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

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první číslo spojeného zpravodaje Spolku pro vojenská 
pietní místa, o. s. a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2014.  

A pozorný čtenář si jistě všiml malé změny, toto číslo již není rozděleno na dva sloupce na jedné 
stránce. Důvodem je, že zrychlení Internetu přineslo mimo jiné i fakt, že naši čtenáři si pdf soubor čtou 
přímo na monitoru a dva sloupce nebyly zrovna přehledné. Je to maličkost, ale co bychom pro čtenáře 
neudělali. Pochopitelně budeme i nadále velmi rádi, když si číslo vytisknete a přenecháte je čtenářům bez 
přístupu k počítači. 

Máme za sebou úspěšné jednání na MO, jestli se vše zadaří, pak se staneme pomocným článkem 
v řetězci na doplňování chybějícího položek do evidence válečných hrobů. Princip je naprosto 
jednoduchý, budeme obcím dodávat naše podklady a obce je budou navrhovat za válečný hrob do 
evidenci, pokud  tak uznají za vhodné. Celý zákonem daný rámec nebude nijak narušen, ale obce budou 
tak nějak tušit, že je na kompletaci evidence zájem. 

Zároveň se musíme pochlubit, že nám roste jak počet dotazů do naší Badatelny, ale i obecně 
k VPM či válečným hrobům, tak jsme schopni i větší množství řešit. Dohledání osudů jednotlivců 
ztracených ve všemožných konfliktech je však stále nad naše možnosti. 

Ke konci března zbývalo překlopit ze starého na nový web už „jen“ několik desítek VPM, tedy 
přesněji pražská část 6. Úžasné tempo a kvalita, kterou předvedli naši administrátoři musela nutně udělat 
dojem na všechny. Nový web nám dává další a další možnosti jak čtenářům zpříjemnit bádání po naší 
historii, ale umožní nám i rozvíjet náš projekt. 

Mírná zima už dávno vyhnala naše hledače do terénu a tak přísun nových položek neustává, přes 
náš spolkový Facebook se podařilo získat nemálo dalších nadšenců, takže by asi bylo zbytečné 
připomínat, že je tady jaro a je čas začít zase fotit. 

 
Letos si připomínáme nejen 100 let od zahájení Velké války, ale i 10 let platnosti zákona  

o válečných hrobech, tak ať oslavy přinesou co nejvíce VPM a zážitků s jejich vyhledáváním. 
 

A v neposlední řadě – letošním rokem nám začne nemálo všelijakých projektů se vztahem k Velké 
válce, ale i naší historii. Budeme rádi, když i naše data pomohou ukázat čtenářům co je ve 

skutečnosti válka zač, že vedle slávy jde především o lidské utrpení a smrt. 
 

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT! 
 

Martin 
Vítejte mezi námi : 

 
Přispěvatelé: Miroslav Šebela, Radka Karlová, Klokočník Tomáš, Antonín Špaček, Kamil Pánik, Petr 
Duchoslav, Jiří Kužílek, Petr Zumr, B. Koutecký, Ing. Zdeněk Musil, Otakar Dušek, Jiří Linhart, János 
Luky, Ludovít Gregor, Alena Brázdilová, Ladislav Dom, Vratislav Novák, Fursa Ruslan, Petr Vopěnka, 
Irena Klepalová, Lukáš Klein, Ing. Emil Padior 
 
Ve spolku: Marek Skýpala, Jaroslav Kotlaba, Milan Lašťovka 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: -. 

Kronika Projektu 
 

10. 1 32 400 VPM, zapojilo se 471 osob. 
3.2. 32 500 VPM, zapojilo se 520 osob. 
6.3. 32 600 VPM, zapojilo se 529 osob. 
30.3. 32 700 VPM, zapojilo se 533 osob. 

 
Velký nárůst přispěvatelů je způsoben doděláním naší statistiky. Dříve jsme rozlišovali stav, kdy nám 
někdo poskytl data jednou a kdy opakovaně. Nyní máme již jen jednu tabulku s počty našich přispěvatelů. 
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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 2014 setkání příznivců Spolku 
proběhne v těchto dnech: 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 5/6, 10/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 a 4/12. 

.**** 
 

76. setkání klubu ( projektu ) VETS 

76. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 9. ledna 2014 v Praze v restauraci U Bronců, 
v termínu obvyklého spolkového setkání. 

Účastnili se: Aleš, Honzin,  Martin, Vojta a Jirka. 

  

1) Top-armyshop prodloužil podporu našemu projektu, děkujeme. 

2) Předseda nás informoval, že upravené stanovy, schválené na Valné hromadě byly předány na 
podatelnu MV. 

3) Honzin zahájil vybírání členských příspěvků pro rok 2014. Platit možno jak v hotovosti, tak i 
převodem, případně se domluvit s Honzinem. 

4) Máme přislíben další legionářský deník, jeho zpracování si opět bere na starosti Honzin. 

5) Podle informací z ČsOL je reálné, že by letos mohla být vydána další knížka do edice Knihovna 
v souladu s naším plánem. 

6) Byl ustanoven tým na představení našeho projektu a k projednání naší nabídky dat pro obce. 
Dvoučlenný tým tvoří Vojta a Jirka. 

7) Byl projednán pracovní plán pro uvedené představení našeho Spolku a projektu obcím. 

8) Honzin předvedl novou knihu o historii našich legií na Rusi. Navrhujeme jeden výtisk pořídit do naší 
legionářské knihovny. 

Zapsal Martin 

**** 

77. setkání klubu ( projektu ) VETS 

77. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. února 2014 v Praze v restauraci U Bronců, 
v termínu obvyklého pivního setkání. 

 Účastnili se: Aleš, Vojta, Honza, Jiří, Tomáš, Jaroslav Kotlaba 

1. Setkání navštívil Jarda Kotlaba, který nám pomohl překlopit okres Mělník a chce dál pokračovat v 
domapování tohoto okresu, včetně hledání příběhů k VPM. Podal žádost o vstup do spolku, 



 4

vzhledem k účasti nadpolovičního počtu  členů výkonného výboru, byla jeho žádost ihned 
schválena. 

2. Vojta informoval, že naše plánovaná účast na jednání CEVH se neuskutečnila. 
3. Diskuse o úpravě poznámky „Válečný hrob dle MO:“  – bude změněno na „Evidováno v databázi 

CEVH“ ano, ne.  Zároveň bude přidáno pole do formuláře (na webu skryté), kde bude mít vkladač 
možnost slovně vyjádřit nesrovnalost skutečnosti s databází CEVH.  V případě rozšíření 
spolupráce s CEVH bude možnost o těchto nesrovnalostech CEVH informovat. 

4. Dohodnuto, že v případě zjištění nesrovnalosti v CEVH je možnost oslovit odpovědného úředníka 
přímo (mailová adresa je vždy uvedena u jednotlivých vkladů na CEVH). S některými byla už 
navázaná spolupráce a funguje (výměna fotek a informací). Pokud nebude reagovat, nedá se pro 
tuto chvíli nic dělat. 

5. Dotaz Petra k workshopu, plánovanému na duben, nebyl zodpovězen. 

 Zapsal Jiří 

**** 
 

78. setkání klubu ( projektu ) VETS 
 

78. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. března 2014 v Praze v restauraci U Bronců, 
v termínu obvyklého spolkového setkání. 

Účastnili se: Vladimír, Martin, Aleš, Vojta, Jaroslav, Diana, Jirka a Jiří Podlipný. 

1)      Pan Jiří Podlipný nás informoval o projektu „Naše Velká válka“ 

2)      Přítomní se seznámili se stanoviskem Agentury hospodaření s nemovitým majetkem MO, které se 
odvolává na Komisi vojenských tradic a symboliky VHÚ ohledně nepovolení zřízení pamětní desky 
v kasárnách na Pohořelci. Toto nepovolení je zdůvodněno údajnou nepřijatelnou připomínkou přítomnosti 
rakousko-uherského faktoru v tradicích AČR. Tyto dokumenty kolují internetem a jestli jsou pravdivé, 
pak je to jeden z nejpodivnějších názorů s nímž se naši členové dosud setkali. A jak praví klasik, to je 
rozhodně námět na reportáž. 

3)      Vojta nás seznámil s výsledky jednání s panem Mgr. Dobešem ohledně projektu „Pomníky národa“, 
respektive Facebookem „Padli za vlast“. 

4)      Dále následoval blok technických poznámek k úpravám v administraci projektu, kdy se změnily 
názvy některých položek (což běžný uživatel vlastně ani nezaznamená). 

5)      Dalším bodem je tzv. Galerie hrdinů. Předně, podobně jako máme více administrátorů pro vojenská 
pietní místa, bude jich více i pro tuto sekci. Vlastní název vychází z tradice zavedené v první fázi 
projektu, ale jelikož je zavádějící bude se bezmála jistě měnit. Zde je výzva našim členům a příznivcům. 
Jak pojmenovat sekci, kde budou obsaženy příběhy osob uvedených na památkách? Namátkou v rámci 
diskuse například padlo: příběhy z kamene, medailonky obětí, atd. 

6)      Pro přesnější lokalizaci zahraničních VPM budeme uvádět lokalitu místa v původním jazyce a do 
závorky se uvede český ekvivalent. 

7)      Vojta s Jirkou nás seznámili s průběhem příprav na jednání se zástupci MO/CEVH, která bylo 
minule odloženo. 

8)      Zavedeme jednotné místo, kde budeme shromažďovat povolení k užití fotografií, které má povolené 
užít od třetích stran (muzea, spolky, apod.). Tímto shromažďovačem bude Jirka. 
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9)     Ještě k oběma projektům s nimiž jsme byli seznámeni. Náš spolek si velmi váží důvěry v nás a 
zájmu o naši práci a pochopitelně budeme rádi nápomocni všem aktivitám, jenž přispějí k zvětšení 
povědomí o naší historii a obětech jenž naše zem utrpěla ve všemožných konfliktech 

10)    A nedořešili jsem problematiku památek na TGM a E. Beneše, tedy, kdo se dosud nezapojil, 
diskutujeme i elektronicky na známém místě. 

A toť vše, těším se na další setkání. 

Zapsal Martin 

**** 
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I. Zimní legiomarš, 24. – 25. ledna 2014. 
 

V rámci připomenutí si 95. výročí „Sedmidenní války“ o Těšínsko se v sobotu 25. ledna 2014 uskutečnil 
pochod na počest poamátky armádního generála Josefa Šnejdárka a padlých v „Sedmidenní válce“. Akce 
se zúčastnilo přibližně 70 účastníků různých věkových kategorií z více měst a obcí a také dva účastníci ze 
Slovenska. 

 Pochod měl za mrazivého počasí a slabého sněžení dva proudy. První proud vyrazil v 9.00 hodin 
z nádraží Návsí přes Filipku na Polední (9, 6 km) a druhý v 10.00 hodin z nádraží v Bystřici (5,5 km.) Na 
hoře Polední (672 m. n. m.) se pak uskutečnil ve 12.30 hodin pietní akt se vzpomínkou na události 
v lednu 1919. Nutno připomenout, že několik otužilců přenocovalo v rámci akce na hoře Polední 
a nejenže tam za mrazivé noci (teploměr tam ukazoval až  -15°C) nazamrzli, ale připravili účastníkům 
v sobotu dokonce i chutný guláš.  

  Akci, kterou uspořádal Klub vojenské historie I. Prapor Ostrava a Československá obec legionářská – 
Jednota Moravskoslezský kraj, uzavřela státní hymna. Každý účastník pochodu dostal na vrcholku jak 
prémii kromě guláše i Pamětní list účastníka I. Zimního legiomarše. 

 O vojne na Tešínsku. 

 Vznikom Československej republiky 28. októbra 1918 sa vytvoril len základný rámec nového štátu, ale 
jeho hranice neboli ešte ustálené. Na viaceré územia (nielen okrajové), si robili nároky jeho susedia – 
Nemecko, Rakúsko, Poľsko ale najmä Maďarsko. Preto bolo potrebné pohraničné oblasti obsadiť 
vojensky a  niektoré  územia aj vybojovať so zbraňou v ruke. Platilo to najmä o Slovensku, kde sa 
bojovalo ešte aj v druhej polovici júna 1919.  

  Iným konfliktom – podstatne 
kratším bola tzv. sedemdňová 
československo – poľská vojna 
o Tešínsko. Toto územie 
tvorilo po stáročia historickú 
súčasť krajín spojených 
v Českom kráľovstve. Koncom 
19. a začiatkom 20. storočia sa 
prudko priemyselne rozvíjalo 
ako súčasť ostravsko-
karvínskeho banského a 
 hutného revíru s  čím súvisela 
aj výstavba košicko-
bohumínskej železničnej trate. 
Pretože časť obyvateľstva sa 
hlásila k poľskej národnosti, po 
skončení prvej svetovej vojny 
si na toto územie robilo nároky 
Poľsko, (hoci Piłsudského 

Łegion polski bojoval na strane Nemcov a Rakúsko-Uhorska proti Rusku a teda Dohode a aj 
československým légiám). Poľskí nacionalisti v oblasti Tešína vytvorili ozbrojené jednotky a hneď 
v novembri 1918 obsadili časť regiónu, čo Československo nemohlo akceptovať. Došlo k rokovaniam 
medzi Poľským národným výborom pre kniežatstvo tešínske (hlásil sa k Poľsku) a Zemským národným 
výborom v Ostrave (hlásil sa k Československu). Národné výbory 5. novembra uzavreli dohodu, podľa 
ktorej bolo Tešínsko rozdelené a jeho väčšia časť aj s košicko-bohumínskou traťou spájajúcej České 
krajiny so Slovenskom pripadla Poľsku.  
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  Obe strany považovali dohodu len za predbežnú. Československo sa nemohlo vzdať železničnej trate ani 
dôležitých zdrojov uhlia a Poľsko chcelo anektovať celé územie. Po príchode francúzskych a talianskych 
légií na územie Československa v decembri a začiatkom januára 1919 disponovalo Československo už aj 
vojenskou silou, ktorá mohla podoprieť historické a diplomatické nároky republiky na túto oblasť. Poľská 
strana medzitým začala na území organizovať odvody do poľskej armády a aj voľby do poľského Sejmu. 
Rozkaz na vojenské obsadenie Tešínska až k rieke Visle vydalo československé ministerstvo národnej 
obrany (teda nie ministerstvo vojny, ktorému to kompetenčne náležalo – minister vojny generál Milan 
Rastislav Štefánik bol vtedy na Sibíri) 19. januára 1919 s tým, že útok sa začne o štyri dni. 

  Ešte pred začatím vojenských operácií, vyzvala československá vláda 21. januára 1919 poľskú stranu, 
aby vyprázdnila tešínske územie. Poľsko na túto výzvu nereagovalo. Dňa 23. januára 1919 začala 
Československá armáda (legionári, sokoli a dobrovoľníci) pod vedením pplk. Josefa Šnejdárka vojenské 
operácie na obsadenie Tešínskeho Sliezska, historickej súčasti krajín Českej koruny, ktorá patrila k 
už medzinárodne uznanému Československu. Cieľom bolo vytlačiť poľské vojská vedené plk. Františkom 
Ksawerym Latinikom a  zabrániť anexii tohto územia k  Poľsku. Časť československých vojsk 
postupovala na Tešínsko z Ostravy a Bohumína na Karvinú, druhá časť vlakmi od Žiliny, Čadce 
a Jablunkova, kde najprv museli opraviť trať poškodenú Poliakmi. 

  Vďaka rozhodnému postupu 
a mimoriadnym  veliteľským 
schopnostiam Šnejdárka sa to 
počas krátkej tzv. Sedemdennej 
vojny aj podarilo. 
Československé jednotky 
obsadili Tešínsko a zatlačili 
poľské útvary až ku Skočovu, 
kde bola akcia pred 
rozhodujúcim úderom našich 
jednotiek na nátlak Dohody 30. 
januára 1919 zastavená. Časť 
Tešínska odstúpilo 
Československo Poľsku v roku 
1920 podľa rozhodnutia 
Konferencie veľvyslancov 
v Paríži o rozdelení Tešínska 
zo dňa 28. júla 1920. Nové 
hranice boli vytýčené tak, že 

košicko-bohumínska trať pripadla Československu aj s ostravsko-karvínskym revírom, mesto Tešín 
rozdelili na dve časti. Československá (dnes česká) časť mesta aj so železničnou stanicou sa odvtedy 
nazýva Český Tešín. Obe strany toto rozdelenia chápali ako krivdu, čo sa ukázalo v čase krízy na jeseň 
1938, keď Poľsko časti územia (a podobne aj na slovenskej Orave a na Spiši), znovu obsadilo. Situácia sa 
do stavu z roku 1920 opäť vrátila až po oslobodení v roku 1945. Zaujímavosťou je, že Poľsko vtedy 
chcelo Tešínsko opäť obsadiť a už malo nato aj sústredené v druhej polovičke mája jednotky vrátane 
tankov. Toto dobrodružstvo im však vtedy zatrhli sovietske politické orgány a tam dislokované jednotky 
Červenej armády. 

  Rozhodnutie pre Šnejdárka, postaviť sa v januára 1919 na čelo československých jednotiek, nebolo 
jednoduché, pretože jednak on sám bol ešte francúzskym občanom a Poľsko bolo aj spojencom 
Francúzska. Šnejdárkovi za tento krok hrozil vojenský súd, ale on bol ochotný riskovať, pretože svojím 
presvedčením, napriek dlhodobému pobytu v Cudzineckej légii, v Afrike a vo Francúzsku Čechom 
a československým vlastencom. 

  Československo-poľský konflikt si na našej strane vyžiadal viac ako 80 padlých legionárov 
a dobrovoľníkov, väčšinou Čechov a Moravanov, ale padli tam aj najmenej traja Slováci. Jeden z nich, 
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Ondrej Redaj, strelec 3. guľometnej roty 21. pešieho pluku francúzskych légií, je pochovaný 
v hromadnom hrobe našich padlých na cintoríne v Orlovej. Redaj (na pomníku je jeho meno napísané 
nesprávne ako Ondřej) bol vysťahovalcom do Ameriky a do légií vstúpil ako dobrovoľník na základe 
náboru organizovaného v USA Milanom Rastislavom Štefánikom. Padol 26. januára 1919 a v evidencii 
legionárov – Slovákov, uloženej v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, je zapísaný na strane 455 
pod číslom 1164. 

 Text: F. Vrábel, Jednota ČsOL Český Brod 

 Foto: Ferdinand Vrábel,  Slávek Raszka a Petr Majer 

**** 

Cykloprejazd Košariská – Hodonín 

III. ročník – 11./12. -13. júla (července) 2013 

   V roku 2012 sa uskutočnil prvý ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín, ktorého ideou bolo spojiť 
rodiská dvoch významných osobností českého a slovenského národa, Milana Rastislava Štefánika a  
Tomáša Garrigue Masaryka. Akciu zorganizovala Jednota Československej obce legionárskej v Českom 
Brode v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom a Nadácie M. R. 
Štefánika v Bratislave. 

   Cieľom podujatia je každoročne počas druhého prázdninového víkendu pripomenúť si v rámci 
športovo-spoločenskej akcie tieto dve naše osobnosti svetového formátu, ktoré sa spolu s Edvardom 
Benešom zaslúžili o  oslobodenie českého a  slovenského národa a  o založenie demokratickej 
Československej republiky v roku 1918. Na jej základoch budujú svoj slobodný štátny život aj jej 
pokračovateľky – Česká republika a Slovenská republika. 

   Po úspešných dvoch predchádzajúcich ročníkoch sa  v  tomto roku uskutoční III. ročník cykloprejazdu. 

Termín akcie: Príchod do Priepasného (ubytovanie) v podvečer v  piatok 11. júla (resp. ráno 12. júla 
priamo na štart na Košariská). 

1. deň – 12. júla – prvá poletapa: Košariská  (štart o 10.00 hod.) – Branč 

(nocľah na hrade, spacáky, karimatky, deky, stany atď. sebou!) 

2. deň – 13. júla–druhá poletapa: Branč – Hodonín (cieľ 17.30 – 18.00 hod.)                                                

 Je možné absolvovať aj iba časť trasy – prvú, alebo druhú poletapu, prípadne niektorý ich úsek. Veľmi 
radi na cykloprejazde uvítame najmä mládež.                                                      

Za organizátorov: 
Ferdinand Vrábel 

člen Jednoty ČsOL Český Brod 
Prihlášky na email: 

Cykloprejazd@seznam.cz 

**** 
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Publicistika 
 

UČITEL – VLASTENEC Oldřich Bartoš 
 
Úvod 
 
Před 105 lety, 10. ledna 1909, se narodil ve Slezsku budoucí řídící učitel v Cikháji, Oldřich Bartoš. 
Vychodil   obecnou školu, státní reálné gymnasium  v Příboře, kde v roce 1929 - 30 maturoval. Působil 
jako učitel v Polance, v Hati na Hlučínsku, ve Vyškově a v Solo Slatině na Podkarpatské Rusi. Po 
zkoušce dospělosti pracoval jako učitel v Bravanticích. Po neblahých poměrech v roce 1938 byl přidělen 
na okres novoměstský jako učitel do Jimramova. Odtud byl 15. ledna 1939  přidělen jako řídící učitel do 
Cikháje nyní okres Žďár nad Sázavou. 
 
Co se píše ve školní kronice 
 
Od samého počátku byl aktivní. Vedl své žáky  ke sběru odpadových hmot i k podpoře chudých dětí.  Pro 
nákup školních pomůcek sebrali žáci školy 6 metráků odpadových hmot, ve prospěch trpících dětí bylo 
sebráno 170 vajec a 10 korun. Pro pomoc nemajetným matkám a jejich dětem bylo vybráno 60 korun, 
sebráno 15 bochníků chleba. Na zakoupení nových učebnic získala správa školy, od kroužku mládenců v 
Cikháji, dar 200 korun a 100 korun od městské záložny ve Městě Žďáře. Na aktivitu dětí přispíval i 
výtěžek z hraní divadel. Děti nacvičily a sehrály divadelní hru „Váša nespokojenec“ „Frantíkovy 
trampoty“.  Za vstupné získali 391 korun. Dospělá mládež sehrála divadelní hru „V té naší álejí“ a 
nacvičila pestrý silvestrovský program. Oldřich Bartoš dbal, aby děti znaly dobře své okolí, krajinu, kde 
žijí.   S dětmi navštěvoval Žákovu horu, Tisůvku, Devět skal, Čtyřpaličaté skály, Perníčky, Karlštejn, 
Svratku, Herálec, Skelnou Huť. Vlastivědné vycházky sloužily k pěším pochodům,  k výkladu a poznání 
přírodních krás, místních pověstí, místních tradic, k obdivování studánek a čistění jejich pramenů. 
Pravidelně každé pondělí a úterý zapůjčoval, k poslechu školského rozhlasu, žákům vlastní rádio, 
některým občanům  pak k poslechu zahraničního vysílání. Mottem jeho snah, jak sám vepsal do kroniky, 
bylo vychovat  charakterního člověka, který by byl platným členem svého národa.  
 
Aktivitu  přerušily protektorátní poměry  
 
Ve školní kronice dne 31. července 1940 je mj. zapsáno: „ Na úřední vyzvání musely být vyřazeny, 
zabaleny, zapečetěny a v místnostech veřejnosti nepřístupných uschovány závadné obrazy, knihy a 
pomůcky vzhledem k změněným státoprávním poměrům.  
 
Rovněž tato kronika byla v tomto smyslu překážející a uskladněna, jak shora uvedeno“. Stalo se tak po 
nařízení ministerstva školství ze dne 21. 10. 1940.   
V témže roce  zemská školní rada zaopatřila pro místní školu říšskou vlajku s hákovým křížem a 
protektorátní vlajku skládající se z vrchního bílého pruhu, středního červeného a spodního modrého. V 
obci byl nařízen soupis všech osob. Obec byla označena německo - českým nápisem. Ve večerních 
hodinách bylo nařízeno zatemnění oken.  
 
Ve škole se začala vyučovat němčina. Učitel O. Bartoš k výuce německého jazyka musel navštěvovat 
kurs. On a jeho manželka byli přinuceni opatřit si průkaz o nežidovském původu. Kulturní život v obci 
ustal. Sedm mladých  aktivních občanů dostalo příkaz odejít na práce do Německé říše, další na 
pracoviště v Protektorátu.  
Pod trestem smrti bylo obyvatelstvu zakázáno poslouchat rozhlasové vysílání z Londýna a z Moskvy. 
Začalo zatýkání vlastenců. Pod vedením Františka Bukáčka  bylo v obci organizováno, proti německé 
okupaci, silné odbojové hnutí. Řídící učitel Oldřich Bartoš vepsal do kroniky slova spisovatele A. Jiráska, 
která obrážela náladu jeho i místních obyvatel : 
 „Když mně je nejhůře napadá mně 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!“ 
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Statečnost od samého počátku 
 
Řídící učitel O. Bartoš byl mezi prvními, kteří projevili odvahu a statečnost. Od jara 1941 schovával u 
sebe spisovatele a básníka Petra Křičku. Zde se léčil ze srdeční choroby, psal a překládal. V dalších letech 
ukrýval ve dřevníků francouzské občany, kteří utekli z německého zajateckého tábora. Aby uživil 
spisovatele i zajatce hospodařil. Choval kozu a slepice, obchodoval z výrobky ze dřeva. Spolupracoval s 
občany, kteří organizovali odbojovou činnost a s hajnými, kteří koncem války přešli do partyzánských 
oddílů. V době výuky tělocviku odváděl děti do lesa. Ve škole povinně museli jsme se učit píseň 
Deuchland, Deuchland, v lese mimo her učil nás  píseň „Ty moje otčino, vy česká lada, má duše má vás 
tak ráda, ach ráda..… 
 
Kdožpak by neměl rád ten koutek český, vždyť je tak maličký, vždyť je tak hezký…“ 
Zásadně odmítal vyřizovat agendu obecního úřadu v němčině a to i přes nátlak a  vyšetřování jeho osoby 
četníky. Znal všechny občany i jejich válečné a poválečné jednání. Počátkem května 1945 do školní 
kroniky napsal: „“ Dne 5. května 1945 obyvatelstvo Cikháje z nařízení partyzánského štábu kácí stromy 
přes silnici, vyhazuje mosty, aby nepříteli byl odsun po silnicích zpomalován. Dne 8. 5. se záseky 
odstraňují, neboť silnicí se valí půl milionová zkrachovalá německá armáda ve velkých houfech, která se 
bojí ruského vojáka a hledá záchranu v americkém zajetí. Prvního ruského vojáka se slavobranou vítá náš 
lid 10. května 1945.“ V tomto období O. Bartoš soustřeďuje dokumentaci o odboji v obci a organizuje 
výstavu o válečných aktivitách  obyvatel v Cikháji. Výstava byla  posléze  umístěna v Novém Městě na 
Moravě a v Praze. V roce 1946 spolu s národním výborem připravil uvítání partyzánského velitele z 
Kyjeva generála Kovpaka. Ten děkoval místním občanům za činorodost  v protifašistickém odboji. 
   
Poválečné trampoty 
 
 5. května 1945, ,v den osvobození obce, se její správy ujal  revoluční národní výbor  Ustaven byl  v 
listopadu 1944 partyzánskou brigádou M. J. Hus . Oldřich Bartoš protestoval proti některým jeho členům 
Nepokládal je za věrohodné, kritizoval jejich  poválečné lupy, odmítal a veřejně pranýřoval jejich rychlé a 
nenormální obohacování. Ti mu  nezůstali nic dlužni, intrikovali.  Rozhodli, že se ho zbaví. Bez jeho 
vědomí požádali nadřízený školský orgán o jeho přemístění. Do hodnocení mj. napsali: „ …národní výbor 
žádá o brzké přemístění řídícího učitele O. Bartoše a to z těchto důvodů: …jest to člověk velmi popudlivé 
a zbrklé povahy…Za protektorátního  režimu staral se o jiné záležitosti, které nijak s jeho učitelským 
povoláním nesouvisely jako např.. zprostředkovával objednávky různého dřeveného zboří….Byl hrubý 
vůči předsedovi revolučního národního výboru. Učitel Bartoš po celou dobu   protektorátního režimu 
nikdy v obecních záležitostech nebyl ani v nejmenším nápomocen…asi v srpnu 1940 neb 1941 vůči 
starostovi obce a vrchnímu strážmistru se velmi rozčiloval, že mu nemají co poroučet, aby se starali o své 
záležitosti a ne o jeho. Tato záležitost byla předmětem vyšetřování bývalým okresním četnickým 
velitelem z Nového Města na Moravě…“ 
 

Obrázek: Uprostřed O. Bartoš s manželkou a svými žáky 
v Cikháji 
 
 
Stalo se čímž nikdo z jeho žáků a mnohých obyvatel 
nepočítal. Po tlacích některých činitelů revolučního 
národního výboru musel opustit školu. Díky spisovateli 
Petru Křičkovi a některým občanům, kteří se zúčastnili 
protifašistického odboje, nedošlo k jeho tragickému pádu. 
Do školní kroniky sám vepsal. „Řídící učitel Oldřich 
Bartoš od 15. ledna 1947 na zdejší škole nevyučuje. Jest 

uvolněn ze školské služby v Československé republice, jelikož jest ustanoven ministerstvem školství a 
osvěty správcem české doplňovací školy v Jižní Americe., Argentina město Temperley. V tamní školní 
kolonii bude pracovat rovněž jako osvětový pracovník….O. Bartoš přeje milým cikhajským dětem zdraví 
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a plného úspěchu v životním zápase. Místní školní radě děkuje za vykonanou práci, kterou věnovali 
školním zájmům.“  
 
 
VZPOMÍNKY JEHO BÝVALÝCH ŽÁKŮ 
 
V.P. : „..Bartoš toho moc nenaučil. Měl spoustu rodinných problémů, které ho odváděly od soustředěnosti 
na výuku….My jako kluci jsme se věnovali víc hrám a všem možným srandám..“ N.F.: „…Učil nás 
Bartoš. Byl to dobrý učitel. Naučil nás dost. V době tělocviku nás vodil do lesa. Hráli jsme si na 
schovávanou a lezli po stromech, z mechu dělali různé parčíky a zahrádky….V období války jsme 
mnohému nerozuměli, ale já jsem si ho cenil. Zdálo se mně, že je vlastenec, férový člověk…“  
R.A. : „…Bartoš se mně zdál dobrej, takovej vesnickej učitel. Hodně naučil a já jsem se učil dobře. Ve 
třídě nás bylo 50 a všichni uměli….Bartoš hrál dobře na housle. Také hospodařil. Držel si kozu. V 
Protektorátu jsme se učili němčinu. On ale byl vlastenec. Byl prvním, který ve dřevníku schovával 
francouzský utečence. U něj se také za války schovával spisovatel Petr Křička. On za námi někdy vyšel k 
pomníku vedle školy. My jsme seděli na chodech a on vypravoval a taky se nás na mnoho věcí vyptával. 
Pamatuji si, že měl hodně bílé vlasy…“ 
V. M. : „…Bartoš byl trochu poděs, ale on byl dobrý učitel. Možná, že  někteří na něj naříkali, ale já ne. 
Neměla jsem samý jednotky, někdy také dvojky a trojky…. Když jsem skončila školu tak mně bylo 
smutno…“ 
Úsudek o aktivitách řídícího učitele nechť si každý udělá sám.  Do obce a do vlasti se  nevrátil. Mnoho let 
psal rodině Hamanových a vyznával se k lásce k vlasti, k obci, k mnohým rodinám, psal národnímu 
výboru. Chtěl domů. Nikdo neodepsal. Po roce 1989 napsal  obci dopis, který se mezi zastupiteli ztratil. 
Škoda.  
Na řídícího učitele lze vzpomínat v dobrém. Mě také učil. Nezapomínám na jeho náročnost ve výuce, 
shovívavost k projevům nepřátelským říši, vzpomínám na mnohé verše, kterými nás vedl k lásce k vlasti, 
např, od Jana Nerudy „Jen dál“. 
 „Ach, hleďme pilně ke korábu svému, jsme jeho planky, hřeb jsme svěrný v něm, a věrně, toužně 
přilneme-li k němu, zas šťastna záhy bude česká zem...“ 
 Byl to dobrý náš vesnický učitel, vlastenec..    Mnohé je aktuální i dnes.            

                                       
                      

                                                                                               Rudolf  Hegenbart 
**** 

Po válečných útrapách bylo v  květnu 1945  v Cikháji veselo! 

 Mnichovská zrada západních spojenců v roce 1938 přinesla mnoho zlého i malé obci Cikháj. Občanka J. 
M. řekla stručně mj.: „… Na protektorát mám špatné vzpomínky. V této zlé době nám ubíhalo mládí. 
Bylo stanné právo, nebyly muziky, nebyla divadla, večer se nesmělo vycházet ven. Ráno jsme vstávali a 
venku Němci. K jaru 1945 byl Cikháj a všechny chalupy obstoupeny Němci. Tatínek se jednoho vojáka 
zeptal, co chtějí. Německý voják se ptal, kde jsou Rusové. Otec se bál cokoliv říci, a tak odpověděl, že 
neví, protože neodebírá noviny a radio nemá. Němec se mu přiznal, že mu o nic nejde, ale že nebyl 
mnoho let doma a neví, co je s rodinou, že mu je jedno kdo vyhraje válku, ale hlavně, aby byl konec…“  

Počátkem roku 1945, po vypálení Vajsovy chalupy a nelidském jednání s obyvateli německým vojskem,  
vše naznačovalo brzké ukončení hrůzné války. K tomuto období např. B. L. řekla mj.: „… Pamatuju si, 
když na Pihovinách seskočil partyzáni a kolony Němců začaly jezdit na Cikháj. Když vypálili Vajsovu 
chalupu, zavírali J. Roučku, tak jsme zrovna měli na stole oběd. Všichni ho nechali na stole a nejedli. 
Přestalo nám chutnat. Měli jsme strach, že nás vypálí a vyženou nebo odvezou … Několikrát byli u nás 
partyzáni pro chleba a cibuli. Záhy po udání přijelo gestapo. My jsme leželi v posteli a jeden jak chodil po 
místnosti, tak na nás ukazoval a říkal  kindr, kindr, kindr. Maminka rozuměla trochu německy, a tak je 
poslouchala, co říkají…  Na Němce nemám dobré vzpomínky. Měla jsem k nim odpor... Otec spolu s 
chlapama z Cikháje drvařil. Jednou je navštívili v lese partyzáni. Přinesli nějakou kořalku nebo líh z 
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vypuštěného lihovaru ve Žďáře. S chlapama se pěkně napili a všichni byli namazaní. Naši drvaři to 
nevydrželi. Některé bylo třeba odvést na sáňkách domů.  Pak leželi u nás. Byl to strejc Slámů, Odehnal, 
Šebek, Koláček, Blažíček a můj tatínek. Strejce Slámovýho jsme dali na slámu. Přinesli ji do světnice na 
podlahu. Blažíčka  dali ležet ke kozy do chlívka. Pro nás děcka to bylo legrační. Hajnej W. je udal. Pak 
přijeli gestapáci a u nás je kvůli partyzánům vyslýchali. Po světnici chodili jak frajeři, frajersky se 
promenádovali. Při výslechu však chlapi nic nevěděli. Koláčka toho odvezli ještě k výslechu do Nového 
Města na Moravě. Nebylo to nic platné, nic nevěděl… Těsně před koncem války přijela do obce Todtova 
organizace. Vedle velitelů, Němců, to byli vesměs zajatci polské a ruské národnosti. Bydleli ve škole, v 
jedné hájence a Němci v hospodě u Joklů. S Rusy a Poláky jsme sedávali  u kapličky. Anežka Ptáčkova, 
Máňa Pešlova a další. Holky zpívaly česky a oni rusky a polsky. Bylo jich asi dvacet. Byli to dobří kluci. 
Oni nám zpívali „Všagda je cestička, kakdá je panenka…“ Pak se ztratili. Některé zajatce odvedli 
partyzáni a ostatní odjeli pryč. Dva z nich se vrátili po válce jako ruští vojáci a hlídali u Hamanů. “ 

 
V ranních hodinách dne 1. května 1945 byla obec obsazena 
totálně německým vojskem. Vojska prohledávala každou 
usedlost, hledala partyzány. F. P. řekl mj.: „… Na 1. máje 
1945  byla obec obsazena Němci. Obsazeny byly všechny 
chalupy, i naše.  Němci hledali partyzány. Dostal jsem rozkaz 
od vojáka  otevřít vrata stodoly. Němec se za mnou díval, 
chvíli stál a pak jako by odcházel, se na mě podíval, zahrozil 
rukou a řekl: Ziegenhain, sam partyzán! Usuzoval jsem, že je 
zle. Nakonec, díky partyzánům, to dopadlo dobře.  Ještěže 
válka skončila. Kdyby se válka prodloužila, tak nevím, jak 
jsme na Cikháji dopadli. Asi špatně. Byla to špatná doba…“ 
 
B. B. řekla: mj.: „… U nás ve dvoře Němci pili vodu a brečeli. 
Říkali, že toho mají plné zuby a domů, že to mají strašně 
daleko. Obyčejní vojáci také za válku nemohli. Všichni Němci 
nebyli stejní…“ 
 
Po květnovém povstání místních obyvatel a po odstranění 
nakácených stromů přes silnice nastala v obci příjemná 

atmosféra. Na domku, kde sídlil starosta, vlála československá vlajka, místní cestář vyhrával na 
harmoniku. U domu č. 1 byla odzbrojována prchající německá vojska a sepisována odebraná munice. 
Partyzáni obědvali v mnoha domácnostech, hovořili s občany. 
 
Obec se připravovala na uvítání prvního vojáka Rudé armády. Na silnici před místní školou se stavěla 
slavobrána. První voják dorazil 10. května 1945. Po slavnostním uvítání pozval vojáka místní občan Josef 
Sláma. Pěstoval tabák a chtěl vojákovi nabídnout v novinovém papíru zabalenou cigaretu. Snažili se 
mluvit, každý po svém. Voják se zeptal, zda by nebyla vodka. Sláma odpověděl, že je všechno. Nedávno 
vypustili partyzáni lihovar ve Městě Žďáru. I občané Cikháje byli o tom informováni. S trakaři a 
nádobami jeli do Žďáru a nabírali si líh.  Sláma začal nalévat líh. Jenže ruský voják chtěl nejprve deci 
vody, po ní deci vodky a nakonec znovu deci vody. Sláma mu nerozuměl, a tak začal míchat do lihu vodu 
a vodu do lihu. Namíchal tak několik lahví, než pochopil způsob pití vojáka Rudé armády. Poté společně 
vypili dvě nebo tři deci a voják zazpíval Kaťušu. U Slámů bylo veselo. Byla to první domácí oslava 
vítězství. 
 
V té době německá vojska ujížděla před vojáky Rudé armády na Západ. A. R. vzpomínal: „… Po silnici 
jezdily kolony německých aut. U kapličky stála Ruska a ukazovala jim doprava.  Auta pomalu 
pocukávala až zastavila. Jako kluci jsme nosili zahozené zásobníky ze samopalů a skovávali. Jednou jsem 
šel s putnama pro vodu ze studánky. Najednou Němci. Volali wasser, wasser. Měli žízeň. Táta uměl 
částečně německy, a tak se s nimi domlouval. Oni říkali banditi nix a on nein, banditi nix. Záhy  volali  
Deuchlan Brod, Deuchland Brod. Ujížděli před Rudou armádou k Brodu...“ 
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Po krátkém pobytu maďarských vojsk vstoupilo do obce  dne 12. května 1945  na  1 200 rumunských 
vojáků. Na pokraji lesa na západní straně obce postavili pro ubytování vojáků několik malých dřevěných 
chatek. Důstojníci a jejich pomocníci se ubytovali v domácnostech. Rumunská vojska pomáhala zatýkat 
zběhlé německé vojáky a dopravovala je na určená místa, spolupracovala s malou skupinkou vojáků Rudé 
armády. Ta sídlila u Hamanů č. 1 a u Štouračů. Rumunští vojáci postavili v obci několik saun pro potřeby 
očisty vojáků.  Snažili se spolupracovat s občany. Vytvářely se dobré vztahy. Mladí kluci chodili za 
vojáky na pokraj lesa a nosili jim krajíce chleba namazané sádlem.  Ti je zase učili na oplátku  mnoha 
rumunským slovům.  Poslední neděli v květnu uspořádalo velení rumunských vojsk pod humny domů č. 
1, 39 a 28 velké shromáždění vojáků a místních obyvatel. Součástí byla veselice, tancovalo se. Na 
shromáždění promluvil rumunský generál Coltofean. Hovořil o úloze rumunské armády ve 2. světové 
válce, o přátelství mezi rumunským a československým lidem a požádal občany, aby ochraňovali velký 
dřevěný kříž, který postavili před tehdejším chudobincem, dnešním obecním domem. Mluvil 
francouzsky. Jeho projev překládal do českého jazyka místní řídící učitel Oldřich Bartoš. U kříže se před 
shromážděním a veselicí konala bohoslužba za účasti všech vojáků. Taneční zábavou končil pobyt 
rumunských vojsk v obci Cikháj. Tím vlastně skončila v obci 2. světová válka. 
 

 
Vraceli se domů všichni občané, kteří byli zatčeni 
gestapem a odsouzeni k trestu smrti. Před popravou je 
zachránil příjezd Rudé armády do Prahy. Vrátili se i 
oba partyzáni z obce, kteří působili v partyzánských 
oddílech Zarevo, Vpřed a v brigádě Mistr Jan Hus. 
Vraceli se občané, kteří byli odveleni na nucené práce 
v německé říši. 
 
Nadšení obyvatel bylo nesmírné.  Občané přispěli 
manifestačně  na výstavbu nového rodinného domku 
J. Vajse, který vypálili Němci 3. ledna 1945. Zanícení 
obyvatel vyvrcholilo v červenci na společné zábavě u 
Pilského rybníka. Zúčastnili se jí téměř všichni 

občané, bývalí partyzáni, mládež ze širokého okolí i hasičské jednotky. 
 
Aktéři oné doby už nežijí, klesá počet pamětníků. To však neznamená, že bychom si neměli  dobu temna, 
všechny válečné hrůzy, ale i radost občanů z vítězného májového rána připomínat.  Na pospolitost 
občanů, vzájemnou úctu, radost ze svobody se nezapomíná. 
 
Z vyprávění občanů Cikháje z roku 1999 napsal Rudolf Hegenbart 
 

**** 

Máj 2014 NEBUĎME LHOSTEJNÍ! 

Před 69 lety dne 5. května po šestileté okupaci zavlála znovu na domě starosty obce Cikháj 
československá vlajka. Oči občanů byly pokryty slzami štěstí. Partyzáni prohlásili obec za 
svobodnou! Již bez skrývání obědvali v mnoha  domácnostech,  hovořili o statečnosti místních 
občanů, kteří pomáhali v boji proti nepříteli.    Německý fašismus měl v úmyslu zotročit a 
vyhladit náš národ. Ztratili jsme jednu třetinu území s 1 250 000 obyvateli české a slovenské 
národnosti, 40 procent všeho průmyslu a většinu surovinových zdrojů, přervány byly dopravní 
spoje, zničen obranný systém. Veliké  byly ztráty morální, rozklad politického a ideového 
systému.  Rozhodnutí německého vůdce A. Hitlera bylo jasné: „Poněmčení československého 
prostoru germanizací Čechů, tj. jejich asimilaci.  Z asimilace je třeba vyjmout ty Čechy, o 
kterých jsou rasové pochybnosti anebo kteří  mají k říši nepřátelský postoj. Tuto kategorii je 
třeba vyhubit.“ Válka vyvolaná německými fašisty pohltila tisíce životů  lidí, kteří mohli žít. 
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Zatýkání místních občanů, vypálení a prostřílení dvou domků  fašisty vedlo  ke  vzdoru proti 
praktikám protektorátní moci. Dne 1. května byla obec  totálně obsazena německým vojskem. 
Spolu s gestapem  prohledávali vojáci každý dům, hledali partyzány. Odpor občanů proti 
fašistické zvůli vyvrcholil 5. května 1945, kdy uposlechli výzvu partyzánů a přispěli k 
závěrečnému odporu. Téměř všichni muži káceli stromy přes silnice vedoucí do obce, aby 
zamezili  dalšímu příjezdu německých vojsk.  Prezident dr. Edvard Beneš v roce 1945 prohlásil: 
„… Na tuto válku se nesmí zapomenout, a aby se nezapomínalo, je nutno ji sebevědomě a 
důstojně, ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí, opravdové a 
správné lidskosti, stále a stále připomínat.“ 

V roce 1999 jsem navštívil všechny rodiny v Cikháji. 
S občany jsem hovořil  o jejich mládí, životě, o 
zkušenostech z období 2. světové války. Vyprávěli,  
jak pomáhali partyzánům, scházeli se v chalupách, 
besedovali.  Na rozložené mapě, u petrolejové 
lampy, si ukazovali vítězný postup Rudé armády, 
jak   poráží vojska fašistického Německa.  
V kronice školy se píše mj., že: „... ve chmurných 
dnech fašistické okupace se náš lid scházel 
v mnohých chaloupkách a dychtivě v nočních 
hodinách odposlouchával zakázaný rozhlas 
z Londýna a Moskvy. Zprávami z ciziny  byli jsme 

posilováni, nabyli jsme nezlomnou důvěru ve vítězství našich práv, spravedlnosti, pravdy, 
svobody…“  

Básník Petr Křička, který se ukrýval během války v obci, o pátém květnu napsal  do kroniky mj.:  
„5. květen 1945, vidina Královských Hradčan, symbolu naší svobody a státní samostatnosti, 
vznášela se před očima vlastenců cikhajských, kteří s nadšením účastnili se povstání národního  
ve slavném květnu 1945, ruku v ruce s partyzány, jimiž hemžily se lesy na Žákovici. V těch 
dnech spěchal jsem i já pěšky do bojující Prahy…“  

Ti, kteří byli členy partyzánských oddílů, ti kteří s nimi spolupracovali, i deset občanů, kteří prošli 
gestapáckým vězením, byli odsouzeni k trestu smrti, už nežijí. Ze zkušeností občanů Cikháje 
lze vyčíst mnohé. Nenajdeme žádné senzace, ale najdeme příklady statečnosti, odhodlání,  
velkou odvahu uchránit svůj domov, vlast. 

Stále méně je mezi námi těch, kteří si pamatují ony události a zažili radost  májového rána roku 
1945. Čím více uplynulo času, tím slabší je i hlas nás, posledních pamětníků. K  prožitkům 
občanů ve 2. světové válce bychom neměli zůstávat lhostejní, ale starat se, aby jejich  podíl na 
boji za svobodu nebyl zapomenut.  Nebýt vítězství v květnu 1945, nebylo by ani nás, ani těch, 
kterým jsou události před 69 lety lhostejné. Poučme se z historie a nesme  pevně a hrdě odkaz 
partyzánů, kteří přísahali, že „budou bojovat tak, jak bojovali praotcové husité, neznaje bázně, 
nereptaje ve svízelných situacích, že neustanou v boji a nesloží zbraně dokud země česká a 
moravská nebude vyčistěna od hitlerovských band a jejich přisluhovačů“.  

Květy vděku patří všem, kteří pracovali pro naše osvobození, kteří obětovali i své životy. 

Dr. Rudolf Hegenbart 
 

**** 
 
 
 



 15

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

 
 

Luštitelský oříšek byl rozlousknut. 
 
Nedávno se na náš Spolek obrátil sběratel pohlednic okresu Litoměřice se žádostí o určení lokality s 
pomníkem na fotografii. Jen tak mimochodem, jednalo se již o dotaz číslo 145 (podle číslování od roku 
2012). Podle fotografie je zjevné, že se jedná o pomní obětem 1. světové války a byla velká 
pravděpodobnost, že je někde od Litoměřic, neboť pohlednice byla odeslána z pošty Křešice u Litoměřic. 
Obrázek i prosbu o pomoc jsme zařadili do naší sekce s dotazy. Tentokrát jsme však vůbec na odpověď 
nečekali dlouho. Po třech týdnech bylo jasno. Náš čtenář, pan Glaser místo určil, a to je velké překvapení, 
jako Křešice u Litoměřic. Jak je možné, že to nebylo patrné na první pohled? Pomník doznal po 2. 
světové válce významnou změnu. Původní deska a především kříž byl z pomníku odstraněn a celkové 
vyznění pomníku bylo změněno na vzpomínku obětí prvního a druhé odboje, tentokrát však bez seznamu 
jmen. 
Pomník je řádně zaveden jako válečný hrob do databáze CEVH pod číslem CZE-4205-00516 a s 
poznámkou, že zde byl dočasně pohřben polský voják Bronislav Zerdzinsky. 
 

  
Pomník po 1. světové válce Současný stav 

Fotografie: 

Soukromá sbírka, databáze CEVH (http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-
mista?id=11490&mt=K%C5%99e%C5%A1ice&st=0& ). 

 
**** 

 
Pomník obětem 1. světové války 

Umístění: Drahenický Málkov,  vedle autobusové zastávky 

Nápis: 

Památce padlých rodáků 1914-18. 

Bláha Jan, Blovský Frant., Blovský Al., Farář Cyr., Král Jos., 
Kuděj Vác., Klíma Vác., Mrvík Jan, Pazderník Jos., Říha 
Frant., Soukup Boh., Tintěra Vác., Truhlář Vác.,Truhlář Frant., 
Žovka Jos. 

Souřadnice: 49°28'24.225"N, 013°54'3.814"E 

Foto: Michal Hokr, 12.4.2009 
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Komentář čtenářky: Dobrý den,hledali jsme něco o Václavu Tintěrovi a u Vás se to podařilo.Dopisujeme 
data v rodokmenu a nevěděli jsme u něho ani nar. ani úmrtí, jen že padnul ve válce.Jen pro úplnost. Byl to 
bratr mé/naší/babičky Anny Tintěrové - Jiřincové, ke které jsme jezdili do Závišína.Děkuji Vám 
 

Čepelková S 
**** 

 
U dvou pomníku máme díky čtenáři zajímavý příběh. 

 
Hrob vojáků Rudé armády 

 
Umístění: Vranov, asi 150m severovýchodně od obce 
Nápis: 
Нашим осободителям 
красноармейцам 
село Дражич 
 
Našim osvoboditelům 
rudoarmejcům 
věnuje obec Dražič 
Poznámka: 
 
U vsi byl zřízen vojenský lazaret a ti, kteří podlehli svým 
zraněním a nemocem, byli sem postupně pohřbíváni. K 
těmto obřadům měli přístup pouze příslušníci Rudé 
armády. Proto byl počet pohřbených dodatečně pouze 
odhadnut, a to na 150 až 160. 
 
Dle očitého svědectví mého dědy, t.č.žijícího v obci Dražíčské Březí a pamětníka uložení ostatků 
rudoarmějců - se jednalo o 20 - 30 vojáků, hromadně otrávených po požití blíže neurčené kapaliny - dle 
dědy patrně brzdové kapaliny, či glykolu z bechyňského letiště - pocházející z cisterny, kterou zanechal 
německý wehrmacht u lesa v Nemějicích (cca 2 km od obce Vranov. Rudoarmějci se prý mylně 
domnívali, že se jedná o líh a kapalinu stáčeli do svých polních láhví za účelem následné konzumace. Po 
požití této tekutiny se u nich projevovaly dýchací potíže a následujícího rána zemřeli udušením. 
Nejpozději druhý den večer byli zabaleni do rudé vlajky a uloženi v tomto hromadném hrobě. Pohřeb byl 
prý veřejnosti přístupný. 
 
Ze vzpomínek pamětníka: "Vzpomínám si, jak oba,zejména děda vyprávěl, cituji doslova:" Leželi na naší 
louce, samý mladý kluci to byli, svíjeli se v křečích a křičeli a nikdo jim nedokázal od toho pomoct. Do 
rána měli obličeje úplně černý. Přišel pak za náma ten jejich velitel, já musel zapřáhnout žebřiňák a 
převezl ty mrtvý k jámě, co tam zatím vykopali. Každýho zabalili do ruský vlajky a pohřbili je". Pohřbení 
leží za sebou, hrob má tvar podkovy a nohy předchozího mrtvého jsou u hlavy následujícího". 
 
V této lokalitě nebyl nikdy lazaret,či podobné zařízení,neboť tyto zdravotnická zařízení byla pouze a 
jenom v Bechyni. 
 
Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10384 
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl 
Doplnění informací: Miroslav Maršík 
 

**** 
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Hrob vojáka Rudé armády 

 
 
Umístění: Vranov, asi 100m jižně od obce 
Nápis: 
NEZNÁMÝ 
SOVĚTSKÝ 
VOJÁK 
1945 
Poznámka: 
 
u občanů Vranova jméno má: „náš Váňa“ 
 
Jedná o vojína Rudé armády,popraveného důstojníkem 
Rudé armády za násilí na civilním obyvatelstvu. Na 
základě vyprávění pamětníka, se vojín pokusil opilý 
znásilnit mladou ženu z obce Vranov. Rodiče mladé ženy 
tento čin nahlásili jeho nadřízenému,ten vojína předvedl 
před jeho oběť a po rekognici pachatele obětí jej na místě 
bez soudu zastřelil. Po roce 1948 byl hrob označen jako místo,kde padl vojín Rudé armády. 
 
Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10629 
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl 
Doplnění informací: Miroslav Maršík 
 

**** 
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Žádost o spolupráci či pomoc 
 
144-(doplnění k dotazu 125) Patram po stejne skupině Ladislav Tichy byl muj přibuzny . Jediny co jsem 
zjistil je zě je zahnaly do lomu (Chodby )a tam jim došly naboje . Tam je postřilely SS .Mělo jich byt 7 
jeden se udajně schoval v seniku nebo v kurniku . 

ladislav34@seznam.cz 
 

**** 
126-Jmenuji se Václav Černý, jsem synovec Maxmiliána a již delší dobu pátrám po jeho stopách od let 
1939, kdy bojoval jako interbrigadista ve Španělsku, přes boje v řadách čs. jednotky ve Francii až po rok 
1942, kdy jeho stopa končí ve věznici na Pankráci v Praze. V mém pátrání se objevuje několik variant 
jeho smrti. Zastřelení, sebevražda ve vězení apod. Zajímalo by mně tedy, odkud kdo čerpal informaci o 
koncentračním táboře. Ani rodina, ani žádný jiný dokument objasňující jeho konec se zatím nepodařilo 
nalézt.Pokud by existoval podobný dokument nebo někdo, kdo by věrohodně mohl jeho smrt objasnit, 
velice bych to uvítal. 
 
Naše odpověď-ČERNÝ Maxmilián* 17.2.1917 ve Švýcarsku, vyučil se brašnářem a ozdobníkem, 
pracoval v Týništi nad Orlicí, roku 1937 odejel do Španělska, v dubnu 1938 raněn, 1939 odešel do 
Francie, kde se přihlásil do československého vojska, v roce 1941 se vrátil domů a zapojil se do 
komunistického odboje, spáchal sebevraždu před zatčením v roce 1942. 
 
136-Na seznamu je uvedeno jméno Jaroslav Sraka a dutum kdy padl 21.10. 1940. Text na desce je 
nečitelný. Nejedná se o Jaroslava Straku, který padl 21.10. 1944 poblíž Bray Dunnes Plage u Dunkerque? 
Pohřben jako neznámý nemůžeme vypátrat, na kterém hřbitově. 
 
Naše odpověď -STRAKA Jaroslav, svob.* 14.8.1921 Blšany u Loun (kraj Ústecký), 2. motorizovaná rota 
motorizovaného praporu 1. čs. obrněné brigády ve Velké Británii, padl u Dunkerque 21.10.1944 
 
139- jsem pravnuk jindricha jetleby.rad bych chtel vedet proc popravily pana vaclava dolezala a meho 
pradedu.zajimam se a chci znat zivot mych predku.dekuji vsem za jakoukoliv zpravu,historicky dopis ci 
cokoliv. 
 
Naše odpověď - JETLEB Jindřich* 26.4.1897 Vápenný Podol, bytem Chrudim ( kraj Pardubický), 
střelmistr, zatčen za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha, popraven 
v Pardubicích na Zámečku 21.6.1942.DOLEŽAL Václav* 14.3.1894, bytem Vápenný Podol (kraj 
Pardubický), dozorce lomu, zatčen za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora 
Heydricha a popraven v Pardubicích na Zámečku 21.6.1942 
 
Za odpovědi 126, 136 a 139 děkujeme Svatopluku Kučerovi. 
 

 
**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 

 
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 

 
Na první šáhnutí to nebylo, ale na to druhé už jo [:D]. Nikdy jsme si nemysleli, že bychom "obyčejné 
petce" dali bodík, ale tahle si to zaslouží. Díky za ukázání místa a za pěknou kešku. 
 

Paja Jolanda family 
**** 

Moc pěkná keška. Díky za ní. 
Vlamat 

 
**** 

Misto krasne upravene, keška originální, líbilo !! Díky 
 

jekor_cz 
**** 

 
 

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 
 
Odloveno na druhý pokus, zajímavá cache. Díky za ni. 

Escherik 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Před více jak dvaceti lety jsem nedaleko bydlel a o tomhle místě mi nikdo nikdy neřekl.Díky za 
připomenutí historie.13:58 

insi1991 
**** 

 
Nepříliš příjemná cesta ke keši díky blátu a chladu. Uložení hezké, nález celkem snadný. Je dobře 
nezapomínat. Díky 

ludvoj 
 

**** 
Místo by si zasloužilo důstojnější péči o okolí, ale ještě že si někdo vzpomněl. Já znal pouze Zahájí. Díky  

PermonHroch 
 

**** 
 

GC2DH6B (VPM004), Belgie 
 

**** 
 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
Tuhle jsem si šetřila, že sem s sebou vezmu i Čirču, která o zdejších událostech slýchávala přímo od své 
otce. Dnešní den - přesně rok od odlovu naší první keše se mi zdál příhodný.  
Děkuji mnohokrát za ukázání místa, které jsem znala pouze z vyprávění, nemyslím, že bych sem někdy 
sama zabloudila. 

PSVZ-T 
**** 
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Po dlouhé době se vracíme do Kerska dolovit restíky i nově vzniklé kešky. Tohle byla první z nich. Díky 
za pozvánku na místo, na které by jsme se bez této keše nedostali. 

maxovna 
**** 

 
Díky za zajímavou keš! O tomhle místě jsem neměl ani potuchy. Kersko pro mě po dnešním cyklolovu 
brutálním bahnem přestalo být jen silnice od Sadské s motorestem, silnice od Hradištka a les mezi tím s 
hospodou Hájenka. :-) 

OniaX 
**** 

 
Nevěřil bych co vše se v lese najde, kromě turistické odbočky nic nenaznačuje, že v lese bude něco více. 
Díky za ukázání tohoto místa. 

petr psion 
**** 

 
Musel jsem za prací do Nymburka, takže jsem vyrazil dřív dát si nějaký ten poklad. No a jelikož jsem 
skoro štamgast u Tygra, tak jsem si řekl, že bych mohl trošku blíže poznat i jiný Hrabalův rajon. 
Odlovené 4 multinky a 1 tradička na to úplně nestačila, ale nejsem tu naposled!  
Poslední dnešní na místě, které mě úplně dostalo. Moc fajn procházka od Marie rovnou za šipkou a už 
jsem si říkal, že jdu nějak blbě, že tu přeci nemůže být pomníček jako je v listingu... Byl! Krásné místo 
nutící k zamyšlení. 
Díky! 

JiGr8 
**** 

 
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž  

Českého Brodu 
 
Tak tento krasny den jsem si nechal na finalku Legionarska straz !! Diky za povedenou serii, v tech par 
mrazivych dnech v lednu to bylo paradni toulani se kolem Ceskeho Brodu. Diky jeste jednou !! 

misav 
**** 

 
Chudáci legionáři, jestli museli vláčet tak těžký boty. A to mrzne. Díky za sérii :-) 
 

eva.hola 
**** 

Dnes jsem doluštil tuhle sérii a jsem strašně rád, že vznikla. Poznal jsem spoustu zajímavých míst a 
protáhl tělo. Keš je v pořádku a vložil jsem do ní CWGéčko, protože se mi série i umístění moc líbily. 
Díky za kešku. 

gesix 
**** 

 
 

GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 
 
Diky za pripomenuti a za keš. 
 

robosa 
**** 
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GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 
 
Díky za zajímavou keš 
 

Honza18 
**** 

Pod rouskou tmy nam sber indicii nedelal problémy a s jednodennim zpozdenim při logovani zjišťujeme 
vyznamne zmeny, tak musíme dodat, ze nam nedělalo potize ani 20 m navíc, ani hledani finalky. Naopak 
dekujeme za pripomenuti hrdinu, kteří padli pro vlast. Diky za kes. 
 

team Geokopretina 
**** 

 
 
VPM 008 Nezapomínejme 
 
Popis keše 
 
Tato keš je věnována památce obětem 1. a 2. 
světové války. Výchozí souřadnice Vás zavedou 
na hřbitov Stodůlky, kde se nacházejí hroby, 
které jsou vojenskými pietními místy. Dostanete 
se na místo v pohodě pěšky kousek ze stanice 
metra B - Stodůlky, nebo autem. 
 
V současné době, kdy mladá generace již 
většinou ani netuší kdo byli odbojáři, legionáři 
co znamenali pro český národ a proč nasazovali 
vlastní životy snad v nejstrašnějších konfliktech 
lidských dějin jako byli 1. a 2. světová válka, 
jsem se rozhodl propagovat tato vojenská pietní 
místa prostřednictvím Geocachingu. Malý 
hřbitůvek na Stodůlkách je místem posledního 
odpočinku jako každý jiný hřbitov. Díky dobré 
myšlence spolku pro vojenská pietní místa si 
však můžeme připomenout lidské osudy doby, 
která pokud nebudeme zapomínat se snad již 
nebude opakovat. Místo posledního odpočinku 
zde nalezli hrdinové a oběti obou světových 
válek, legionáři, odbojáři a další. 
 
 
 

INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K VOJENSKÝM PIETNÍM 
MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ 

 
 
 
 
 
 
 

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 
Legionnaire 

Julius 
Gayer fly2free v rukou 

majitele 1676  19 
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Geocoin 0010 

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 Čsol v Českém Brodě a Spolku pro VPM pro rok 2014 
 
 

měsíc akce den místo čas 
zahájení poznámka

          
           

leden setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
9.1. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700   

          
          únor 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
6.2. 

 restaurace U Bronců, 
Praha  1700   

          

 návštěva Mezinárodních trhů 
Militarií sobota 

 Menza v Areálu ČVUT 
Praha 6 - Dejvice, roh 
Kolejní a Bechyňovy 

ulice 

 0800   zájemci  
březen 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
6.3. 

restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

          
 Workshop členů jednoty v rámci 

projektu mapování VPM a 
přípravy brožur na rok 2014 a 

2015 

 11-13.4.        
duben 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
3.4. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700   

obnovení pomníku padlým    Mělnické Vtelno       
pietní akty ke dni osvobození 8.5.         květen 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
15.5. 

restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

          
          červen 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
5.6. 

restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

          
 Třetí ročník cyklistického 

přejezdu mezi rodišti 
M.R.Štefánika a T.G. Masaryka 

11. - 13. 
července 

  Brezová pod Bradlom, 
Košáriská, Hodonín     červenec 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
10.7. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700    
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          srpen 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
7.8. 

 restaurace U Bronců, 
Praha  1700   

pietní akty ke dni české státnosti 
28.9.         

Dětský branný den k výročí 
zaločení ČSR   Valná hromada 

jednoty Český Brod 
sobota     Český Brod   

 Park u 
Pivovarského 
rybníka 

září 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM  

čtvrtek 
4.9. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
2.10. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

pietní akty ke dni vzniku 
republiky 28.10.    Český Brod     

 setkání veteránů, ČsOL a 
pozorovatelů OSN    ŠVS MO Komorní 

Hrádek    společně se 
středočeskou SVV 

říjen 

Vzpomínková akce jednoty k 
uctění památky legionářů 

Č.Brodu, přednáška a k výročí 
založení ČR, 1. ročník 

   Český Brod    

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
6.11. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

 oslava Dne veteránů 11.11.       

návštěva Mezinárodních trhů 
Militarií  

 Menza v Areálu 
ČVUT Praha 6 - 

Dejvice, roh Kolejní a 
Bechyňovy ulice 

0800  zájemci listopad 

Seminář k problematice 
vojenských hrobů a vojenských 

pietních míst - 8. ročník 

sobota 
29. 11. 

klubovna ČsOL v 
hotelu Legie, Praha 1000 

Společně se 
Spolkem pro 

vojenská pietní 
místa, o. s. 

          
setkání účastníků projektu 

mapování VPM 
 čtvrtek 

4.12. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 1700   prosinec 

          
 
 

další plány: 

- vydání brožury s pietními místy města Kladno 

Termíny budou aktuálně upřesňovány na stránkách jednoty: http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-
cesky-brod/plan-akci-csol-cb-2014.html 
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce 

 
 
31.3. 2014    
 Spor o pozemky v památníku Ležáky by mohl skončit vyvlastněním. Mnohaletý spor o část pozemků v 
areálu památníku Ležáky by mohl skončit jejich vyvlastněním. Je to zřejmě jediná cesta, jak vleklé 
vyjednávání mezi státem a soukromou majitelkou rozhodnout. Shodli se na tom zástupci obou stran 
sporu, řekl ČTK Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, který má areál ve správě. 
 
31.3. 2014    
Vzpomínky na Velký útěk se zúčastnili i potomci sestřelených letců. Památník připomínající popravu 
letců RAF, kteří se pokusili o útěk ze zajetí v Polsku, stojí v Ostravě-Hrabůvce už jednadvacet let. 
Včerejšího slavnostního ceremoniálu k 70. výročí této válečné události se zúčastnily i rodiny letců. 
 
31.3. 2014    
Legionáři připravují opravy Zámečku v Pardubicích. Československá obec legionářská by se brzy měla 
stát majitelem Larsichovy vily v Pardubicích, kde za války byli popraveni čeští vlastenci včetně obyvatel 
osady Ležáky. Jednou by tam mohlo být muzeum domácího a zahraničního odboje. Památka stojí v areálu 
firmy Foxconn. Legionáři k ní musejí zajistit vlastní přístup. Novinářům to dnes řekli zástupci obce. 
 
31.3. 2014     
Legionáři ukázali pardubický Zámeček, chtějí z něj mít muzeum odboje.     Po dlouhé době se na chvíli 
otevřela zchátralá Larischova vila v Pardubicích, takzvaný Zámeček. Obec legionářská, která ji má získat 
od Foxconnu, chce budovu, kde umírali čeští vlastenci, zpřístupnit všem. Plánuje vybudování muzea 
odboje. 
 
31.3. 2014     
Zámeček čeká rekonstrukce. O svou historii však nepřijde. Pardubice – V Larischově vile vznikne 
muzeum odboje, nová knihovna i výcvikové centrum po vzoru britských parašutistů. 
 
31.3. 2014    
Před kostelem sv. Jana Nepomuckého vznikne válečný hrob. Zaujal mě článek Před kostelem sv. Jana 
Nepomuckého vznikne válečný hrob uveřejněný na Vašich stránkách 27. 3. 2014. Jelikož se zabývám 
mapováním památek prusko-rakouské války na Prostějovsku a spolupracuji s Komitétem pro udržování 
památek z války roku 1866, doplním text o některé další údaje i o pátrání po tomto pomníčku. 
 
31.3. 2014     
Památník bitvy na Chlumu zahájil hlavní turistickou sezonu. Výstřelem z děla byla zahájena hlavní 
sezona památníku bitvy na Chlumu. Návštěvníci se mohou přijít podívat každý den kromě pondělí. Nově 
jsou pro ně připraveny i naučné filmy. 
 
31.3. 2014     
Středočeští Radní schválili uzavření smluv na evropské dotace. Krajští radní v pondělí 31. března 2014 
projednali a schválili uzavření smluv o poskytnutí dotace na dva projekty v oblasti kultury a památkové 
péče, které jsou financovány s podporou Evropské unie. Jde o projekty „Památník národního útlaku a 
odboje v Panenských Břežanech“ a poskytnutí dotace na vybavení interiérů Leteckého muzea Metoděje 
Vlacha v Mladé Boleslavi. 
 
27.3. 2014     
Pamětní deska na budově soudu připomíná osudy lidí tam vězněných. Na budově Okresního soudu v 
Klarovech, kde dříve bývala věznice, byla odhalena pamětní deska. Připomíná osudy lidí, kteří zde byli 
vězněni v době nacismu a v době okupace, a těch, kteří zde byli uvězněni ve vyšetřovacích celách v době 
komunismu. Při slavnostním aktu lidé vzpomínali. 
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27.3. 2014 
Pomník okupantů terčem vandalů. Někdo jej postříkal červeným sprejem. Na Olšanských hřbitovech 
někdo postříkal sprejem kontroverzní pomník oslavující sovětské internacionalisty, tedy i okupanty 
Československa z roku 1968. Červeně na něj napsal „Jan Palach“ a pod nápis nakreslil kříž. Co bude s 
pomníkem dál, není jasné. Student Jan Palach se v lednu 1969 upálil na protest proti nastupující 
normalizaci po okupaci tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. 
 
27.3. 2014     
Bor nechá vytesat repliku pomníku Rumburské vzpoury. Nový Bor, Rumburk – S památníkem hrdinům 
Rumburské vzpoury má pomoci také hejtman Martin Půta. 
 
27.3. 2014     
Kontroverzní pomník Sovětům budí vášně: Někdo ho počmáral Janem Palachem! Vysokoškolák Palach 
se upálil na protest proti sovětským okupantům, těm však 45 let po jeho smrti vystavěli v Praze na 
Olšanských hřbitovech kontroverzní pomník! Řadě lidí se to nelíbí. Svůj nesouhlas dal však najevo i 
vandal, který pomník poničil – křiklavým heslem „Jan Palach“. 
 
27.3. 2014    
JAN JANDOUREK: Bude lepší, když Rusové od budování památníčků své agrese a okupace upustí. Na 
pražských Olšanských hřbitovech někdo postříkal sprejem pomník oslavující sovětské internacionalisty, 
tedy i okupanty Československa z roku 1968. Červeně na něj napsal „Jan Palach“ a pod nápis namaloval 
kříž. 
 
27.3. 2014    
Před kostelem sv. Jana Nepomuckého vznikne válečný hrob. Prostějov – Válečný hrob před kostelem? 
Podle primátora zajímavá souvislost, jak historie dokáže posunovat hranice. 
 
25.3. 2014    
Na pomníku internacionalistům jsou tanky. Na novém kontroverzním pomníku na Olšanech, který byl 
osazen tabulkou oslavující sovětské internacionalisty, přibyly figurky vojáků a tanků z dětských 
stavebnic. Vojáčky autoři této umělecké intervence obarvili načerveno. 
 
25.3. 2014    
Odhalili pamětní desku na budově soudu. Na budově soudu v Klatovech, kde dříve bývala věznice, se 
sešli lidé, aby zavzpomínali. 
 
24.3. 2014    
Praha 8 opraví v létě za 11 milionů korun Kobyliskou střelnici. Radnice Prahy 8 začne v létě opravovat 
Kobyliskou střelnici. Rekonstrukce pomníku protifašistického odboje vyjde na 11 milionů korun a kromě 
samotné střelnice nechá radnice upravit okolí. ČTK to dnes sdělila mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová. 
 
24.3. 2014     
Před kostelem sv. Jana Nepomuckého bude mít pomník pruský důstojník. Rada města na poslední schůzi 
vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku v parčíku před kostelem sv. Jana Nepomuckého na Vojáčkově 
náměstí o výměře 2 m2 sdružení Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ke zřízení nového 
válečného hrobu a umístění náhrobku. 
 
24.3. 2014    
Sochař Jiří Hampl vyhrál soud o autorství soch lidických dětí. Památník se odvolá. Sochař Jiří Hampl je 
podle dnešního rozhodnutí soudu spoluautorem sousoší lidických dětí. Soudce Vojtěch Cepl tak ve 
vleklém sporu neuznal argumenty Památníku Lidice, podle kterého sochař na díle vykonával pouze 
pomocné, nikoli tvůrčí práce. Památník Lidice se ale proti rozsudku odvolá. 
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24.3. 2014    
Návštěvníci památníku v Letech uvidí nový model tábora. Nový model původního tábora uvidí letos 
návštěvníci památníku obětí romského holokaustu v Letech na Písecku. Napodobeninu celého areálu 
vyrobenou z plastu představil dnes ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl a také tvůrce i výrobce 
makety. Památník v Letech dnes oficiálně zahájil provoz pro další sezonu. 
 
24.3. 2014    
Bor nechá vytesat repliku pomníku vůdců vzpoury. Nový Bor – S památníkem hrdinům Rumburské 
vzpoury má pomoci také hejtman Martin Půta. 
 
23.3. 2014     
Reakce na pomník ruským okupantům. Večeříme pstruha a já se bojím, aby mámě nezaskočila kůstka. Je 
rozčílená. Dozvěděla se právě o pomníku na Olšanských hřbitovech. O tom pro ruské okupanty. Bojovně 
svírá příbor a já vidím, že to nenechá jen tak. Vyrůstala v okupaci. Když přijely tanky, chytila se tatínka 
za ruku a nechápala, co se to kolem děje. Tatínek ji držel pevně. Je z Mariánských Lázních a prožila tam 
celé své dětství. Cítí úzkost, když vidí, jak se tam teď Rusové roztahují. Je zklamaná, že si to všechno 
nechávají Češi líbit. Ona totiž nemá v povaze ustupovat. A já vás vyzývám, abyste i vy začali v naší zemi 
chodit se zdviženou hlavou! 
 
23.3. 2014     
Kauza „pomník internacionalistům a mírotvorcům“. Nevím, kolik lidí to sleduje, ale nový portál 
echo24.cz rozvířil situace ohledně údajného pomínku okupantům z roku 1968. Mám na to svůj názor. 
 
23.3. 2014    
V židovské čtvrti přibude pamětní deska. Letos uplyne sto třicet let od úmrtí rabína Abrahama Placzka, 
významného boskovického rodáka. Při té příležitosti mu chce Židovská obec Brno zhotovit pamětní 
desku, kterou chtějí osadit průčelí rekonstruované staré školy na ulici Bílkova 7. 
 
23.3. 2014    
Ondřej Konrád: Památka padlých a oslava okupantů jsou dvě věci. „Pod pojmem internacionalista se v 
Rusku rozumí voják, který poskytoval internacionální bratrskou pomoc v Československu v roce 1968, v 
Afghánistánu v 80. letech nebo nyní na Krymu.“ Tak vysvětluje předseda vládní rady pro národnostní 
menšinu Igor Zolotarev označení, které se před časem v tichosti objevilo na památníku v objektu 
pražských Olšanských hřbitovů. 
 
23.3. 2014    
Z kontroverzního pomníku okupantům na Olšanech zmizela tabulka. Praha – Z kontroverzního pomníku 
na pražských Olšanských hřbitovech za nejasných okolností zmizela tabulka s nápisem oslavujícím 
sovětské internacionalisty, tedy i okupanty Československa z roku 1968. Informaci potvrdil ředitel správy 
pražských hřbitovů Martin Červený. 
 
23.3. 2014    
Baldov by měl ozdobit obří kalich. Domažlice – Zahájení příprav k realizaci trvalého pomníku husitské 
bitvy na Baldově podle návrhu klatovského sochaře Václava Fialy odsouhlasili domažličtí zastupitelé. Na 
vrchu nad Domažlicemi je již 83 let postaven podstavec, na němž však samotný památník nikdy nebyl 
realizován. 
 
 20.3. 2014     
Pomník na Olšanech není okupantům ČSSR a SSSR nebylo jen Rusko. V tomto týdnu krymských vášní 
na blozích mě velmi zaujala informace pana kolegy Zieglera o postavení pomníku „ruských“ okupantů na 
Olšanských hřbitovech. Již několikrát jsem upozorňoval a nijak nerozumím v poslední době populárnímu 
splývání Ruska se SSSR, SSSR byla republika svazová a mnohonárodnostní. Ona okupační armáda, 
sovětská část, byla složena z mnoha národností. Všechny historické studie se přísně drží pojmu sovětská 
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armáda a sovětská okupace, protože to nejlépe odráží mnohonárodnostní složení tohoto uskupení. 
Nazývat je ruská je zavádějící. 
 
 20.3. 2014    
 Kandidáti SLK se distancují od pomníku sovětským okupantům. Server Echo24 tento týden informoval, 
že na pražských Olšanských hřbitovech byl minulý měsíc odhalen pomník sovětským okupantům z roku 
1968. Pomník byl vybudován z iniciativy ruských spolků působících v České republice a je opatřen 
deskou s nápisem v azbuce „Na věčnou slávu a památku padlým vojínům internacionalistům a 
mírotvůrcům“. 
 
20.3. 2014     
Z pomníku na Olšanech zmizely kontroverzní nápisy připomínající okupaci.     Z pomníku na pražských 
Olšanských hřbitovech zmizely tabulky s kontroverzními nápisy oslavující sovětské internacionalisty. 
Těmi se v Rusku rozumí i okupanti z Československa 1968. Na existenci pomníku upozornila média v 
pondělí. 
 
20.3. 2014     
Z pomníku okupantům na Olšanech zmizely tabulky. Z kontroverzního pomníku na pražských 
Olšanských hřbitovech za nejasných okolností zmizela tabulka s nápisem oslavujícím sovětské 
internacionalisty, tedy i okupanty Československa z roku 1968. Informaci potvrdil ředitel správy 
pražských hřbitovů Martin Červený. Na existenci pomníku upozornila na začátku týdne média. Správa 
hřbitovů podle Červeného udělá vše pro to, aby se podobný pomník v budoucnu na hřbitovech již 
neobjevil. 
 
19.3. 2014     
Památník sovětského okupanta na Olšanech – výsměch jeho obětem. „Den památky Rusů, kteří splnili 
svou vojenskou povinnost, službou mimo vlast  – je to oficiální památný den v Ruské federaci, aby uctil 
památku vojáků-internacionalistů, kteří vykonávali svou mezinárodní povinnost za hranicemi své vlasti. 
Slaví se každoročně 15. února.“ Heslo z ruské Wikipedie, které nám objasňuje skutečný význam tohoto 
dne. 
 
19.3. 2014    
Pomník ruských komunistických zločinců nemá na Olšanech co dělat. Představte si, že bychom na 
nějakém pražském hřbitově zřídili památník německým vojákům, kteří popravovali české muže v 
Lidicích se slovy, že oni přece také patří k obětem války a mrtví se nekádrují. To by bylo řevu. Jenže 
pomník ruským vojákům, kteří v roce 1968 z rozkazu bolševikých kremelských vládců přepadli a 
okupovali Československo, už na pražském hřbitově v Olšanech stojí. 
 
19.3. 2014    
Na Majdanu tekla krev, na Olšanech se ve stejném čase odhaloval památník ruským okupantům z roku 
1968 !!! Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny: Otevřený dopis k vyjádření Aleksandra Barabanova – 
Dopis ministru obrany České republiky Martinu Stropnickému! 
 
 
 
19.3. 2014     
POZVÁNKA: PIETNÍ VZPOMÍNKA NA HRDINU V. MORÁVKA. Letos uplyne již 72 let od tragické 
smrti posledního z legendární odbojové skupiny Tři králové, štábního kapitána Václava Morávka. Pietní 
vzpomínku u pomníku Morávka pořádá ve čtvrtek 20. března 2014 od 15:30 hodin v Posádkovém 
velitelství Praha Český svaz bojovníků za svobodu. Vzpomínky se zúčastní také Marie Kousalíková, 
starostka městské části Praha 6. 
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18.3. 2014     
V Praze stojí od února pomník okupantům z roku 1968. V Praze na Olšanských hřbitovech stojí od února 
pomník sovětským okupantům z roku 1968, uvádí server echo24.cz. Ruské středisko vědy a kultury v 
Praze tvrdí, že byl odhalen s podporou českého ministerstva obrany, Senátu a pražského magistrátu, ty se 
ale od podpory distancují. Stavbu památníku financovalo sdružení veteránů války v Afghánistánu 
Afganvet. 
 
18.3. 2014    
Sovětští okupanti z roku 1968 mají v Praze pomník. V Praze na Olšanských hřbitovech stojí od února 
pomník sovětským okupantům z roku 1968. Ruské středisko vědy a kultury v Praze tvrdí, že byl odhalen 
s podporou českého ministerstva obrany, Senátu a pražského magistrátu, ale ty se od podpory distancují. 
Stavbu památníku financovalo sdružení veteránů války v Afghánistánu Afganvet. Informaci přinesl server 
Echo24.cz. 
 
18.3. 2014    
Pomník okupantům z roku 1968. Občas jsem četl Vaše názory v Parlamentních listech a nemohl jsem 
tedy mít žádné iluze o Vašich postojích, nebo dokonce o Vaší objektivitě. Myslel jsem si, že mne už 
nemůžete ničím překvapit. Mýlil jsem se. Váš názor, že mnozí naši občané se k okupntům nechovali 
vždycky hezky, vyslovený na podporu pamáítníku okupantů, mě opravdu šokoval. 
 
18.3. 2014    
Pomník na Olšanech uctívá okupanty z roku 1968, protestuje historik.     Na hřbitově na pražských 
Olšanech stojí pomník sovětským okupantům z roku 1968, informoval server Echo24. Ruské středisko 
vědy a kultury v Praze tvrdí, že byl odhalen s podporou českého ministerstva obrany, Senátu a magistrátu. 
Ty se ale od podpory distancují. 
 
17.3. 2014    
Památník II. světové války v Hrabyni navštívil ministr kultury, pozváno bylo i Studio STA. Ministr 
kultury ČR Daniel Herman se svým náměstkem René Schreierem zavítali do Moravskoslezského kraje, 
kde také navštívili Národní památník II. světové války v Hrabyni. 
 
17.3. 2014    
Okřídlený lev jako pocta „nebeským jezdcům“, ale kam s ním? Zdeněk Mahler, spoluscenárista 
legendárního filmu o letcích, mluví o plánovaném pomníku i vzpomínkách z natáčení. 
 
17.3. 2014     
Italští historici se začali zajímat o bohnický hřbitov bláznů. Bývalý hřbitov bohnické psychiatrické 
léčebny, lidově nazývaný hřbitov bláznů, je už léta nepoužívaný a do teď to vypadalo, že úplně 
zapomenutý. Jenže v poslední době zde začalo být nebývale rušno, zajímají se o něj lovci paranormálních 
jevů a dokonce i italští historici. 
 
16.3. 2014    
Boršovští dostali ocenění za dva nové válečné pomníky. Boršov nad Vltavou – Zdejší pietní místa 
připomínají amerického letce, legionáře a popraveného učitele. 
 
 
 
16.3. 2014    
ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2014 NA CHLUMU. Malá přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a 
pruských vojáků, divadelní představení KAŠPÁREK A SV. JIŘÍ, komentované prohlídky expozice a 
další akce doprovodí slavnostní zahájení návštěvnické sezóny 2014 v MUZEU VÁLKY 1866 NA 
CHLUMU. Muzeum války 1866 na Chlumu, Sobota 29. 3. 2014 od 14.00 hodin. 
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16.3. 2014    
Naděje na důstojný památník na Baldově ožívá. S rozhodnutím zastupitelů začít s realizací pomníku na 
Baldově je spokojený  Miloš Novotný, předseda Společnosti pro památník bitvy u Domažlic. 
 
15.3. 2014     
Památník Benešov nyní neopraví, na oslavu na něj umístí alespoň plastiky. Ještě nějaký čas budou muset 
benešovští patrioti strpět pohled na neutěšený stav památníku padlým před místním gymnáziem. Město se 
sice na jeho generální opravu chystá, ale náklady 1,8 milionu korun, na ni z vlastní kasy vydat nechce. 
 
14.3. 2014    
V červnu přistane v Praze Okřídlený lev, pomník, který Britové věnují českým letcům RAF. Jako symbol 
vyjádření vděčnosti českým a slovenským letcům sloužícím britskému Královskému letectvu (RAF – 
Royal Air Force) daruje britská komunita v České republice Čechům a Slovákům památník Okřídleného 
lva. Dvoumetrovou sochu zhotovenou z bronzu odhalí 17. června v Praze poslanec britského parlamentu 
a vnuk Winstona Churchilla, Nicholas Soames. 
 
11.3. 2014     
Československé piloty létající za 2. světové války v RAF bude připomínat památník Okřídleného lva. 
Britská velvyslankyně v Česku Jan Thompson dnes na slavnostním ceremoniálu na vojenském letišti ve 
Kbelích oznámila, že britská komunita daruje Čechům a Slovákům památník Okřídleného lva, který je 
vyjádřením vděčnosti českým a slovenským letcům sloužícím v britském Královském letectvu. Zatím 
není přesně jasné, kde bude dvoumetrová socha stát. 
 
11.3. 2014     
Britové věnují ČR památník českým letcům, kteří bojovali pod křídly RAF. Duchovním otcem památníku 
je Euan Edworthy, který 17 let žije a pracuje v ČR. „Jako dítěti vychovávanému ve Velké Británii mi můj 
otec, který sám byl důstojníkem RAF, často připomínal hrdinství československých letců,“ řekl 
Edworthy. 
 
10.3. 2014     
Unikátní gesto: Britové postaví v Česku pomník pilotům. Socha má vyjadřovat poctu československým 
letcům, kteří sloužili v druhé světové válce v RAF. 
 
10.3. 2014     
Památník Jiřího z Poděbrad se dočká po 50 letech rekonstrukce. Rada Středočeského kraje dne 10. března 
2014 schválila záměr oprav a vybudování nové expozice v Památníku krále Jiřího z Poděbrad na zámku v 
Poděbradech. 
 
9.3. 2014    
Rakouská šlechta zničila českým trampům jejich památník. Trampové, rozzuření zničením svého 
nejposvátnějšího tábořiště v zemi, chystají vyslat protestní deputaci k majitelce lesa, hraběnce Kristina 
Colloredo- Mansfeld. Ve hře je i demonstrace před Úřadem vlády. 
 
9.3. 2014    
Legionáři Jožovi Davidovi byl v Opavě odhalen pomník. Joža David, rodák z opavské městské části 
Kylešovice, byl v roce 1947 jmenován čestným občanem města, v roce 2014 mu byl nedaleko rodného 
domu odhalen pomník. Slavnostnímu aktu přihlíželi také žáci Slezského gymnázia Opava. 
9.3. 2014     
Danajský dar městu Klatovy? České Budějovice – Klatovští radní řeší zapeklitý problém. Rodina 
světoznámého sochaře Josefa Vajceho věnovala městu pomník s názvem Vzdor násilí. Ten však leží stále 
v klatovském areálu technických služeb. Umělec ho totiž vytvořil s podmínkou, že bude stát v centru 
Klatov. Tamní kulturní komise s tím ale nesouhlasí. 
 
 



 33

7.3. 2014    
Pokácené pietní místo na Zlatém dně v Brdech trampové obnoví. Památné pietní místo trampů v brdských 
lesích, které před dvěma týdny nevědomky zničili lesníci, se dočká částečné obnovy. Trampové tam na 
místě tří vzrostlých smrků postaví tři totemy. S lesníky si také určí pravidla, aby k podobným situacím 
napříště nedošlo. 
 
7.3. 2014    
Pamětní deska na připomínku synagogy v Nýřanech. My, občané města Nýřan, kteří si vážíme historie 
svého města, žádáme o zřízení pamětní desky jako připomínky vypálené synagogy, která stála na místě 
dnešního parčíku s opuštěným novinovým stánkem na rohu Revoluční a Nerudovy ulice. 
 
7.3. 2014     
Památník obětem války ano, ale jméno Schindler nikdy, říkají v Brněnci.     Před 20 lety převzal Steven 
Spielberg Oscara za nejlepší film. Byl jím Schindlerův seznam. Na Svitavsku se hned rozjely spory, které 
dodnes neskončily. Nacista Schindler je jednou zločinec, jindy zachránce Židů. V Brněnci, kde je 
zaměstnával, chtějí postavit muzeum. Ale ne Schindlerovi. 
 
5.3. 2014    
Pokácené pietní místo v Brdech trampové obnoví. Postaví zde totemy.     Památné pietní místo trampů v 
brdských lesích, které před dvěma týdny nevědomky zničili lesníci, se dočká částečné obnovy. Trampové 
zde na místě tří vzrostlých smrků postaví tři indiánské totemy. S lesníky si také určí pravidla, aby k 
podobným situacím napříště nedošlo. 
 
5.3. 2014    
Osudy Národního památníku na Vítkově během 2. světové války. Národní památník, monumentální 
stavba se sochou Jana Žižky shlížicí z Vítkova na Prahu má spoustu tajemných míst, zákoutí a především 
pohnutý osud. Nejen po převzetí moci KSČ se změnil její účel a výzdoba, podobným si prošla ještě před 
předáním do rukou státu. Připomeňme si osudy Památníku v době 2. světové války. 
 
4. 3. 2014    
Vandalové nasprejovali nacistické symboly na památník, který připomíná tři stovky mrtvých. Krupka – 
Vandalové si vzali za cíl památník 313 obětem pochodu smrti a vedlejšího kostela Sv. Prokopa v Krupce, 
který byl poničen a posprejován urážejícími nápisy a nacistickými symboly. Informovali o tom krupští 
strážníci. 
 
4. 3. 2014    
Památník Vojna si na měsíc a půl od dubna zabírá filmový štáb. Lešetice – Zájem filmařů o Památník 
Vojna v Lešeticích stoupá. Návštěvníky, kteří se vydají na prohlídku památníku od 1. dubna do 19. 
května, přivítá zavřená brána. Bude se tu natáčet další film. 
 
 4. 3. 2014     
V Jilmu vzorně pečují o válečné pomníky. České Budějovice, Jilem – Příkladnou péčí o válečné hroby a 
pietní místa se mohou pochlubit obec Jilem na Jindřichohradecku, Cehnice na Strakonicku, Boršov nad 
Vltavou na Českobudějovicku a Klub vojenské historie Čeští lvi. 
 
 4. 3. 2014     
Tři jihočeské obce a Čeští lvi se mohou pochlubit plaketami. Obce Jilem na Jindřichohradecku, Cehnice 
na Strakonicku, Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku a Klub vojenské historie Čeští lvi získaly v 
pondělí 3. března 2014 na krajském úřadě ocenění za příkladnou péči o válečné hroby a pietní místa. 
 
2. 3. 2014     
Období temna opět připomene pamětní deska u sokolovny ve Vysokém. VYSOKÉ NAD JIZEROU 
Mimořádný soud na konci II. světové války během tří hodin rozhodl o smrti deseti lidí z Vysokého a 



 34

okolí. Takzvaný Sondengerich patří k nejtemnějším údobím tamní historie a letos uplyne 70 let od jeho 
uskutečnění. 
 
28. 2. 2014    
Trampové zuří, jejich oblíbené místo v Brdech vykáceli lesníci.     Zásah lesníků způsobil, že oblíbené 
trampské místo Zlaté dno v Brdech prakticky přestalo existovat. Správce pozemku totiž nechal vykácet 
asi tři čtvrtě hektaru lesa a padly tak i tři památné stromy, u nichž trampové uctívali památku kamarádů. 
Trampové ale chtějí místo obnovit. 
 
 28. 2. 2014     
Rožnov opraví staré kříže i památník. Rožnovská radnice se rozhodla letos opravit dva kříže a památník 
obyvatelům města, kteří zahynuli v koncentračních táborech během druhé světové války. Kříže i 
památník jsou součástí starého hřbitova, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí města Tomáš Gross. 
 
28. 2. 2014     
Oběti internačního tábora připomene památník a muzeum. Svatobořice-Mistřín Před dvaasedmdesáti lety 
zřídili nacisté ve Svatobořicích internační tábor. V něm věznili příbuzné Čechů, kteří za války utekli do 
zahraničí. Někteří z nich už se domů nevrátili. Po dlouhých debatách zastupitelů obce má vyrůst 
památník, který oběti tábora připomene. 
 
27.2. 2014    
Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska . U příležitosti 130. výročí od 
narození br. Joži Davida byla v pondělí 17. února odhalena pamětní deska významnému představiteli 
Československé obce legionářské. Záměr, iniciovaný Jaroslavem Burdou, zakladatelem Slezské 
univerzity v Opavě, a Břetislavem Tůmou, si rychle získal širokou podporu, ke které se připojila i Jednota 
ČsOL v Opavě a Jednota ČsOL Moravskoslezského kraje. 
 
27. 2. 2014    
Památník Terezín – výstava Rodinný tábor. Tato výstava přibližuje především osud vězňů z transportů, 
kteří přijeli z Terezína do Osvětimi v září 1943 a byli tam zavražděni v noci z 8. na 9. března 1944. Jejich 
hromadná poprava byla největší masovou vraždou československých občanů v letech nacistické okupace. 
Výstavu Památník Terezín připravil u příležitosti 70. výročí likvidace tzv. Rodinného tábora. 
 
27. 2. 2014    
Památník Vojna Lešetice bude uzavřen z důvodu natáčení filmu. V období od 1. 4. do 19. 5. 2014 bude 
pro veřejnost zavřeno. Již nyní probíhají přípravné práce, stavba kulis a úpravy celého areálu, ale 
prohlídky Památníku Vojna do konce března nejsou omezeny. Děkujeme za pochopení. 
 
27. 2. 2014    
Památník Lidice zahajuje hlavní sezónu 25. března 2014. Odpoledne přivítají jaro na pietním území děti z 
družiny při ZŠ Buštěhrad a po nich ožije území bývalých Lidic dětmi z mateřské školky v Lidicích. V 
podvečer nabízí Lidická galerie melodram „Vzpomínka na Tonyho Scotta“ v podání předních hudebníků 
a herců spojený s křtem knihy Lidické podvečery s hvězdami IV. 
 
27. 2. 2014     
Vandal poškodil pomník obětem pochodu smrti v Krupce na Teplicku. Neznámý vandal poničil 
hromadný hrob 313 obětí pochodu smrti v Krupce na Prokopce. Popsal ho hanlivými nápisy a symboly. K 
poškození pomníku došlo nejspíš o víkendu. 
 
27. 2. 2014     
Foxconn Zámeček, kde zabíjeli nacisté, neprodá. Dá ho odbojářům.     Pardubická společnost Foxconn se 
rozhodla bezplatně věnovat Československé obci legionářské Larischovu vilu, nazývanou Zámeček. 
Udělá to po několika neúspěšných pokusech o prodej této historické památky. 
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26. 2. 2014     
Osvoboditelé dostávají od osvobozených. Nevíme, jestli vypukne v 21. století Třetí světová válka, byla 
však určitě vyhlášena válka pomníkům sovětských vojáků-osvoboditelů ve Východní Evropě. 
 
26. 2. 2014     
Chtějí zrekonstruovat pomník padlých. Polní Voděrady – Pomník padlých z první světové války by 
potřeboval v brzké době nový kabát. Na tom se shodlo vedení obce. 
 
26. 2. 2014    
Vandal poškodil pomník obětem pochodu smrti v Krupce na Teplicku. Neznámý vandal poničil 
hromadný hrob 313 obětí pochodu smrti v Krupce na Prokopce. Popsal ho hanlivými nápisy a symboly. K 
poškození pomníku došlo nejspíš o víkendu. 
 
24. 2. 2014    
Nová pamětní deska v Opavě-Kylešovicích připomíná legionáře Josefa Davida. Josef David bojoval za 
první světové války v řadách rakousko-uherské armády, ale roku 1915 přeběhl do ruského zajetí. Po 
pobytu v zajateckých táborech se začal angažovat v Československých legiích. Za legionáře byl zvolen v 
červnu 1921 poslancem Národního shromáždění. Tento opavský politik, poslanec působil i jako novinář. 
 
23. 2. 2014     
Památníku Terezín vloni klesla návštěvnost, kvůli povodním. Památník Terezín vloni navštívilo 215.478 
lidí, skoro o 15.000 méně než v roce 2012. Nižší návštěvnost zavinily povodně. Přišly v červnu, který je 
pro instituci jedním z návštěvnických vrcholů. ČTK to sdělil mluvčí Památníku Terezín Tomáš Rieger. I 
tak byl loni Terezín nejnavštěvovanější památkou v kraji, stejně tomu bylo i v roce 2012. 
 
23. 2. 2014    
Oběti holocaustu připomenou v Přibyslavi kameny zmizelých. Takzvané stolpersteiny, neboli pamětní 
kameny zmizelých, by se měly během letošního roku začít objevovat na dlažbě v Přibyslavi. 
 
 22. 2. 2014    
 Kniha jejímž autorem je náš člen, Ferdinand Vrábel  – Jozef Honza-Dubnický ZÁPISKY LEGIONÁRA, 
Téma československých legií a legionářů nebylo v souladu s ideologií minulého režimu; mělo být 
vytěsněno z povědomí veřejnosti. Skutečné místo se tomuto tématu vrací teprve postupně, s 
překonáváním různých mýtů. J. Honza-Dubnický – bojovník v československých legiích ve Francii – je o 
to zajímavější postavou, že po několikaletém pobytu v Americe přichází do legií nikoli z tábora 
válečných zajatců, nýbrž v rámci dobrovolnického náboru právě přímo z prostředí 
amerických Slováků. To je specifická a zpravidla zapomínaná složka legionářských dějin. V USA se 
setkal s vedoucími představiteli československé zahraniční akce Tomášem Garrigue Masarykem a 
Milanem Rastislavem Štefánikem a byl velitelem první výpravy dobrovolníků slovenské národnosti z 
Ameriky do Francie v listopadu 1917. Ve Francii se stýkal s Edvardem Benešem, Josefem Šnejdárkem, 
Lvem Sychravou a dalšími představiteli prvního odboje. Honza byl jedním z trojice legionářů, kteří 29. 
června 1918 eskortovali bojový prapor na přísahu do Darney. Ve svém poválečném životě se nestal tak 
slavnou osobností, jako byli například slovenští legionáři Janko Jesenský či Ján Papánek, nebyl ovšem ani 
postavou okrajovou. Tím spíše je barvitou, přitažlivou osobností. Vydání Dubnického pamětí představuje 
„živé dějiny“. 
 
 
 
21. 2. 2014    
Společnost Fontanier se zabývá údržbou pomníků a pamětních desek již více než 20 let.Některé její práce 
jsou i na našem webu. Společnost nabízí údržbu a renovaci válečných hrobů , veřejných plastik a 
pamětních desek. Provádí i  čištění a odstraňování graffiti a ochranné nátěry  fasád , soklů  a  podstavců. 
Více zde. 
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20. 2. 2014    
Pomník u bývalé knihovny by se mohl dočkat. Děčín – Pomník s kašnou u bývalé knihovny nesl jména 
364 padlých v první světové válce z Podmokel, velká část z nich byli i Češi. obnovy. 
 
20. 2. 2014    
Narušený pomník padlých opraví už letos. I kvůli výročí. Vyškov – Devadesát let starý pomník padlých 
obyvatel vyškovských Křečkovic se letos dočká opravy. Pohled na popraskanou podestu tak bude brzy 
minulostí. Stejně jako jeho chybějící části. Důstojnější vzhled si podle radnice zaslouží i kvůli blížícímu 
se sedmdesátému výročí ukončení druhé světové války. 
 
20. 2. 2014     
Byl odhalen pomník Joži Davida. Odhalení pomníku kylešovickému rodákovi, politikovi, novináři, 
významnému legionáři a čestnému občanovi Opavy Josefu Davidovi se uskutečnilo v pondělí 17.2.2014 v 
blízkosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Opava, které se nachází přímo na 
stejnojmenné ulici. Proto byl zde také přítomen ředitel organizace Tomáš Böhm a vedoucí střediska 
Opava Petr Kudela, kteří obdrželi společně s hejtmanem kraje a primátorem Opavy pamětní list a medaili 
za podporu vzniku památníku. 
 
20. 2. 2014     
Rožnov opraví kříže a památník na hřbitově. Obnovu dvou křížů a památníku obyvatelům Rožnova, kteří 
zahynuli v koncentračních táborech během 2. světové války, bude v letošním roce realizovat rožnovská 
radnice. Kříže i památník jsou umístěny na starém městském hřbitově na ulici 5. Května, který také 
projde rozsáhlou obnovou. 
 
19. 2. 2014    
Křoví již nebrání pohledu na památník. Ústí nad Labem – Parčík na rohu Masarykovy a Kosmovy ulice 
se změnil k nepoznání. Zmizely odtud přerostlé jalovce a túje. „Na jaře zde vysadíme padesát kusů 
nových dřevin,“ uvedla Monika Králová z centrální radnice. 
 
19. 2. 2014    
Kdy vznikl pomník s tankem na Mělníku? A kde je mu konec? 
 
19. 2. 2014     
Pomník u bývalé knihovny by se mohl dočkat obnovy. Děčín – Pomník s kašnou u bývalé knihovny nesl 
jména 364 padlých v první světové válce z Podmokel, velká část z nich byli i Češi. 
 
18. 2. 2014    
Slavíkovský kříž jako poděkování za záchranu života. Osada Slavíkov, která je dnes vlastně jen ulicí, 
vznikla rozdělením ovčírny v roce 1782. Domkaři dostali místo na domek a 8 měřic pole. V roce 1786 po 
rozdělení budětského dvora dostali dalších 5 měřic. 
 
18. 2. 2014     
Velkoněmčičtí obnoví pomník i tváře padlých. Díky tajemnému dárci. Velké Němčice – Osmačtyřicet 
fotografií a jmen padlých připomíná pomník věnovaný obětem první světové války ve Velkých 
Němčicích. Tedy vlastně připomínal. Tři obličeje chybí. Rada městyse se rozhodla, že je v roce stoletého 
výročí od vypuknutí krvavého konfliktu zkusí doplnit. A celý pomník obnoví. 
 
 
17. 2. 2014    
Slavíkovský kříž jako poděkování za záchranu života. Pomník padlých byl postaven údajně na radu 
hajného z podstavce sochy sv. Barbory, kterou shodil vítr. Na bílé desce vidíme devět jmen obětí první 
světové války a osm fotek. Nahoře na podstavci je umístěna pozlacená koule, pod ní trnová koruna a 
nápis „Padlým spoluobčanům“. Pomník byl odhalen 15. listopadu 1921 jako první v okrese. 
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16. 2. 2014     
Nový pomník připomene oběti první světové války. Oběti první světové války z Prostřední Nové Vsi 
budou mít nový pomník. Během války padlo jednadvacet obyvatel obce. Pomník bude stát v parku, ve 
kterém tak vznikne pietní koutek i s lavičkami. 
 
16. 2. 2014     
V Hlučíně opravili válečný hrob. Dotace z Ministerstva obrany České republiky značně přispěla k tomu, 
že se na hlučínském městském hřbitově mohl opravit válečný hrob z první světové války, na němž se 
negativně projevil zub času. 
 
13. 2. 2014    
Stránka s často kladenými dotazy byla aktualizována. 
 
12. 2. 2014     
Příběh pamětní desky čs. legionáře Josefa Kroupy. Unikátní snímek ze sbírky Regionálního muzea a 
galerie v Jičíně zachycuje slavnostní odhalení desky legionáře Josefa Kroupy na budově Domu Palackého 
(Sokolovna), které se konalo dne 14. září 1930. 
 
11. 2. 2014    
Turisté obnovují pomník četníkovi na Čerchově. Ušlechtilý plán si stanovili domažličtí turisté. Pracují na 
obnově pomníku Karla Dvořáka, který tragicky zahynul ve službě na Čerchově v roce 1907. 
 
 9. 2. 2014     
Luštitelský oříšek byl rozlousknut. Odpověď na dotaz našeho čtenáře. 
 
9. 2. 2014     
Parky ozdobí nové pomníky, připomenou osobnosti i události. Veřejný prostor městské části zkrášlí nová 
umělecká díla. Praha 6 připravuje pomníky významným osobnostem, které by měly vyrůst jako 
dominanta nově upravených parkových prostor například na Prašném mostě nebo u Písecké brány. 
Morávek zpátky na Prašný most. 
 
 9. 2. 2014     
Rusko chce zakázat CNN, urazila prý válečný pomník v Brestu. Ruští poslanci chtějí v zemi zakázat 
vysílání americké zpravodajské stanice CNN. Je to kvůli anketě o nevzhledných pomnících, v níž se na 
předním místě ocitl památník obětem druhé světové války v běloruském Brestu. Oznámil to moskevský 
rozhlas. CNN výsledky soutěže později ze svého webu odstranila s vysvětlením, že podobné ankety 
nejsou v souladu s její redakční politikou. 
 
 9. 2. 2014     
Řády vrátily tvář německému generálovi Baderovi a dvěma důstojníkům.     Badateli Vilému Wodákovi 
se podařilo identifikovat tři německé důstojníky, jejichž ostatky se před dvanácti lety našly v hrobě na 
místě stavby administrativní budovy na okraji Jihlavy. Kromě generála Roberta Badera v hrobě leželi 
další dva němečtí důstojníci. Všichni přišli o život na konci války. 
 
 6. 2. 2014     
Ministerstvo obrany bezplatně předá pevnost Dobrošov Hradeckému kraji.     Zastupitelé 
Královéhradeckého kraje rozhodli v pondělí o bezplatném převzetí dělostřelecké tvrze i s okolními sruby 
a zázemím v Dobrošově na Náchodsku. Kraj se zavázal pevnost provozovat nejméně deset let. 
 6. 2. 2014     
Za Labem tržnici? Ne! Radši pomník. Ústí nad Labem – Majitel obchodního domu Labe by tu raději viděl 
pomník obětem bombardování Ústí. 
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 6. 2. 2014     
Písecký památník bude až příští rok. V příštím roce, kdy si připomeneme 70. výročí ukončení druhé 
světové války, má být ve městě odhalen památník, který připomene setkání spojeneckých vojsk a Rudé 
armády. Došlo k němu 10. května 1945 po 17. hodině. 
 
 6.2. 2014     
Výročí války: výstava i odhalení pamětní desky legionářům. Výstava, která přiblíží osudy českých vojáků 
v řadách rakouské armády, tichá vzpomínka na ty, kteří našli smrt na bitevním poli, nebo odhalení 
pamětní desky k uctění památky padlých legionářů. To jsou některé z akcí, kterými i Vyškovsko odkryje 
smutnou kapitolu československých dějin, která se začala odehrávat před sto lety. Začátek první světové 
války i její dopad na region připomene hned několik organizátorů. 
 
 4.2. 2014     
Památník v Hranicích u Aše má příznivce i odpůrce. Projekt chystá hranická radnice. Záměr však nemá 
jen příznivce, ale i odpůrce. V tomto případě se objevily některé drobné komplikace, které bude muset 
hranická radnice nejdříve vyřešit. 
 
4.2. 2014    
Čím nás překvapí nové pomníky? Zamýšlené pomníky Žofie Chotkové a Marie Terezie v Praze 6 prověří 
obecný vkus, soudnost zadavatelů i stav současného sochařství. 
 
 4.2. 2014     
V Hlučíně opravili na městském hřbitově válečný hrob. Pokud jste měli v poslední době cestu na městský 
hřbitov , tak jste nemohli přehlédnout nově opravený válečný hrob z první světové války. S pomocí 
dotace z Ministerstva obrany České republiky byl opraven rám a staré náhrobní desky nahrazeny novými 
s repasovanými nápisy. 
 
 4.2. 2014     
Povodně památník Terezín nezastavily. Zpřístupní další část kolumbária. Památník Terezín je 
nejnavštěvovanější kulturní památkou regionu. Ročně přivítá okolo 230 tisíc turistů, největší zájem o 
prohlídky přitom projevují ti ze zahraničí. 
 
 2.2. 2014    
Chebský starosta uctil památku obětí holocaustu. U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí 
holocaustu, který se připomíná 27. ledna, tedy v den, kdy byl v roce 1945 osvobozen nacistický 
vyhlazovací tábor Osvětim, položil starosta města Pavel Vanoušek (ČSSD) květiny u dvou chebských 
židovských památníků. 
 
 2.2. 2014     
Národní památník hrdinů heydrichiády. U příležitosti 71. výročí hrdinské smrti popravených v době 
heydrichiády, 3. výročí odhalení pamětní desky 294 obětem heydrichiády a u příležitosti Dne památky 
obětí holocaustu se 1. místopředseda ÚV ČSBS plk. v.v. Emil Kulfánek a předseda ZO ČSBS Kladno 
Petr Hroník zúčastnili v neděli dne 26. ledna 2014 pietního aktu v Národním památníku hrdinů 
heydrichiády při českém pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, který pořádala 
Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET) ve spolupráci s Národním památníkem hrdinů 
heydrichiády. 
 
 
 
 
 28.1. 2014     
Vznikl unikátní projekt „VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918“. VHÚ Praha se na něm podílí společně s dalšími 
šesti institucemi. V roce 2014 si připomínáme významné výročí vztahující se k světovým dějinám: 100 let 
od vypuknutí první světové války, v dobové terminologii označované jako Velká válka. 
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28.1. 2014    
Památník má příznivce i odpůrce. Hranice u Aše – Projekt chystá hranická radnice. Záměr však nemá jen 
příznivce, ale i odpůrce. V tomto případě se objevily některé drobné komplikace, které bude muset 
hranická radnice nejdříve vyřešit. 
 
28.1. 2014    
Spor o památník v Ležákách může skončit vyvlastněním. Miřetice (Chrudimsko) – Památník Lidice 
požaduje vyvlastnění pozemků na pietním území v Ležákách. Stále se totiž nepodařilo nalézt východisko 
z patové situace a najít shodu s majitelkou parcel Hanou Klimkovou – ta chce za pozemky 10 milionů 
korun, tolik ale stát zaplatit nemůže. Klimková zakázala vstup na přístupovou cestu k muzeu a k pomníku 
s názvem Kniha obětí. Památkáři se zatím snaží o dohodu. Pokud by ale stát pozemky skutečně 
vyvlastnil, bylo by to poprvé v historii, co by zabral národní kulturní památku. 
 
27.1. 2014    
I. Zimní legiomarš, 24. – 25. ledna 2014.V rámci připomenutí si 95. výročí „Sedmidenní války“ o 
Těšínsko se v sobotu 25. ledna 2014 uskutečnil pochod na počest poamátky armádního generála Josefa 
Šnejdárka a padlých v „Sedmidenní válce“. Akce se zúčastnilo přibližně 70 účastníků různých věkových 
kategorií z více měst a obcí a také dva účastníci ze Slovenska. 
 
 26.1. 2014     
V sídle Franka a Heydricha vznikne památník s 3D expozicí. Panenské Břežany – V Panenských 
Břežanech vznikne Památník národního útlaku a odboje. Expozice má návštěvníkům přiblížit období let 
1938 až 1946 v evropském kontextu s důrazem na události vedoucí k atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Ten za války bydlel v dolním břežanském zámku, který nyní patří 
soukromé firmě. Horní zámek obýval německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Herman Frank. 
Středočeský kraj tak dal zelenou projektu, za který byl kritizován bývalý hejtman David Rath. 
 
 26.1. 2014     
Palach a Toufar mají ilegální památník. ‚Byla to rychlá akce, než přijede policie’.      Student Jan Palach a 
farář Josef Toufar mají od neděle nový památník. Úřady nepovolený. Na fasádu bývalého Borůvkova 
sanatoria v Legerově ulici v Praze, kde oba muži zemřeli, ho nainstaloval designér Otakar Dušek. Vadilo 
mu, že se na zchátralé budově za celé roky žádný památník neobjevil. 
 
 26.1. 2014     
Pamětní deska bude připomínat generála Josefa Šnajdra DFC. Pamětní deska na počest genmjr. Josefa 
Šnajdra DFC, velitele naší slavné 311. bombardovací perutě RAF byla slavnostně odhalena ve vstupní 
části Městské knihovny v Luhačovicích ve středu 22. ledna 2014. 
 
 26.1. 2014     
Pomník ve Studánce září novotou. Varnsdorf – Slavnostního znovuodhalení se dočkal v sobotu dopoledne 
pomník obětem první světové války ve Studánce nedaleko Varnsdorfu. O jeho obvou se postaral Svaz c. a 
k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české. 
 
 23.1. 2014    
 Centrum Prahy získá ještě letos sochu Milady Horákové. Centrum Prahy by mohlo ještě letos získat 
sochu komunisty zavražděné národně-socialistické političky Milady Horákové. Organizátoři nyní 
dokončují soutěžní podmínky, jejich podrobnosti by měly být známy v polovině února. 
 
 
 23.1. 2014    
 V Srbsku postaví pomník atentátníkovi ze Sarajeva. Sarajevskému atentátníkovi z roku 1914 Gavrilu 
Principovi postaví u příležitosti 100. výročí zahájení první světové války v Bělehradě památník. Stejný 
památník mají postavit i ve východní části Sarajeva. Napsal to bělehradský deník Večernji list. 
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 23.1. 2014     
Kraj vybere stavitele památníku odboje v Panenských Břežanech. Rada kraje na svém zasedání dnes 20. 
ledna 2014 odsouhlasila výběrové řízení na stavitele Památníku národního útlaku a odboje v Panenských 
Břežanech. 
 
23.1. 2014    
Muzeum a vzdělávací centrum československých legií na Ústředí Československé obce legionářské v 
Praze, jehož otevření se plánuje na letošek – první jubilejní rok československého zahraničního vojska – 
je bohatší o několik předmětů, které nezištně daroval člen ČsOL br. Stanislav Trkola. 
 
 22.1. 2014     
Liberecký památník boduje ve Španělsku. Jen zřídka máme možnost přímé konfrontace naší a zahraniční 
architektonické scény. Velkým mezinárodním soutěžím v zahraničí se čeští architekti vyhýbají a na 
našem území se žádné nevypisují… Ta poslední – na Národní knihovnu – skončila neslavně. Nyní se 
taková možnost srovnání naskytla a naši zástupci nedopadli špatně. 
 
22.1. 2014    
Památník vydal schránku s prstí z bojišť, kde krváceli čeští legionáři. Mladá Boleslav – Slunce ještě ani 
nevystoupalo na oblohu a na Komenského náměstí v Mladé Boleslavi, které se v poslední době ukrývá 
kvůli dlouho připravované rekonstrukci za provizorní zdí, se už čile pracovalo. Památník odboje měl 
vydat své poslední tajemství. 
 
22.1. 2014    
Mladá Boleslav: Památník legionářů zmizel, nahradí jej jiný. V pondělí 20. ledna demontovala firma 
Compag v Komenského parku v Mladé Boleslavi torzo legionáře. Během dvou hodiny pomník zmizel. Již 
na jaře bude v rámci revitalizace tohoto parku nahrazen zcela novou třímetrovou sochou. 
 
 22.1. 2014     
Československá obec legionářská, jednota plk. J. Švece – Horácko se v roce 70. výročí osvobození Oděsy 
od okupantů rozhodla iniciovat tematický zájezd, který by přiblížil zájemcům tuto z naší vojenské historie 
velmi zajímavou lokalitu. Akce je pořádána opět Cestovní agenturou Expressbus. 
 
 20.1. 2014     
Byla tam! Památník odboje vydal poslední tajemství. Mladá Boleslav – Torzo památníku opustilo park na 
Komenského náměstí. Tomu předcházely napjaté chvíle. 
 
 19.1. 2014     
Liberec: Památník obětem komunismu se stal už podruhé terčem vandalů. Památník obětem komunismu 
v parku v Jablonecké ulici si vandalové vybrali za svůj cíl v loňském roce hned dvakrát. 
 
 19.1. 2014     
Vyškov opraví památník Rudé armády. Pěticípá hvězda, která zdobí vrchol památníku Rudé armády ve 
Vyškově, se dočká pozlacení. Není to jediná změna, kterou město nechá udělat. Vyčlenilo peníze na jeho 
kompletní opravu. 
 
19.1. 2014    
Portál velka.valka.cz, který by měl sloužit jako základní zdroj informací a rozcestník pro všechny, které 
zajímá historie první světové války z pohledu Českých zemí, byl spuštěn 
 
15.1. 2014    
Unikátní symbol svobody se vrací na Komenského náměstí. Mladá Boleslav – Na obnově pietního místa 
se jako historičtí poradci podílejí mladoboleslavští legionáři. 
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 15.1. 2014     
Na památník pro válečného hrdinu Sedláčka chybí ještě 200 tisíc. Více než 200 tisíc korun stále chybí na 
památník válečného veterána Tomáše Sedláčka. Generál bojoval během druhé světové války na západní i 
východní frontě. Peníze na bronzovou bustu s baretem a ve vojenské uniformě shánějí vojáci z pražské 
posádky veřejnou sbírkou. Pomník má stát od září v areálu jejich kasáren. 
 
12.1. 2014    
Tisá chce opravit školu a pomník. Projekt na rekonstrukci tělocvičny v Základní škole Tisá a nebo 
příprava historické expozice o obci. Tu místní chtějí umístit na přístupové cestě od kostela sv. Anny k 
pomníku padlým. 
 
 12.1. 2014     
Jindřichův Hradec nechá opravit pomníky padlých vojáků.     Válečný hřbitov v Jindřichově Hradci čeká 
rekonstrukce. Radnice počítá s tím, že obnovu pietního místa dokončí do poloviny roku. Válečný hřbitov 
se nachází u hlavního vstupu na hřbitov městský a tvoří ho několik pomníků padlým vojákům z různých 
válek. 
 
12.1. 2014    
Jirkov: Kradli na hřbitově, předtím vyřadili kameru. Neznámí zloději uloupali bronzová písmena z 
pomníku a vyloupili několik schránek 
 
 10.1. 2014     
Jindřichův Hradec nechá opravit pomníky padlých vojáků.     Válečný hřbitov v Jindřichově Hradci čeká 
rekonstrukce. Radnice počítá s tím, že obnovu pietního místa dokončí do poloviny roku. Válečný hřbitov 
se nachází u hlavního vstupu na hřbitov městský a tvoří ho několik pomníků padlým vojákům z různých 
válek. 
 
 10.1. 2014      
Tisá chce opravit školu a pomník. Projekt na rekonstrukci tělocvičny v Základní škole Tisá a nebo 
příprava historické expozice o obci. Tu místní chtějí umístit na přístupové cestě od kostela sv. Anny k 
pomníku padlým. 
 
10.1. 2014    
V roce 2013 nechala radnice Prahy 8 opravit pomník Bohumila Hrabala na Palmovce (pro letošní rok 
připravuje i opravu zdi Bohumila Hrabala v ulici Na Hrázi) a na bohnickém hřbitově osadit při příležitosti 
75. výročí úmrtí pamětní desku četaři Arnoštu Hradovi. Seznam památek na Praze 8 naleznete – ZDE. 
 
 8.1. 2014    
Obnova pomníku Adama Ruso na Krabonoši. V měsíci říjnu 2013 byl brutálním způsobem zničen 
pomník pohraničníka ADAMA RUSO. Padl v přestřelce s agenty chodci. Policejní vyšetřování se kloní k 
vandalismu vedenému z území sousedního státu. 
  
8.1. 2014     
„Velmi si vážím Vaší práce při mapování vojenských pamětních míst a obdivuji výsledky, kterých jste 
dosáhli. Tomáš Jakl “ 
 

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 prvním  čtvrtletí 2014 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
 

Děkujeme za podporu! 
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