia Milana Rastislava Štefánika má už dvadsať rokov. 
 
24.4.2013   
 Ruská ambasáda již několik let opravuje pohřebiště padlých rudoarmějců na Olšanských hřbitovech. 
Opravy však vyvolaly kritiku Rusů, kteří v Praze žijí. Podle nich byly originální náhrobky vyměněny za 
zfušovanou repliku. Na náhrobcích se prý objevily desítky chyb ve jménech vojáků. 
 
23.4.2013    
Ruská ambasáda zdevastovala Národní kulturní památku. Od roku 2010 Ruské velvyslanectví v Praze 
provádí celkovou rekonstrukce pohřebiště, která dle neoficiálních odhadu již stala zhruba 30 milionů 
korun. Prostředky jsou investované z ruského státního rozpočtu. 
 
23.4.2013    
Svůj památník si zaslouží i němečtí vojáci. Stejně jako na mnoha jiných místech regionu byla i mezi 
Stráním a Březovou na jaře 1945 při osvobozovacích bojích prolita spousta krve. Rumunská a sovětská 
vojska se zde s německým Wehrmachtem utkávala mezi 13. a 26. dubnem. 
 
22.4.2013    
Pietna spomienka na rodičov M. R. Štefánika na Košariskách 
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22.4.2013    
Cykloprejazd z rodiska T. G. Masaryka do rodiska  M. R. Štefánika,Hodonín – Košariská, II. ročník se 
koná v termínu 13. júla (sobota) /14. júla (nedeľa) 2013 
 
22.4.2013    
Znáte první základnu partyzánů ve Žďárských  vrších? Nové orientační tabule, které z vlastní iniciativy, 
vyrobil pan Karel Bohdálek z Boskovicka vás tam dovedou. 
 20.4.2013     
Skauti uctili památku svých popravených předchůdců. Stovky skautů a skautek z celé republiky i z 
okolních zemí dnes vzdaly hold památce svých předchůdců, kteří padli v boji proti nacismu. V Česku se 
skautské skupiny sešly u mohyly na Ivančeně pod Lysou horou v Beskydech. 
 
 19.4.2013     
Pomník padlým vojákům byl odhalen před sto lety. Sté výročí odhalení pomníku v Prachovském sedle 
připomínajícího válečné události roku 1866 chce veřejnosti přiblížit při konání tradiční vzpomínkové 
akce Jak se bojovalo v Prachovském sedle Muzeum přírody Český ráj. 
 
 16.4.2013    
 Zpráva kamarádům o pietní výpravě na Ukrajinu na počest 95. výročí bojů u Bachmače a 70. výročí 
bitvy u Sokolova. Článek od Mileny Kolaříkové obsahuje popis výpravy na Ukrajinu a více než 100 
fotografií. 
 
 14.4.2013    
 Terezín je znovu nejnavštěvovanější památkou. Památník Terezín vloni navštívilo 230 000 lidí, je tak 
opět nejnavštěvovanější památkou v Ústeckém kraji. V předchozím roce jich bylo o 5 300 méně, podle 
Tomáše Riegra z terezínského památníku to ale není významný výkyv. 
 
  13.4.2013     
Pomník pro Kurta Knispela. Petice pro povolení výstavby pomníku největšímu německému tankovému 
esu druhé světové války, který padl na našem území. 
 
 13.4.2013    
 Nemůžu Vás sponzorovat, teď po mně jdou kvůli ProMoPro. Legionář a místopředseda Československé 
obce legionářské (ČsOL) Jindřich Sitta vzpomíná na schůzku s Vondrou. 
 
 12.4.2013    
 Archeologové z Moravského zemského muzea objevili ve Vrbovci na Znojemsku hrob německých 
vojáků, kteří padli ve 2. světové válce. Jedno z těl patří Kurtu Knispelovi, který je považován za vůbec 
nejlepšího tankového střelce této války. 
 
 10.4.2013     
Mšeno na Mělnicku odhalí v červnu pamětní desku tamním obětem holokaustu. Umělecké dílo přijde 
zhruba na sto tisíc korun, radnice proto uspořádala veřejnou sbírku. Zatím se na účtu sešlo více než pět 
tisíc korun. 
 
 10.4.2013     
V Mikulově vznikne památník obětem železné opony. Cílem je v místě zvaném Borový lesík zbudovat 
památník 53 lidí, kteří zahynuli při překonávání československých hranic. Bude zde i odpočinkové místo 
pro výletníky. 
 
  10.4.2013     
Vypálenou synagogu v Opavě uctí památník. 
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 10.4.2013     
Ke stému výročí zahájení první světové války, které si budeme připomínat v příštím roce, se v Moskvě 
objeví pomník hrdinů této války. V obci Carskoje Selo u Petrohradu bude otevřeno tematické muzeum. 
Gumbinněnnské pole v Kaliningradské oblasti, kde bylo v této válce zaznamenáno první vítězství ruských 
zbraní, získá status místa vojenské slávy. 
 
 
 
 10.4.2013     
Hrůzné události z roku 1945 připomene v Tršicích památník obětem holocaustu. Připomíná hrůzné 
události, které se odehrály v kraji okolo Tršic během druhé světové války. 
 
 10.4.2013    
 Prvý pamätník mierovým misiám na Slovensku v Seredi. 
 
8.4.2013    
Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave. Článok rozoberá ikonografiu pomníka Milana Rastislava 
Štefánika v Bratislave. 
 
 5.4.2013     
Český prezident Miloš Zeman vzdal poctu M. R. Štefánikovi. 
 
 5.4.2013     
Praga V3S. Skvělý při jízdě v terénu, jednoduchý a spolehlivý. I když vojáci za ni hledali náhradu už od 
šedesátých let minulého století, „vétřiesku“ vystřídaly až tatrovky v tomto desetiletí. První sériová Praga 
V3S vznikla 2. dubna 1953. 
 
 
 
 
 

Plné znění článků naleznete v elektronické verzi našeho zpravodaje Monument  
http://www.vets.cz/monument/ 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve druhém  čtvrtletí 2013 finančně přispěli: 
 

Československá obec legionářská podpořila akci Cyklopřejezd II ročník. 
 

Děkujeme za podporu! 
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