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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 druhé číslo spojeného zpravodaje Spolku pro vojenská 
pietní místa, o. s. a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2014.  

Tentokrát se opravdu máme čím pochlubit. V naší databázi se nechází více než 35 000 vojenských 
pietních míst. A souběžně s tím roste i počet našich přispěvatelů. Nadto se podařilo rozjet náš projekt 
poskytování dat obcím a už máme i první výsledky. 

Nelze pochopitelně vynechat především Vladimírovo úsilí o obnovování památek, více 
v samostaných článcích. Pomohli jsme na několika projektech v historické vzpomínce na Velkou válku a 
toto vše yavršilo krátké vystoupení našeho předsedy v České televizi. 

 V jednotě ČsOL jsem také zaznamenali několik šťastných událostí. Předně jsme rádí, že máme 
stále svého předsedu a máme i nového člena, válečného veterána Jeronýma Šašecího. 

 
Léto je nejen časem dovolených, ale i časem focení VPM, uvítáme i případné doplňky změn na 

památkách. Neyapomeňme také na Cyklopřejezd, termín už je za dveřmi. 
 

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: Milan Řihánek, Jan Štecher, Jiří Čermák, Viliam Kalinčík, Petr Stiborský, Ivan Bok, 
Dietmar Pfau, Karl W. Schubsky, Milan Vitéz, Ing. Milan Ostrovský, Vratislav Haissinger, Libuše 
Pavlíčková (KVV Jihlava),  
 
Ve spolku: -- 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: - Jeroným Šašecí (v červenci slaví významné životní výročí –   
                                                                              Blahopřejeme!). 
 

Kronika Projektu 
 

24. 4 33 000 VPM, zapojilo se 533 osob. 
25.4. 33 300 VPM, zapojilo se 533 osob. 
1.5 33 378 VPM, zapojilo se 534 osob. 

10. 5. 34 000 VPM, zapojilo se 536 osob. 
2.6. 34 600 VPM, zapojilo se 540 osob. 
13.6. 35 000 VPM, zapojilo se 541 osob. 
28.6. 35 800 VPM, zapojilo se 545 osob 

 
Počty pohybující se směrem nahoru jsou následkem velké revize VPM. Někde je jednomu místu 
přiřazeno více čísel z CEVH, tedy jedno místo s více jmény je vedeno jako více válečných hrobů. 
Metodika počítání VPM se drží pravidla, jedna památka = jedno VPM. Proto jsme počty VPM uzpůsobili 
této naší metodice. Dočasný „pokles“ tedy neznamená nic více, než důraz na jasné „kupecké“ počty. 
Chceme-li vědět, kolik máme vlastně památek, nelze jinak. 
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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. 

.**** 
 

79. setkání klubu ( projektu ) VETS 

79. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 3. dubna 2014 v Praze v restauraci U Bronců, 
v termínu obvyklého spolkového setkání. 

Účastnili se: Vojta, Jirka a Jiří Podlipný. 

1)      Pan Jiří Podlipný nás opět informoval o pokračování projektu „Naše Velká válka“. Bylo dohodnuto 
jaké informace potřebuje od spolku. Spolupráce přislíbena. 

2)      Vojta informoval o nutnosti řešit spolkové účetnictví, stávající účetní nemá časovou kapacitu 
pokračovat. 

3)      Další sektání je posunuto, vzhledem k květnovým svátkům, na 15. května.  

Zapsal: Jirka 

**** 

ČsOL si uctila pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika 

V dňoch 3. – 4. mája 2014 si delegácia Československej obce legionárskej uctila pamiatku jedného zo 
zakladateľov československých légií a Československej republiky – generála Milana Rastislava 
Štefánika. Pri príležitosti 95. výročia tragickej smrti Štefánika sa zástupcovia ČsOL z Prahy, Mladej 
Boleslavy, Kroměříža, Valtíc, Brna, Mělníka a Českého Brodu zúčastnili na pietnych aktoch na 
Košariskách, na Bradle, v Ivánke pri Dunaji a v Bratislave. 

  V národnom dome Štefánikovom bola 
pri tejto príležitosti otvorená výstava o 
československých légiách a bojoch na 
Tešínsku a na Slovensku a zástupcovia 
Múzea M. R. Štefánika spolu so 
starostkou Košarísk Annou 
Abramovičovou venovali ČsOL repliku 
bojového práporu čs. légií, ktorého 
originál sa nachádza v múzeu. 

  Zástupcovia ČsOL pri tejto príležitosti 
navštívili aj neďalekú obec Prietrž, 
rodisko ruského legionára Dušana 
Hatalu, ktorý padol v bojoch pri 
Bachmači (Doč) 10. marca 1918. V obci 

sa nachádza jeho rodný dom, na ktorom je pamätná tabuľa aj s reliéfom D. Hatalu a pomník. Po pietnom 



 4

akte pri pomníku delegácia prijala starostka obce pani Ing. Dana Blažková, ktorá informovala o živote v 
obci a zámere zriadiť malé múzeum zamerané na históriu a etnografiu obce ako aj na pripomienku 
významného rodáka – československého legionára Dušana Hatalu. 

 F. Vrábel, člen ČsOL, Jednota Český Brod 

**** 
 

Spomienka na hrdinov padlých v bojoch za Slovensko v roku 1919 
 

V dňoch 30. apríla až 4. mája 2014 usporiadala Československá obec legionárska pri príležitosti 95. 
výročia bojov na Slovensku v roku 1919 púť na bojiská a hroby padlých československých vojakov, 
dobrovoľníkov, sokolov a legionárov. V rámci púte výprava vedená Jiřím Filipom (ČsOL), za účasti 
zástupcu ministerstva obrany ČR (referát pro válečné hroby) Pavlom Filípkom, navštívila Obišovce, 
Kysak, Košickú Belú, Medzev, Turňu nad Bodvou a miesta ďalších bojov cez Lučenec, Zvolen, Banskú 
Štiavbicu, Dekýš, Balážske Ďarmoty (v Maďarsku), Šahy, Komárno, Nové Zámky atď. 
 

  
 Púť na Slovensko vyvrcholila účasťou 
na pietnych aktoch v Košariskách, na 
Bradle v Ivánke pri Dunaji a v 
Bratislkave, kde si jej účastníci uctili 
pamiatku jedného zo zakladateľov 
československých légií a 
Československej republiky – generála 
Milana Rastislava Štefánika. 
 
 
 
 
 
 

F. Vrábel, ČsOL, Jednota Český Brod 
 

**** 
 

80. setkání klubu ( projektu ) VETS 

80. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 15. května 2014 v Praze v restauraci U Bronců, 
v termínu obvyklého spolkového setkání. 

Účastnili se: Vojta, Jirka a Martin. 

1)      Martin informoval v obecné rovině o proběhlém jednání Meziresortní komise pro válečné hroby. Na 
této komisi totiž mimo jiné zaznělo, že se náš Spolek bude spolu s MO snažit obcím poskytnout podklady 
k finálnímu dodělání evidence válečných hrobů. Tedy zapsat do databáze ještě ta místa, která nemají 
statut válečného hrobu, ale mohla by ho mít. 

2)      Vojta informoval o práci na hřbitově v Brně, která nám stále poněkud hýbe s počty VPM ve 
statistice. Posuny v počtech nahoru a dolů nejsou samoúčelné, cílem je mít jasný přehled kolik je 
památek, tedy kolik fyzicky je (ne kolikrát by se dané místo dalo započítat například z pohledu 
pohřbených osob, apod.). 

3) Náš sponzor www.top-armyshop.cz nám opět prodloužil smlouvu, děkujeme. 



 5

4) Zvolna se blíží čas na tvorbu finančního plánu na rok 2015, který bude představen na Valné hromadě. 
Jakékoliv nápady prosím směřovat k předsedovi. 

5) Když jsme u předsedy, nejen on je v poslední době zavalen poštou. Může za to samozřejmě především 
vlna dotazů typu „chci něco víc vědět o dědečkovi, co padl ve válce“, ale i prosté duplikování dotazů jenž 
jsou zasílány na spolek. Pokud budeme z spolek někde dávat kontakt, rovnou urgujte, ať je dotaz posílán 
jen na jeden email a nejlépe té osobě, která je k tomu určená. Určitě to ušetří čas. Byla k tomu 
uzpůsobena i stránka s kontakty spolku: http://www.vets.cz/spolek/ 

6) Martin nadhodil návrh, zda by podobně jako máme u VPM poznámku zda je daná památka válečným 
hrobem (s číslem z CEVH), nemohla být podobná kolonka i pro informace zda je či není dané místo 
evidováno jako kulturní památka. A hnedle dostal na starost zjistit jak na to. 

7) Pamětníci asi možná vzpomenou, že jednou z plánovaných pomůcek co se kdysi počala vytvářet byla 
„příručka-metodika mapování VPM“, možná je zde znovu doba, kdy by se měla dodělat. Obsahovala by 
znění zákonů, vyhlášek, naše metodické pokyny (finální verze po všech hlasováních), popisek toho co je 
a co není válečným hrobem a vojenským pietním místem a cokoliv co potřebujeme k práci. Máte-li nápad 
co by měla obsahovat dále pište Martinovi 

8) Obecně se projevuje u některých problémů, že se i přes diskusi v členské části této diskuse účastní 
málo lidí. A proto se mnohdy již vyřešené za půl roku diskutuje znovu. Opravdu neuškodí se do členské 
podívat alespoň několikrát týdně. Ke čtení toho tam bývá dost. 

9) Vojta nás informoval o nápadu na „proměnlivé“ záhlaví našeho webu. Například podle historických 
událostí. Seznam událostí a k tomu vhodné obrázky se shromažďují právě v členské části webu. 

10) Bude nutné konečně dodělat některé části webu (úvodní stránka, O projektu, historie projektu, 
zachráněné pomníky). Podklady co byste si představovali, že by se tam také mělo objevit je možno 
posílat na Martina či Vojtu. 

11) Hlavně díky Vladimírovi je opravené další VPM. Pomníček Ladislava Jukla je v Radouni. 

12) Galerie hrdinů bude upravena tak, aby byla přehlednější a aby do ní bylo možno vkládat „nekonečné“ 
množství  příloh (fotografie, atd.). 

13) V krajských rozcestnících budou doplněny klikací mapy. 

14) Zvažuje se úprava Badatelny, tak, aby v případě, že dané místo bude upřesněno jako VPM, bude 
možno „jedním klikem“ tuto položku rovnou zařadit jako „pravé“ vpm a nebude se muset vyjmout 
z Badatelny a vložit k vpm. 

15) Zlepší se možnost vkládat více fotografií najednou k jednomu vpm. 

16) Další setkání bude ve čtvrtek 5. června na témže místě. 

17) A již je znám termín dětského dne v Českém Brodě, bude to sobota 13. 9. 

Zapsal: Martin 

**** 
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Opravený pomníček v Radouni 
 
Původní pomníček, již bez pamětní desky, byl nalezen v r. 2000 o několik metrů dál od silnice. V r. 2012 
bylo nalezeno několik střepů z pamětní desky, které potvrdily, že se jedná opravdu o pomníček L. 
Juklovi. V r. 2013 byl za podpory ČsOL zhotoven nový pomníček p. Bohumilem Sixtou. 19.4.2014 pak 
proběhlo jeho osazení, na kterém se podílel Otto Štrupl z Měl. Vtelna, Jan Štrupl a členové Spolku pro 
VPM a českobrodské jednoty ČsOL Jaroslav Kotlaba a Vladimír Štrupl. Jedná se již o třetí pomníček, 
který byl spolkem obnoven. Ladislav Jukl je pohřben ve společném hrobě obětí Květnového povstání 
českého lidu na hřbitově v Mělnickém Vtelně. 
 

 
Pomník Ladislav Jukl 
 
Nápis: 
V BOJI PROTI FAŠISTŮM 7.5.1945 
BYL V TĚCHTO MÍSTECH 
SMRTELNĚ ZRANĚN 
LADISLAV JUKL 
*14.7.1919 
ČEST JEHO PAMÁTCE 
 
Čs. obec legionářská a Spolek pro vojenská 
pietní místa o.s., 2013 

 
 
Centrální evidence válečných hrobů: není 
evidován 

Souřadnice: N50°21'12.4'' E14°40'54.6'' 
Pomník přidal: Vladimír Štrupl 
 

**** 

III. ročník cykloprejazdu Košariská –  Hodonín 

11./12. – 13. júla/července/2014 

Akcia spája rodiská T. G. Masaryka (*Hodonín) a M. R. Štefánika (*Košariská) a je zameraná na 
pripomenutie života a diela dvoch našich významných osobností, ktoré sa spolu s Edvardom 
Benešom (*Kožlany pri Plzni) zaslúžili o založenie Československej republiky v roku 1918. 

11. 7. (piatok večer) –  od 16. hodiny príchod na Brezovú pod Bradlom, ubytovanie v rekreačnom 
zariadení Partizán (záujem o ubytovanie, nahláste čo najskôr)                                                    

12. 7. (sobota) 

         8.00 – presun na Košariská 
         9.00 – prehliadka Múzea M. R. Štefánika na Košariskách 
       10.00 – štart: od Múzea M. R. Štefánika, trasa ide historickou cestou smer: Košariská –      
                    Trvajová – Bradlo 
       11.00 – pietny akt na Bradle, prehliadka mohyly 
       12.00 – 14.00 – Brezová pod Bradlom, obed, prehliadka pomníkov 
       14.00 –  ďalšia trasa:  Prietrž – Bukovec – Branč  
       15.00 – 16.00 – Zastávka v Prietrži – rodný dom Dušana Hatalu (padol pri Doči/Bachmač  
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                                 10. 3. 1918), pietny akt pri pomníku padlých, prijatie na Obecnom úrade  
                                 Prietrž 
       16.00 – 18.00 – Prietrž – Dolný Deberník - Bukovec (zastávka pri pomníku padlým) –  
                                 Bašnárovci – hrad Branč 
       18.00 – príjazd na hrad Branč  
       19.00 – vyhodnotenie prvého dňa akcie, neformálna opekačka 

       V prípade nepriaznivého počasia necháme bicykle zamknuté pod hradom Branč na dvore 
spoľahlivého miestneho občana a autami sa vrátime do Brezovej, kde sa ubytujeme opäť 
v zariadení Partizán. Ráno sa zase autami vrátime na hrad Branč a budeme pokračovať ďalej po 
trase do cieľa v Hodoníne. 

13. 7. (nedeľa) 

      8.00 – budíček, úprava táboriska 
      9.00 – štart – smer Branč – Podbrač – Majeríčky –  Sobotište 
    10.00 – 12 00  – prehliadka Sobotišťa – obed 
    12.00 – Sobotište – Častkov- Lopašov – Radošovce –  Holíč –  Kopčany –  Hodonín (príjazd cca o 17. 
hodine) 
    17.00 – pietny akt pri soche prezidenta T. G. Masaryka 
    18.00 – vyhodnotenie akcie, udelenie pamätných diplomov účastníkom, ukončenie III.  
                 ročníka cykloprejazdu 

Dĺžka trasy: cca 85 kilometrov, 1. deň – cca 40 kilometrov, druhý deň cca 45 kilometrov. Trasa 
cykloprejazdu ide kopcovitým terénom, ktorý sa vyznačuje prevažne asfaltovými cestami  (ale čiastočne 
aj lesnými cestami (z Trvajovej na Bradlo, od Mosnákovcov na Branč, v okolí Kopčian a inde). Členitý 
terén má viacero  dlhých aj prudkých stúpaní – z Košarísk na Bradlo, z Brezovej na Štverník, z Prietrže 
na Bukovec, z Bukovca na Branč, z Branča do Sobotišťa a napokon zo Sobotišťa do Častkova). Netreba 
si zo stúpania zúfať: ak si to vyšliapeme, tak sa potom dole zvezieme zadarmo ☺)) 

                                                                                                       Za organizátorov: 

                                                                                                    PhDr. Ferdinand Vrábel 
                                                                                                  ČsOL, Jednota Český Brod 

                                                                                       Nadácia M. R. Štefánika, Bratislava 
                                                                             Spoločnosť M. R. Štefánika, Brezová  

                                                                                      pod Bradlom 
 

**** 
 

Jak probíhá námi avizované poskytování dat obcím? 

V současné době, ke konci června jsme poskytli informace dvěma krajům – Karlovarskému a kraji 
Vysočina. A jako všude jinde, i zde jsou někde komunikativní a někde ne. Prvním ORP kde  doplnění dat 
dokončili je Žďár nad Sázavou. 

**** 
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Letošní jaro se Spolku pro vojenská pietní místa stále daří nejen zvyšovat počet evidovaných míst 
(již přes 35 tisíc!), ale také je obnovovat.  

Na Velikonoce byl znovu osazen leta zničený a zapomenutý pomníček Ladislavu Juklovi, který zemřel na 
zranění, utrpěném v boji s okupanty 7. května 1945 v Radouni, okr. Mělník. Je to již třetí pomníček v této 
vesnici a okolí, který se podařilo v posledních letech opravit, tentokrát za přispění ČsOL. Akci opět 
inicioval Vladimír Štrupl, místopředseda Spolku, pomníček vyrobil s nyní již bohužel zesnulým p. 
Bohumilem Sixtou ze sousedního Mělnického Vtelna, při usazení pomáhal člen spolku Jaroslav Kotlaba a 
Otto a Jan Štrupl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším objektem zájmu se stal zapomenutý hrob na hřbitově v Praze 13 – Stodůlkách. 
Po delším pátrání a shánění dokumentů se Vladimír spojil s historikem Tomášem Jaklem z Vojenského 
historického ústavu a na základě srovnání s dobovými fotografiemi na místě potvrdili, že stávající 
neudržovaný hrob č. 201 je pozůstatkem společného hrobu bojovníků z povstání v květnu 1945. Naši 
padlí byli pozůstalými posléze odvezeni a 4 nebo 5 vojáků Ruské osvobozenecké armády (ROA) gen. 
Vlasova v zemi zůstalo. Dlouhá desetiletí se o hrob nikdo nestaral, ale alespoň naštěstí nebyl zrušen. 

Poté Vladimír informoval p. Pardubického 
z ÚMČ Prahy 13, který má na starost 
evidenci o válečné hroby, o tomto zjištění 
a pak již věc měla rychlý průběh. 
Dopoledne ve čtvrtek 5. června 2014 
proběhl na hřbitově v Praze-Stodůlkách 
pietní akt. Na upraveném, dříve 
zapomenutém hrobě byla slavnostně 
odhalena pamětní deska Vlasovcům, kteří 
na konci války padli v okolí. Krátký 
projev přednesl starosta Prahy 13 ing. 
David Vodrážka, který poté na hrob 
položil kytici a společně jsme uctili 
památku padlých za naši svobodu. Aktu se 
zúčastnilo i několik dalších představitelů 
městské části, také třída deváťáků, skupina 

důchodců, historik T. Jakl, šéfredaktor magazínu Detektor revue A. Krejčík a za Spolek pro VPM, ČsOL 
a ČSBS V. Štrupl. Průběh natáčela i TV13. 
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Je zarážející a nepochopitelné, že prý si někteří rodiče školáků nepřáli, aby se jejich ratolesti aktu 
účastnily. 

Na závěr akce místopředseda Spolku poděkoval 
starostovi p. Vodrážkovi a hrobníkovi p. 
Sailerovi a předal čestné spolkové odznaky p. 
Pardubickému za příkladnou spolupráci s naším 
spolkem a jeho péči o válečné hroby na území 
Prahy 13 a T. Jaklovi za jeho neúnavnou 
badatelskou činnost, týkající se nejen válečných 
hrobů.  

Vladimír Štrupl, místopředseda Spolku pro 
vojenská pietní místa, 5.6.2014 
Foto: Vladimír Štrupl (1-4), Adam Krejčík (5) 

 

 

**** 
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Publicistika 
 

Medzinárodná konferencia k 70. výročiu Slovenského národného povstania 

 V Banskej Bystrici sa v dňoch 23. – 25. apríla 2014 
uskutočnila jedna z prvých plánovaných akcií k 
tohtoročnému 70. výročiu Slovenského národného 
povstania s názvom „Slovenské národné povstanie – 
Slovensko a Európa v roku 1944“. Stalo sa už dobrou 
tradíciou, že na týchto podujatiach organizovaných 
Múzeom SNP v Banskej Bystrici sa stretávajú veteráni, 
pamätníci aj historici ako zo Slovenska, tak aj 
predovšetkým z  Českej republiky, ale aj  zo zahraničia. 
Spoluorganizátormi konferencie boli Vojenský 
historický ústav v  Bratislave v spolupráci so Sekciou pre 
vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri 
SAV, Historickým ústavom SAV Slovenskej akadémie 

vied, Múzeom Varšavského povstania, Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici a Katedrou histórie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je prirodzené, že zo spoločného 
úsilia takých významných pracovísk, zameraných predovšetkým alebo okrem iného aj na vojenské dejiny, 
sa zrodila po odbornej ale aj spoločenskej stránke významná akcia. Veď v rámci takýchto konferencií sú 
vždy dôležité aj takzvané „kuloárové“ stretnutia, diskusie a výmeny názorov, ktoré mnohých inšpirujú k 
ďalšej práci, alebo pomáhajú vyjasňovať niektoré spletité, problematické a aj teoretické otázky výskumu 
spojeného so SNP. 

  Tohtoročná konferencia v Banskej Bystrici sa zamerala predovšetkým na rok 1944 a odznelo na nej 53 
referátov účastníkov zo siedmich krajín. Okrem Čechov a Slovákov sa na podujatí predstavili svojimi 
referátmi aj historici z Ukrajiny, Bieloruska, Poľska, Nemecka aj Veľkej Británie. V rámci prezentácie 
výsledkov svojich nových výskumov na konferencii referujúci predniesli aj veľa nových poznatkov o 
príprave povstania i jeho priebehu z rôznych pohľadov a v rámci diskusie si vymenili názory na viaceré 
nejasné, alebo sporné, či doteraz nedostatočne objasnené súvislosti spojené s týmto ozbrojeným 
protifašistickým vystúpením slovenského ľudu, v ktorom sa zúčastnili okrem Čechov a Rusov aj 
predstavitelia ďalších 30 národov. 

  Vojenský historický ústav v Bratislave bol na konferencii zastúpený osobou riaditeľa Miloslava 
Čaploviča a svoje referáty tu predniesli pracovníci ústavu Jozef Bystrický (Slováci v československom 
vojsku v zahraničí v roku 1944), František Cséfalvay (Partizáni v povstaleckej obrane), Milena Balcová 
(Technický zbor slovenskej armády – príčiny vzniku a jeho poslanie), Peter Šumichrast (Rok 1944 – 
posledný rok slovenského letectva. Plány a realita) a napokon Igor Baka (Nemecko-slovenské vojenské 
vzťahy na jar 1944). 

  Z viacerých ďalších pozoruhodných referátov v tejto stručnej správe stojí za zmienku aj podnetný referát 
Martina Veselého z Katedry histórie v Ústí nad Labem (Tu sa ešte zdraví Heil Hitler? Nálada 
obyvateľstva Ríšskej župy Sudety v roku 1944), alebo objavná a aj ak možno v  súvislosti s  tým 
tragickým obdobím v dejinách našich národov použiť slovo „zábavná“ štúdia Petra Karlíčka zo Štátneho 
archívu Dečín/Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod názvom „SNP v protektorátnych 
karikatúrach“. 

  V stručnej správe o konferencii nie je možné, žiaľ, spomenúť všetky referáty, ale aj tak treba uvítať 
okrem iných aj vystúpenie nemeckého historika Martina Zückerta z Collegia Carolina v Mníchove na 
tému úvah o partizánskych hnutiach v Európe s osobitným zreteľom k „slovenskému prípadu“, pričom 
treba oceniť aj zdvorilosť Zückerta, ktorý svoj príspevok predniesol v celkom dobrej češtine. Stalo sa tak 
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možno aj s tým taktným úmyslom, aby v Banskej Bystrici nezaznel jazyk nemeckých okupantov, hoci 
nemčina za to naozaj nemôže, veď to bol jazyk nielen esesákov, príslušníkov jednotiek Horst Wessel 
alebo Dirlewanger atď.  ale oveľa viac jazyk Goetheho, Schillera a ďalších iných významných 
nemeckých literátov, filozofov a vedcov. 

  Pisateľ tejto správy o tejto konferencii považuje za veľmi prínosnú aj úvahu Johna Luke Rydera o 
charaktere SNP – bola to revolúcia alebo nebodaj občianska vojna? Referent, predniesol viaceré možnosti 
prístupov k  hodnoteniu a zaradeniu SNP do širokej škály ozbrojených konfliktov, pričom sám dospel na 
základe niekoľkých kritérií k záveru, že SNP občianskou vojnou nebolo. Na jednu vec však Ryder aj tak 
asi zabudol: pri svojich analýzach a komparovaní rôznych foriem ozbrojených konfliktov. Podľa môjho 
názoru zabudol zdôrazniť ZÁSADNÝ a  ROZHODUJÚCI rozdiel medzi regulárnou organizovanou 
mobilizovanou armádou a ozbrojenými skupinami dobrovoľníkov (partizánov). Aj keď sú  aj také 
prípady, že do mobilizovanej armády vstupovali aj nadšení dobrovoľníci, ktorí spadali alebo nespadali 
pod kritériá mobilizácie, a na druhej strane sú známe aj prípady, že pôvodne dobrovoľnícke/ partizánske 
jednotky nútili tiež k vstupovaniu do svojich odriadov, prevažná väčšina partizánov sa regrutovala predsa 
len z dobrovoľníkov a to ich vždy významne delilo od mobilizovaných vojakov. 

  Na konferencii sa zúčastnil aj zástupca Československej obce legionárskej, jednota Český Brod, F. 
Vrábel, ktorý prítomných oboznámil s účasťou bývalých československých legionárov v SNP, čo je 
doteraz podrobnejšie a komplexne nespracovaná téma. V ilegálnom hnutí na Slovensku a potom vo 
vedení povstania pôsobilo viacero veliteľských kádrov, ktorí svoju vojenskú kariéru začali ako legionári – 
napríklad Rudolf Viest, Ján Černek, Pavel Kuna, Branislav Manica, Michal Širica, alebo z menej 
známych aj Filip Tretiník a mnohí ďalší. Tretiník bol bývalý ruský legionár, ktorý úspešne bojoval v 
povstaní, za čo bol aj povýšený na poručíka. Po zatlačení povstania do hôr ho Nemci, žiaľ, zajali a 
odtransportovali do koncentračného tábora v  Ervěniciach pri Moste v severných Čechách, kde ho 
umučili. Legionári, ktorí sa do ilegálnych príprav a bojov v povstaní zapojili, potvrdili svoju vernosť 
ideálom zakladateľov čs. légií a Československej republiky T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneša. 
Niektorí v bojoch položili svoje životy, alebo ich Nemci umučili v koncentračných táboroch, iní strávili 
roky alebo mesiace od svojho odhalenia vo väzení. Napríklad bývalého francúzskeho legionára Jozefa 
Martina Kristína väznili slovenské orgány od roku 1940 až do oslobodenia v apríli 1945. 

  V neposlednom rade treba vyzdvihnúť aj to, že organizátori poskytli na tejto konferencii dostatok 
priestoru na otázky a odpovede, teda na diskusiu. Žiaľ, v posledných rokoch to nebýva na vedeckých 
konferenciách zvykom, že sa poskytuje priestor aj na otázky a odpovede. Naša doba je rýchla, všade sa 
šetrí a na mnohých konferenciách sa šetrí aj časom. Je to veľká škoda, pretože práve v rámci 
akademických dišpút fundovaných účastníkov konferencií možno niektoré diskutované veci, alebo nie 
celkom jednoznačne vysvetlené otázky posunúť na vyššiu úroveň poznania. Preto by som okrem ich 
referovania (tieto príspevky som vo svojej správe nespomenul, ale budú uverejnené tiež v zborníku z 
konferencie) chcel zdôrazniť aktívny a veľmi cenný prínos prítomnosti takých uznávaných znalcov 
problematiky Slovenského štátu/Slovenskej republiky a SNP ako boli okrem iných V. Prečan, K. Fremal, 
I. Kamenec, J. Rychlík, J. Bystrický atď., ale  samozrejme aj viacerí pracovníci Múzea SNP v Banskej 
Bystrici počnúc od jeho riaditeľa S. Mičeva, alebo hlavného výkonného  organizátora konferencie M. 
Syrného a ďalších, ktorí sa veľmi aktívne zapájali do diskusií a zodpovedali otázky z  pléna veľmi 
prínosnými podrobnými nielen faktickými poznámkami, ale často aj akýmisi „minireferátmi“ k niektorým 
položeným otázkam. 

  Napriek novodobým pokusom niektorých revizionistických historikov, ktorí píšu o tomto našom 
významnom protifašistickom povstaní z pochybných a pomýlených ideologických hľadísk, sa prítomní 
zhodli na tom, že Slovenské národné povstanie je a bude najvýznamnejšou udalosťou novodobých 
slovenských dejín, ktorou sa väčšina slovenského národa prihlásila k obnoveniu Československej 
republiky na demokratických základoch a  na nových princípoch spolužitia českého a slovenského národa 
v spoločnom štáte ako rovný s rovným. Nebolo to jednoduché a nebolo to ani bez obetí, preto si SNP a 
jeho odkaz zaslúžia stálu pozornosť nielen historikov, ale aj širších vrstiev spoločnosti - učiteľov, 
kultúrnych pracovníkov i politikov. Odkaz SNP by sa mal však predovšetkým pripomínať našej mládeži, 
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ktorá často o tomto zápase za slobodu demokraciu a ľudské práva nevie takmer nič. Stálu spomienku a 
úctu si zaslúžia padlí bojovníci povstania, vojaci aj partizáni, civili a všetci tí, ktorí protinacistický odboj 
našich národov podporili organizačne, hmotne alebo morálne. Z konferencie bude vydaný aj zborník 
príspevkov, ktorý prinesie rozšírenú podobu referátov prednesených na podujatí len v skrátenej forme. 

                                       
                      

                                                                                                F. Vrábel 
**** 

 

V Bratislave odhalili pamätnú tabuľu československým letcom RAF 

V stredu 18. 6. 2014 odhalili v Bratislave v štvrti Eurovea, 
Námestie M. R. Štefánika pamätnú tabuľu československým 
letcom, ktorí v čase druhej svetovej vojny bojovali v radoch 
britskej Roayal Air Force. 
Po rozpade Česko-Slovenska (po prijatí ústavného zákona o 
slovenskej autonómii v novembri 1938 sa starší názov 
Československo písal už so spojovníkom)  v marci 1939 sa nie 
všetci Česi a Slováci s týmto stavom zmierili. Mnohí odchádzali 
cez Poľsko alebo Maďarsko a Balkán a v cudzine sa hlásili do 
tvoriacich s zahraničných československých jednotiek. Tí, ktorí 
odišli na Západ bojovali proti nemeckým fašistom najprv vo 
Francúzsku a po jeho porážke prešli do Veľkej Británie. V radoch 
RAF bojovalo okolo 2500 Čechov a Slovákov, ktorí sa zaslúžili o 

to, že leteckú bitku o britské ostrovy Göringovo letectvo nevyhralo. 
O tabuľu sa zaslúžila britská komunita v Čechách a aj na Slovensku. Títo hrdinovia, z ktorých mnohí v 
boji za slobodu a demokraciu položili svoje životy a iní, ktorí sa po máji 1945 vrátili do Československa 
boli po februári 1948 kruto prenasledovaní, perzekvovaní a väznení. Len niekoľko z nich sa dožilo zmeny 
režimu v roku 1989, rehabilitácie a zaslúžených ocenení resp. povýšení. Príslušníci RAF zostanú navždy 
vzormi vlastenectva, obetavosti a hrdinstva. Dokázali, že Česi a Slováci tiež vedia za svoje ideály 
bojovať, ak nato dostanú príležitosť. 
Tabuľu odhalil najvyššie postavený slúžiaci dôstojník RAF, hlavný maršal letectva sir Stuart Peach. Na 
podujatí, ktoré sprevádzala vojenská hudba z Veľkej Británie – Royal Air Force College Band a aj 
osemčlenný súbor škótskych gajdošov sa zúčastnili naši i britskí veteráni. Slávnosť uzavrel prelet slávnej 
stíhačky Spitfire označenej iniciálami československého letca z Bratislavy Otta Smika, ktorý lietal v 310. 
a v 312. čs. stíhacej peruti RAF,  neskôr ako veliteľ v britskej 127. stíhacej peruti. Zahynul ako 22-ročný 
28. novembra 1944 pri útoku na holandskú stanicu Zwolle. Protilietadlová obrana Smikovo lietadlo ťažko 
poškodila a pri pokuse o pristátie Smik havaroval a zabil sa. 

 
F. Vrábel, člen ČsOL, Jednota Český Brod 

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

 
Hřbitov vojáků Rudé armády 
 
Umístění: Hustopeče, Havlíčkova, 
vojenská část hřbitova 
Nápis: 
Nápis na centrálním pomníku: 
 
ZDE JE POCHOVÁN RUDOARMĚJEC 
AŤ JDEŠ, AŤ SPĚCHÁŠ KAMKOLIV, 
ZDE POSTŮJ NA CHVÍLI 
A S VDĚČNÝM SRDCEM POKLOŇ SE 
U TÉTO MOHYLY 
 
[MICHAL ISAKOVSKÝ] 

 
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН КРАСНОАРМЕЕЦ 
КУДА Б НИ ШЕЛ, НИ ЕХАЛ ТЫ, 
НО ЗДЕСЬ ОСТАНОВИСЬ, 
МОГИЛЕ ЭТОЙ ДОРОГОЙ 
ВСЕМ СЕРДЦЕМ ПОКЛОНИСЬ 
 
[МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ] 
 
Vzkaz od čtenářky:  мой дед Булкин Василий Васильевич похоронен на этом кладбище. погиб как 
герой 30 мая 1945 при переправе через реку Дыйе у Брод на Дыйе. Моя мама дважды побывала на 
кладбище и я тоже. спасибо вам огромное на сохранение памяти о наших воинах-победителей 
фашизма. У меня есть связь с Soňa Holečková,<sona@sci.muni.cz>, которая изучает это время и 
собирает материал о сражениях. я ей переслала фото деда и рассказала о нем. низкий вам поклон. 
Орел Елена 
 

**** 
 
"Velice si vážím práce Spolku pro vojenská pitení místa. Nemluvím jen za sebe, ale i za své kolegy ve 
VHÚ. Máme totiž vcelku solidní "úřední" přehled o válečných hrobech, ale Vy a Váš spolek mapuje i ty, 
které statut válečných hrobů nemají, a to je velice cenné." 
 

PhDr. Jiří Rajlich, 
ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ 

 
**** 
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Žádost o spolupráci či pomoc 

 
Kelner nebo Kellner? Aneb nad dotazem z NO. 

 
V NO se objevil dotaz ohledně pojmenování ulice na Praze 5 a zde náš místopředseda Vladimír Štrupl 
zareagoval  obratem: 
reaguji na Váš dotaz z NO č. 13/2014, zda-li se padlý ve Stodůlkách jmenoval Kelner nebo Kellner. 
Z přiložené fotografie hrobu je zřejmé, že správně je František Kellner, viz zde: 
http://www.vets.cz/vpm/4498-hrob-frantisek-kellner/ 
  
Spolek pro vojenská pietní místa inicioval letos obnovení a označení hrobu padlých vlasovců na hřbitově 
ve Stodůlkách. Na tomto hřbitově jsou pohřbeni i padlí vlastenci František Jindra a Josef Hlušička, po 
kterých jsou v okolí pojmenovány ulice. 
http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1364-praha-13/L%C3%AD%C5%A1nick%C3%A1/ 
  
Věřím, že Vám naše informace budou stačit a přispějí ke správnému pojmenování ulice ve Stodůlkách. 
Iniciativou naplňujeme motto: 
NIC NEBUDE ZAPOMENUTO - NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT. 
 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Dík za připomenutí historie. Zvláštní úkryt 
 

Matýsci 
**** 

Moc děkujeme za hezkou kešku, nalezena ihned, domácí příprava se vyplatila, v jiném ročním období a 
za určitých podmínek by nám to zřejmě trvalo mnohem a mnohem déle. 

ROYAL VERA 
 

**** 
Tak tahle byla vykutálená moc se nám úkryt líbil a moc díky za ukázku zajímavého místa. 
 

Vrchní pískač 
 

Po dvou neuspesich konecne nalez pri mem kratkem zastaveni v Ceskem Brodu. Pekny pomnicek. 
MorceZaVolantem 

 
 

**** 
 

 
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 

 
V těchto končinách jsem na kole poprvé. Lesem je to parádní projížďka. Spíš, než měřením, jsem 
geooobjekt odhadl. A správně. 

jeskynar1 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Diky za pripomenuti historie a ukazani odlehleho pomnicku. Sem keska urcite patri. Diky. 

vasek.miki 
**** 

 
zajímavé místo...jen za mokra budete jedna velká koule bahna :-) díky 

yankee8247 
 

**** 
 
 

GC2DH6B (VPM004), Belgie 
Keš byla archivována. 

 
**** 

 
 

GC27R5X (VPM005), Kerský les 
 
Cesta k pomnicku vedla v mém podání nejdřív okružní cestou a teprve napodruhé do nitra lesa. Pomník 
bych zde nečekal. Zajímavé a skryté místo. Kes nalezena bez problémů. Diky. 

svetylecko 
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**** 
O tomto v lese dobře skrytém místě, k němuž ale vede zelené turistické značení (odbočka k turistické 
zajímavosti), jsem donedávna neměl vůbec ponětí. Dnes jsem se tam vypravil na cestě z práce. Po 
vyluštění mě přístroj chvilku vodil kolem, nakonec jsem si ale povšiml podezřelého geoobjektu, nalezl 
skrýš a zalogoval se. 
Z každé historicky zaměřené keše mám, jako učitel dějepisu, příjemný dojem, že to s tou naší vědou a 
povědomím o minulosti vůbec, zase ještě není tak špatné, jak se mi někdy zdá. Zde se dokonce i 
uprostřed lesa místní pietně starají o památku a připomínku těch, kdo kdysi neváhali položit život za mír 
pro naši zem. Těší mne, že ani úcta k událostem dávno minulým zatím v naší uspěchané době 
nevymizela. 

kozohroch 
**** 

 
na tomto miste bych teda pomnik ale vubec necekal ... ale je hezke, ze si lide na hrdiny tehdejsich dnu 
vzpomenou ... pomnicek je krasne udrzovany a misto pietni ... diky za ukazani tohoto mista i za skovku. 
 

silvermann 
**** 

 
Odloveno během odpolední cyklo-vyjížďky z Čelákovic do Sadské a zpět. O tomhle pomníčku uprostřed 
Kerského lesa jsem vůbec nevěděl a to tu jsem celkem často. Díky za zavedení na zajímavé místo. 
 

BadBoyTeam 
**** 

 
Pohodový odlov, spočítáno v pohodě .36 let jsem tu nebyla , to jsme tu startovali Memoriál padlých 
hrdinů, vzpomínky na dětství. Velký dík 

Jarcastarca 
**** 

 
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž  

Českého Brodu 
 
Tato keš je dočasně nedostupná. 
 
Schránka zřejmě padla za oběť jinak velmi záslužné uklízecí akci. Brzy obnovím. 

Roverstein 
**** 

 
 

 
 

GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 
 
díky za keš i za seznámení s ponurými a smutnými událostmi 

ender 
**** 
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GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 
 
To je radost nalézt v Praze tak pěknou keš, děkujeme, vzpomeneme... 
 

timotej 
**** 

Díky za krásnou keš. 
 

rybarada 
**** 

 
Pohodový nález. Díky za ukázání pěkného místa a za pěknou krabičku. 
 

Nellas of Doriath 
 

**** 
 

 
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  
13. 9.    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.   Praha,  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 

sobota 
29. 11. 

 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 

 
 
 
 30.6. 2014 
 Obří zajatecký tábor připomíná unikátní mauzoleum. Jindřichovice – Výročí 1. světové války si 
připomínají lidé z koutů celé republiky v unikátním mauzoleu v Jindřichovicích na Sokolovsku. Pomník a 
útroby mauzolea jsou vzpomínkou na obří zajatecký tábor, který byl jedním z největších na území 
tehdejší rakouské monarchie. 
 
29.6. 2014    
Kuruci povraždili osmdesát lidí. Tvrdoničtí odhalili pomník tragédii. Tvrdonice – Přes zamrzlou řeku 
Moravu se dostali uherští rebelové na Podluží. Před více než třemi stoletími. Vražedný nájezd kuruců, jak 
se označovali účastníci stavovských povstání uherské šlechty proti Habsburkům, přinesl Břeclavsku 
utrpení a krev. Stál život také přibližně třicet Tvrdončanů a sedmnáct Kostičanů. Tragédii z roku 1705 si 
nyní připomněli ve Tvrdonicích odhalením pamětního kamene. 
 
29.6. 2014    
Rozlámaným pomníčkům navrací krásu. Tachovsko – Díl k dílu poskládá Václav Vobořil dohromady, 
opraví památku a ta pak zdobí místo, kde původně stála a zničil ji zub času i lidé. 
 
29.6. 2014    
V Otrokovicích se poklonili památce hrdiny Josefa Valčíka. Otrokovice – Psal se 27. květen 1942, když v 
ten den za druhé světové války proběhla diverzní operace československých výsadkářů, během které 
dvojice ve složení Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedla v Praze-Libni atentát na zastupujícího říšského 
protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. 
 
29.6. 2014    
Důstojnost památníku československých letců na Klárově kazí otrocká čeština. Takže jak to tedy je? 
Britská komunita čítá 2500 československých letců, nebo jim je britská komunita vděčná? Zřejmě snaha 
ušetřit pár slov na pamětní desce nového památníku na Klárově vzbuzuje češtinářskou polemiku. 
 
29.6. 2014    
Tento ministr není mužem na svém místě. Opět se to ukázalo. Se současnými pomníky je problém a má 
ho celý svět. Pomníky hrdinům všeho typu, které v 19. a na začátku 20. století zaplnily Evropu, už dnes 
nevystačíme, nehledě k tomu, že málo kdo umí dobře modelovat. Nakonec vzniknou schematické figury 
anebo legrační plastiky typu pomníku Franze Kafky, kterým se sice turisté baví, ale který spíše než do 
Starého města patří na Matějskou pouť. 
 
29.6. 2014    
Temné období pardubického Zámečku opět vyplouvá na povrch. V neděli Ležáky a v pondělí Zámeček. 
Pardubický kraj si sérií akcí připomíná události staré 72 let, které se točí kolem heydrichiády. Pondělní 
pietní akt začíná v areálu Památníku Zámeček v 15 hodin. 
 
 29.6. 2014     
Má skutečně vrčet na nás? Okřídlený lev se v žádném případě nerovná součtu lva a křídel. Tvrdí-li 
památkový úřad, že socha na Klárově z dílny britského sochaře Colina Spoffortha je monumentální, 
troufáme si tvrdit, že pravý opak je pravdou. Památník československým letcům ve službách R.A.F. je 
totiž monumentální málo. 
 
29.6. 2014    
Lidé zapálí ve Svatovítské katedrále svíčky za oběti 1. světové války. Pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka OP bude 24. června 2014 při příležitosti 100. výročí od vypuknutí první světové války 
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sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavnostní rekviem. Lidé budou mít 
možnost zapálit za své padlé ve svatovítské katedrále svíčku či položit květinu. Zazní Requiem 
Wolfganga Amadea Mozarta. 
 
29.6. 2014    
Lidé vzpomínali na Miladu Horákovou, chtějí pro ni pomník. Právnička a poslankyně byla popravena 27. 
června před 64 lety po vykonstruovaném procesu. Viněna byla z údajné velezrady a špionáže. 
 
29.6. 2014    
Rakousko-uherští vojáci získali důstojný památník. Horšovský Týn – Rakousko-uherským vojákům 
ležícím na horšovskotýnském hřbitově se dostalo důstojné vzpomínky. 
 
29.6. 2014    
Pomník Milady Horákové. Dnes, v den 64. výročí popravení JUDr. Milady Horákové, vyhlásil Nadační 
fond Stránský architektonicko-výtvarnou soutěž na její sochu. Vítěz bude vyhlášen symbolicky dne 17. 
listopadu 2014 a zhotovené návrhy budou vystaveny v Topičově salonu na Národní třídě v Praze. Pomník 
bojovnice proti nacismu i komunistickému totalitnímu režimu bude stát v parčíku na konci Sněmovní 
ulice na tzv. Pětikostelním náměstí. 
 
20.6. 2014    
Na kole spojí Štefánika a Masaryka. Už potřetí.Košariská, Hodonín – Spojit rodiště dvou zakladatelů 
československého státu Milana Rastislava Štefánika a Tomáše Garrigua Masaryka. To je záměr 
organizátorů Cyklopřejezdu Košariská – Hodonín.Dvoudenní akce, kterou pořádá Československá obec 
legionářská v Českém Brodě ve spolupráci se Společností Milana R. Štefánika v Brezové pod Bradlom a 
Nadace M. R. Štefánika v Bratislavě, odstartuje z Koširisk v sobotu 12. července. Zúčastnit se může 
kdokoliv. „Cílem je připomenout dvě osobnosti světového formátu, které se spolu s Edvardem Benešem 
zasloužily o osvobození českého a slovenského národa a o založení demokratické Československé 
republiky v roce 1918,“ přiblížil záměr cyklopřejezdu jeden z organizátorů Ferdinand Vrábel, člen 
českobrodské legionářské jednoty. 
 
 20.6. 2014    
V Bratislave odhalili pamätnú tabuľu československým letcom RAF. V stredu 18. 6. 2014 odhalili v 
Bratislave v štvrti Eurovea, Námestie M. R. Štefánika pamätnú tabuľu československým letcom, ktorí v 
čase druhej svetovej vojny bojovali v radoch britskej Roayal Air Force. 
 
19.6. 2014    
Architekt Gebrian: Z Klárova můžeme udělat odkladiště mizerných pomníků. Neumíme chránit 
architekturu 20. století a bojíme se nejmodernějších staveb. V novodobé architektuře zaostává Praha za 
evropskými metropolemi. Přitom si veřejný prostor „zanášíme“ nepovedenými plastikami. 
 
19.6. 2014    
Pomník na Klárově se nepovedl, ilustruje pražský chaos. Váleční letci si památník zaslouží a jde o 
šlechetný dar. Estetická kvalita pomníku je ale velmi sporná a město k němu přistoupilo, jako by to byl 
billboard. 
 
19.6. 2014    
Okřídlený lev. V Praze na Klárově odhalili pomník našim letcům, kteří bojovali za války v rámci RAF 
proti nacistům. Je dobré připomenout, že naši vojáci nebyli nějaká cizinecká legie nebo žoldnéři v rámci 
britské armády. Byly to naše, československé ozbrojené síly a naše československá vláda v exilu náklady 
hradila z našich, československých rezerv. 
 
19.6. 2014    
Kuruci povraždili osmdesát lidí. Tvrdoničtí odhalili pomník tragédii. Tvrdonice – Přes zamrzlou řeku 
Moravu se dostali uherští rebelové na Podluží. Před více než třemi stoletími. Vražedný nájezd kuruců, jak 
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se označovali účastníci stavovských povstání uherské šlechty proti Habsburkům, přinesl Břeclavsku 
utrpení a krev. Stál život také přibližně třicet Tvrdončanů a sedmnáct Kostičanů. Tragédii z roku 1705 si 
nyní připomněli ve Tvrdonicích odhalením pamětního kamene. 
 
 19.6. 2014     
Pamětní deska připomíná hrdinský čin rodiny Králových. Deska s podobiznou Václava Krále, policejního 
inspektora, jehož rodina poskytla v roce 1941 útočiště parašutistům Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi, 
byla odhalena na hradbě u domu Pod Záhorskem 1 v Plzni. Na uvedeném domě je již jedna pamětní deska 
umístěna. Tu slavnostně odhalila 24. října 1997 baronka Sue Ryder, která se s výsadkáři osobně znala, 
společně s generálem Liškou a Procházkou. 
 
 19.6. 2014     
V Bratislavě byla odhalena pamětní deska válečním pilotům. V Bratislavě byla dnes odhalena pamětní 
deska českým a slovenským letcům, kteří za druhé světové války sloužili v britském vojenském letectvu 
(RAF). Slavnost navázala na podobnou akci v Praze, kde v úterý vnuk válečného britského premiéra 
Winstona Churchilla Nicholas Soames odhalil sochu v podobě okřídleného lva. Pomník na památku 
válečným pilotům v Praze i pamětní desku v Bratislavě darovala britská komunita, která žije v obou 
státech bývalé československé federace. 
 
 19.6. 2014     
Za polní poštou první světové od 14. 5. do PM Praha. S novou výstavou se Poštovní muzeum vrací sto let 
zpátky do historie – doby, kdy propukl jeden z nejstrašlivějších konfliktů lidských dějin – první světová 
válka. Zranění, nezvěstní a mrtví se na skoro pět válečných let stali každodenní realitou. V této záplavě 
nedostatku, trápení a deprese se alespoň trochu zpříjemnit a dodat lidem jistoty pokoušela válečná pošta. 
Její fungování na fotografiích, dokumentech, různých druzích zásilek stejně jako i poštovních známkách a 
válečné pohlednici přibližuje výstava, která se otevírá 14. května v pražském Poštovním muzeu. 
 
17.6. 2014    
Vaši letci přišli zachránit svobodný svět, děkoval v Praze Churchillův vnuk.     Stejně odhodlaný pohled, 
stejná konstituce, snad jen snad trochu kulatější brada. Sir Nicholas Soames jako by svému dědečkovi 
Winstonu Churchillovi z oka vypadl. Na kbelském letišti v Praze poděkoval československým letcům 
RAF. Přiletěl odhalit památník na jejich počest. 
 
17.6. 2014    
Na Klárově byl odhalen památník letcům, památkáři jej kritizují. Na pražském Klárově byl odhalen 
pomník československým válečným letcům z druhé světové války. Sochu v podobě okřídleného lva 
Česku darovala jako poděkování za hrdinství pilotů britská komunita žijící v České republice. Památník 
za účasti několika veteránů a stovek lidí odhalil Nicholas Soames, vnuk válečného britského premiéra 
Winstona Churchilla. Umístění pomníku neschválili pražští památkáři, nelíbí se jim lokalita. 
 
 17.6. 2014     
Kritizovaný památník českým válečným letcům už stojí v Praze. Na pražském Klárově byla v podvečer 
umístěna socha připomínající hrdinství československých letců za druhé světové války v Británii. Více 
než půltunový pomník bude až do úterního slavnostního odhalení zakryt. S jeho instalací na Klárově 
nesouhlasí pražští památkáři. 
 
 17.6. 2014     
Letošní jaro se Spolku pro vojenská pietní místa stále daří nejen zvyšovat počet evidovaných míst (již 
přes 35 tisíc!), ale také je obnovovat. Na Velikonoce byl znovu osazen leta zničený a zapomenutý 
pomníček Ladislavu Juklovi, který zemřel na zranění, utrpěném v boji s okupanty 7. května 1945 v 
Radouni, okr. Mělník. Je to již třetí pomníček v této vesnici a okolí, který se podařilo v posledních letech 
opravit, tentokrát za přispění ČsOL. 
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 15.6. 2014     
Odhalení pomníku letcům bude velkolepé. Ale Praha 1 tím poruší zákon. Nad Prahou v úterý proletí 
stíhačka Spitfire, zahraje skotská dudácká kapela a sejdou se hosté v čele s vnukem britského premiéra 
Winstona Churchilla. Celou oslavu kazí jediná věc. Praha 1 při umisťování pomníku podle magistrátu 
porušila zákon. 
 
15.6. 2014    
Praha odhalí 17. června památník Okřídleného lva a českoslovenští veteráni druhé světové války budou 
na Klárově uctěni přeletem stíhacího letounu Spitfire. V úterý 17. června bude 2 500 československých 
letců, kteří během druhé světové války bojovali po boku britského Královského letectva (RAF) za 
osvobození Evropy od nacistické tyranie, uctěno na pražském Klárově darovaným památníkem v podobě 
Okřídleného lva. Občané České republiky jsou srdečně zváni na slavnostní ceremoniál, kde mohou 
vlastencům vzdát hold. 
 
12.6. 2014    
V Dobroutově na Jihlavsku odhalili pomník rumunským vojákům. V Dobroutově na Jihlavsku odhalili 
pomník věnovaný památce 66.000 rumunských vojáků, kteří položili život, byli raněni nebo prohlášeni za 
nezvěstné v Československu v bojích během 2. světové války. Má podobu třímetrového, ručně 
vyřezávaného kříže, pod ním je mramorová deska s textem v rumunštině a češtině. V Dobroutově byla 
ubytována početná skupina rumunských vojáků koncem války, ale nikdo tam podle starosty Václava 
Vavrouška nezahynul. 
 
12.6. 2014    
S pomocí dotace opraví památník obětem války. imramovská radnice získala příslib finančních 
prostředků od Kraje Vysočina, pomocí nichž bude možné zrestaurovat památník padlým v 1. a 2. světové 
válce. Památník stojí na viditelném místě ve středu parku před jimramovskou radnicí. 
 
12.6. 2014    
Památník na Klárově kritizuje magistrátní úřad. Umístění památníku válečným letcům na pražském 
Klárově po památkářích zkritizoval Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy (IPR). 
Magistrátním úředníkům vadí, že při plánování pomníku nebyla dodržena závazná pravidla a že o výběru 
místa nikdo s magistrátem, památkáři a IPR nejednal. Informoval o tom mluvčí IPR Adam Švejda. 
 
 12.6. 2014     
Po 70 letech vrátí desku na místo. Do vstupních prostor gymnázia. Po sedmdesáti letech se do budovy 
vyškovského gymnázia vrací památka, která k ní patřila dlouhá léta. Ve vstupní hale budovy bude 
umístěná pamětní deska padlých legionářů z řad absolventů školy. Nalezená byla před dvěma lety. 
Prakticky náhodou. 
 
11.6. 2014    
České dráhy mají stavební povolení pro nové nádraží. Od železniční stanice byl zatím odvezen památník 
vlastencům, kteří v roce 1939 původní šumbarskou stanicí tajně odjížděli do exilu, aby se následně vraceli 
osvobodit republiku od nacistů. Památník byl rozebrán v listopadu 2012 s tím, že bude navrácen po 
dokončení terminálu. S návratem se nepočítá u Směrníku (betonová skulptura ze šedesátých let), kterou 
město za symbolickou korunu odprodalo aktivistům zasazujícím se o záchranu nádražní haly. Tu se 
pokusili zachránit návrhem na prohlášení za památku a naposledy tím, že na vnitřní stěně je podle nich 
velmi cenná mozaika, která nejde rozebrat a přestěhovat. 
 
11.6. 2014    
FCAFA vyjádřila podporu památníku Okřídleného lva. The Free Czechoslovak Air Force Associates, 
organizace věnovaná zachování vzpomínky 2500 československým mužům a ženám, kteří během druhé 
světové války sloužili v britském Královském letectvu (RAF), včera vyjádřila svou podporu památníku 
Okřídleného lva, který má být odhalen 17. června 2014 v Praze, a také své zarmoucení nad kroky 
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Národního památkového ústavu (NPU), který svým bojem za přesunutí památníku z plánovaného místa 
na pražském Klárově pošpinil čest těchto statečných mužů a žen. 
 
 11.6. 2014     
Pomník britským letcům na Klárově asi zůstane, památkáři se soudit nebudou. Hledání místa pro pomník 
Milady Horákové trvalo tři čtvrtě roku. Okřídleného lva, který má vzdát poctu Čechům, kteří sloužili za 
2. světové války v britském královském letectvu, umístili rychle, jen za několik málo týdnů. Právě to 
místo na Klárově ale teď proti sobě staví jeho příznivce a památkáře. 
 
 11.6. 2014     
Nový pomník našich vojáků na Ukrajině. Díky finančním prostředkům Volodymira Borodenka jr. byl v 
pátek 23. května 2014 odhalen pomník jedenácti Čechoslovákům, kteří padli v bitvě u Čerňachova na 
Ukrajině. Syn tak splnil otcovo přání, kterého celý život trápila jeho nedobrovolná účast na okupaci 
Československa v roce 1968. 
 
8.6. 2014    
V Dobroutově na Jihlavsku odhalili pomník rumunským vojákům. V Dobroutově na Jihlavsku dnes 
odhalili pomník věnovaný památce 66.000 rumunských vojáků, kteří položili život, byli raněni nebo 
prohlášeni za nezvěstné v Československu v bojích během 2. světové války. Má podobu třímetrového, 
ručně vyřezávaného kříže, pod ním je mramorová deska s textem v rumunštině a češtině. V Dobroutově 
byla ubytována početná skupina rumunských vojáků koncem války, ale nikdo tam podle starosty Václava 
Vavrouška nezahynul. Několik jich zemřelo v okolí a jsou pochováni na hřbitově v sousední Polné. 
 
6.6. 2014    
Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek, který se tak vůbec poprvé v historii své existence 
zapojí do akce „Mezinárodní den archivů“.  Navštívit jej můžete 13. června od 10 do 16 hodin (Praha 1, 
Na Struze 3). Každou celou hodinu budou probíhat komentované prohlídky, těšit se můžete také na 
přednášku historika Tomáše Bursíka na téma: Ženy a jejich role politických vězeňkyň. 
 
6.6. 2014    
Jste pro umístění pomníku čs. letcům z RAF na Klárově? Anketa. 
 
6.6. 2014    
Pomník padlých stojí hned vedle kapličky. Svinný – Zanedlouho uplyne přesně sto let od vypuknutí 
jednoho z nejděsivějších válečných konfliktů, které kdy lidstvo poznalo – první světové války. Snad i ta 
nejmenší obec na Vysočině během čtyřletého válečného běsnění přišla o nějakého svého obyvatele a snad 
každá rodina přišla o svého otce, bratra, manžela či bratrance. Ve většině měst a vesniček se pak v 
poválečných letech objevil větší či menší pomníček, který připomínal jména padlých, jež se do svých 
domovů již nikdy nevrátili. 
 
 6.6. 2014     
Krásná myšlenka na pomník má nečekané potíže. Nelehkou otázku budou muset řešit �v blízké době 
českobudějovičtí radní. Na posledním jednání zastupitelstva totiž Vladimír Vopalecký, iniciátor myšlenky 
na stavbu pomníku válečným letcům v krajském městě, vyzval radnici, aby zrušila architektonickou 
soutěž na pomník a také stáhl žádost o finanční podporu od města. 
 
2.6. 2014    
Ministr kultury podpořil památník letců. Národní památkový ústav se před několika dny postavil proti 
umístění pomníku československých letců, kteří za druhé světové války bojovali v Royal Air Force na 
pražském Klárově. A následně pražský magistrátní památkový odbor oznámil, že stanovisko NPÚ 
podpoří. Je potřeba tak hledat nové umístění. V pátek 30. května 2014 však vyjádřil ministr kultury, 
Daniel Herman, podporu památníku Okřídleného lva, který má být odhalen 17. června 2014 na pražském 
Klárově. 
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2.6. 2014    
První světovou válku připomíná v Česku tisíce hrobů a pomníků. Malé i velké památníky, hrob 
neznámého vojína i vojenské hřbitovy připomínají po celé České republice první světovou válku, která 
začala před 100 lety, 28. července 1914. Podle odhadů ve válce bojovalo na obou stranách konfliktu asi 
1,4 milionu Čechoslováků, z toho asi 140.000 jich zahynulo. 
 
2.6. 2014    
Okřídlený lev a pivo do kelímku. Pomník není jen kus kamene či bronzu, cosi, co „zabírá místo“ ve 
veřejném prostoru. Je to také důležitý symbol, jehož vztyčení či naopak zničení do značné míry vypovídá 
o nás, době i o režimech, v nichž žijeme. 
 
 2.6. 2014     
Památník letců přece jenom na Klárově? Stavební úřad souhlasí. Přes nesouhlas památkářů může na 
pražském Klárově stát pomník československých letců, kteří bojovali ve druhé světové válce v řadách 
britských Královských vzdušných sil (RAF). Jeho umístění v parku, kde již stojí památník druhého 
odboje, povolil stavební úřad. Městský památkový odbor se chce proti rozhodnutí odvolat. O umístění 
sochy v podobě okřídleného lva, který připomíná hrdinství československých letců, právě v prostoru mezi 
sídly vlády a parlamentu, usiluje především Praha 1. Odhalení pomníku plánuje komunita tuzemských 
Britů na 17. června. 
 
1.6. 2014   Stěhování ostatků padlých vojáků. Na tři tisíce rakví s ostatky vojáků padlých za první 
světové války se musí přestěhovat z Olšanských hřbitovů do bývalého muničního skladu v Babicích u 
Říčan. Zchátralá kostnice nyní projde rekonstrukcí. Za dva roky by tak mělo vzniknout důstojné pietní 
místo, kde bude možné uctít památku československých legionářů. 
 
 1.6. 2014    Manévry na Olšanských hřbitovech: Vojáci převážejí tisíce rakví. Co se děje? Kvůli 
chystané rekonstrukci kostnice na Olšanských hřbitovech v Praze začali dnes převážet vojáci a 
zaměstnanci hřbitovů zhruba 3000 rakví do bývalého muničního skladu v Babicích u Říčan. Oprava by 
měla být hotova do dvou let, řekl ČTK ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený. 
 
1.6. 2014   Kvůli opravě kostnice stěhují z Olšan tisíce rakví s ostatky vojáků.     Důstojnější místo 
posledního odpočinku budou mít do dvou let tři tisícovky vojáků padlých během první světové války v 
Rusku. Rakve s ostatky byly převezeny z kostnice na Olšanských hřbitovech do Říčan. Po rekonstrukci se 
vrátí na původní místo. 
 
1.6. 2014   Tisíce padlých vojáků se stěhují z Olšan k Říčanům. Kvůli chystané rekonstrukci kostnice 
na Olšanských hřbitovech v Praze začali v sobotu převážet vojáci a zaměstnanci hřbitovů zhruba 3 tisíce 
rakví do bývalého muničního skladu v Babicích u Říčan. „Oprava by měla být hotova do dvou let,“ řekl 
ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený. 
 
1.6. 2014   Restaurování kamenného pomníku padlého sovětského letce. Olomoucký kraj přispěl na 
restaurování kamenného pomníku padlého sovětského letce v Litovli. Město Litovel získalo dotaci od 
Olomouckého kraje na restaurování kamenného pomníku padlého sovětského letce v Litovli. Dotace je 
poskytnuta z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji a činí 
30 000 Kč. Celkové náklady na obnovu jsou 48 461 Kč, zbylé náklady jsou hrazeny z rozpočtu města 
Litovel. Restaurátorské práce byly provedeny v dubnu letošního roku. 
 
1.6. 2014   Jiřický pomník vytvořil známý sochař Kodet. Deník přichází s novým seriálem, ve kterém 
bude mapovat zajímavé, a přitom opomíjené památky v okrese. bec Jiřice u Humpolce nechala na 
památku padlých v první světové válce, stejně jako mnoho dalších obcí, zbudovat pomník. Zajímavé je, 
že za autora byl vybrán pelhřimovský rodák a uznávaný sochař první poloviny 20. století Emanuel Julian 
Kodet. 
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1.6. 2014   Restaurátoři opravují kašny i památník obětem I. světové války. Českokrumlovsko – 
Svatý Jan Nepomucký dělá společnost postavě vojáka z první světové války. V restaurátorské dílně 
Lukáše Hosnedla a Jana Koreckého u Českého Krumlova opravují hlavní část jedné ze sedmi kašen z 
Hořic na Šumavě a také pomník válečným obětem od Znojma. 
 
 1.6. 2014    Kulka ho vrhla do náručí kamaráda. Budislav/ 1. světová válka – Do zákopů rukovali 
bratři František a Jan Matějkovi z Budislavi. Oba byli na frontě zranění. Přežil jen mladší Jan.První 
světová válka neušetřila ani rodinu Milady Vonešové z Řípce. V zákopech bojovali její dva strýcové, 
bratři tatínka. 
 
 30.5. 2014    V Bratislave je Park československých legionárov. Na mnohých miestach v Českej 
republike a v Slovenskej republike sa v dňoch 2. – 6. mája 2014 uskutočnili pietne spomienky na generála 
Milana Rastislava Štefánika, stúpenca česko-slovenskej vzájomnosti a bojovníka za spoločný štát Čechov 
a Slovákov – Československú republiku (ČSR). Tento štátny útvar už neexistuje, ale len jeho vznik v 
roku 1918 umožnil následne po rôznych dejinných peripetiách aj vznik súčasnej Slovenskej republiky a aj 
Českej republiky. 
 
 29.5. 2014    Historici se zlobí. Nejvyšší soud chce umlčet bádání o totalitě, tvrdí.     Nejvyšší soud 
navrhl změnu zákona o archivnictví. Požádal Ústavní soud, aby zrušil odstavec, který badatelům 
umožňuje informovat o archivních materiálech totalitních soudů, prokuratur či bezpečnostních složek. 
Historici upozorňují, že pokud návrh projde, prakticky je umlčí. 
 
 28.5. 2014    Tisíce rakví s vojáky se přestěhují z Olšan, kostnici čeká rekonstrukce.     Asi tři 
tisícovky rakví s ostatky vojáků z první světové války čeká o víkendu stěhování z Olšanských hřbitovů do 
bývalého muničního skladu v Říčanech. Důvodem je chystaná oprava kostnice, která by měla být hotová 
do dvou let. 
 
  27.5. 2014    Z pomníku zmizel samopal. Policisté tuší, že maketa skončí ve sběrně.     Už bez 
samopalu stojí v Nemochovicích na Vyškovsku od konce minulého týdne pomník Rudé armády a padlých 
partyzánů. Neznámý zloděj totiž upiloval z památníku v parku litinovou maketu zbraně. Obci tak způsobil 
patnáctitisícovou škodu. 
 
 27.5. 2014    Pomník letcům RAF na Klárově nebude, místo prý není vhodné. Národní památkový 
ústav (NPÚ) vydal záporné odborné vyjádření k umístění pomníku letcům na pražském Klárově. Místo 
nepovažuje za vhodné i kvůli památníku třetímu odboji, který je již v parčíku umístěn. Nabízí jiné 
lokality. Oznámil to ředitel pražského pracoviště NPÚ Ondřej Šefců. Konečné slovo budou mít 
magistrátní památkáři. Ti již avizovali, že názor kolegů z NPÚ podpoří. Praha 1 chce po ministerstvu 
kultury, aby o záležitosti rozhodlo samo. 
 
 26.5. 2014    Památník válečných letců stále nemá kde stát, památkáři zamítli Klárov. Praha – Národní 
památkový ústav se postavil proti umístění pomníku československých letců, kteří za druhé světové války 
bojovali v britských Královských vzdušných silách (RAF), na pražském Klárově. Městský památkový 
odbor, který má rozhodující slovo, potom oznámil, že stanovisko NPÚ podpoří. Magistrát tak musí 
pokračovat v hledání vhodného místa pro pomník, který má být odhalen již v polovině června. Praha 1 ale 
požádalo ministerstvo kultury, aby o záležitosti rozhodlo samo. Památník věnovala Česku tuzemská 
britská komunita. 
 
25.5. 2014   Legionáři v Nových Zámcích se důstojného hrobu nedočkali. Česko znovu kritizuje 
způsob, jakým Slovensko pečuje o hroby legionářů v Nových Zámcích. Tuzemské ministerstvo obrany i 
historici upozorňují, že prvorepublikový památník místní nejdřív poničili a pak jej nahradili úplně jiným. 
Prý se tak stalo na pokyn radnice v Nových Zámcích – bez úředního povolení i souhlasu české strany. Ta 
současný vzhled památníku považuje za nepřípustný a bude se znovu dožadovat obnovení jeho podoby z 
roku 1936. Slovenské úřady se ale k případu nechtějí vyjadřovat. 
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 21.5. 2014    Rád bych opravil mírnou nepřesnost v článku pana Švehly v Právu ze dne 22. května. 
Týká se válečného hrobu vojákům z Rumburské vzpoury. Autor se zde pozastavuje, že se tito hrdinové 
dočkali válečného hrobu až po celém století. Ovšem to je naprosto věcný nesmysl. Zákon o válečných 
hrobech platí teprve deset let, tedy mohlo by se na přiznání statutu čekat pouze tuto dobu. A navíc je třeba 
zdůraznit, že za zavedení jednotlivých památek odpovídají obce s rozšířenou působností. Takže tvrzení, 
že teprve loni Ministerstvo obrany změnilo názor, je poněkud zavádějící. 
 
21.5. 2014   Odhalení pomníku studentovi a oběti komunistické zvůle Karlu Bacílkovi. Na domě v 
Trojické ulici č. 2 bude v úterý 27. května 2014 odhalena pamětní deska Karlu Bacílkovi, jedné z prvních 
obětí komunistických represí z řad studentů. 
 
21.5. 2014   Pomník letcům chtějí Praha 1 a britská ambasáda na Kampě. Památkáři jsou proti. Praha 1 
se pře s památkáři o umístění pomníku československým letcům bojujícím za druhé světové války v 
britské RAF. Praha 1 a britské velvyslanectví by památník chtěly na pražském Klárově, památkáři tuto 
variantu zásadně odmítají. „Praha 1 se proto obrátila na ministerstvo kultury s žádostí o pomoc. 
 
18.5. 2014   Pamětní desky obětí třetího odboje: První připomene Bacílka. První z obětí 
komunistických represí, která získá pamětní desku v rámci projektu vyhledávání hrdinů třetího odboje, 
bude popravený student Karel Bacílek. Pamětní deska bude odhalena 27. května na domě v Trojické ulici 
v Praze 2. Právě tam totiž až do svého zatčení v roce 1948 bydlel. Ve vykonstruovaném procesu byl 
odsouzen k smrti za velezradu a vyzvědačství. 
 
 18.5. 2014    V Horní Kalné pracují na pomníku letcům RAF. V umělecké slévárně v Horní Kalné na 
Trutnovsku vzniká pomník československým letcům, kteří za druhé světové války bojovali v řadách 
britského Royal Air Force (RAF). Z bronzu vyrobená socha okřídleného lva by měla být odhalena 17. 
června letošního roku v Praze. Novinářům to včera v Horní Kalné řekl iniciátor vybudování pomníku 
Euan Edworthy. 
 
18.5. 2014   Britský voják zavražděný islamisty pomník nedostane, úřady jsou proti. Před rokem 
zavražděný britský voják Lee Rigby, kterého před kasárnami ve Woolwichi popravili dva islamisté, se 
nedočká vlastního památníku. Za jeho vybudování bojuje rodina vojáka. Úřady však tvrdí, že památník by 
jen přitahoval pozornost extremistů 
 
18.5. 2014   Při Plinkoutských hodech odhalili pamětní desku i opravený pomník. Dlouhá Loučka – 
Mší svatou a také pietním aktem k uctění obětí padlých v první i ve druhé světové válce začala hodová 
slavnost v Plinkoutě, místní části obce Dlouhá Loučka na Uničovsku. Vedle obou zmíněných 
slavnostních událostí se uskutečnila i třetí. 
 
 18.5. 2014    V zajetí se Jan Coufal odnaučil jíst brambory. Pomník padlým je dominantou skalické 
návsi�a nese jména třiadvaceti mužů, kteří se nedožili setkání se svými rodinami. 
 
18.5. 2014   Kde bude stát pomník letcům? Praha nemá jasno ani měsíc před odhalením. Vedení Prahy 
stále hledá místo, kde bude stát pomník československých pilotů, kteří během války bojovali v britském 
královském letectvu. Má být slavnostně odhalen 17. června a kvůli tomu do Prahy dorazí vnuk Winstona 
Churchilla. Podle informací České televize bude socha zřejmě provizorně stát na pozemku ministerstva 
obrany na Pražském hradě u Lvího dvora. 
 
18.5. 2014   Tak se rodí unikátní památník československým letcům. Britové žijící v Česku darovali na 
paměť Čechů a Slováků bojujících za 2. světové války v britském letectvu pomník. Už má odlitou hlavu. 
Podívejte se do slévárny, kde vzniká. 
 
15.5. 2014   Slévárna v Horní Kalné vyrábí památník na počest československých letců RAF. V 
umělecké slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku vzniká pomník československým letcům, kteří za války 
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bojovali v Britském královském letectvu (RAF). Sochu věnuje památce letců britská komunita v Česku a 
na Slovensku. 
 
 15.5. 2014    Pamětní desky obětí třetího odboje: První připomene Bacílka. První z obětí 
komunistických represí, která získá pamětní desku v rámci projektu vyhledávání hrdinů třetího odboje, 
bude popravený student Karel Bacílek. Pamětní deska bude odhalena 27. května na domě v Trojické ulici 
v Praze 2. 
 
 13.5. 2014    Válečný pomník v Bohumíně omládne. Největší z bohumínských památníků 
připomínajících osvobození města Rudou armádou ve Skřečoni se brzy dočká kompletní obnovy za 
několik stovek tisíc korun.“Plánujeme opravit celou velkou podestu,na které stojí sousoší. 
 
12.5. 2014   ČsOL si uctila pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. V dňoch 3. – 4. mája 2014 
si delegácia Československej obce legionárskej uctila pamiatku jedného zo zakladateľov 
československých légií a Československej republiky – generála Milana Rastislava Štefánika. 
 
12.5. 2014    Spomienka na hrdinov padlých v bojoch za Slovensko v roku 1919. V dňoch 30. apríla až 
4. mája 2014 usporiadala Československá obec legionárska pri príležitosti 95. výročia bojov na 
Slovensku v roku 1919 púť na bojiská a hroby padlých československých vojakov. 
 
11.5. 2014   Dílo kadeřnice ze Srb ozdobí památník válečných obětí v USA. Daniela Hrubá vytvořila 
během svého dubnového pobytu v Americe obraz pro pietní místo. 
 
11.5. 2014   Oslavy osvobození ve Volarech. Již tradičně se Ve Volarech odehrává pietní akt k 
osvobození a uctění památky obětem II. světové války na dvou místech. U pomníku amerického 
svobodníka 3. armády US Army Charlese Havlata. 
 
11.5. 2014   Před 45 lety postavili pomník 104 Polákům z Polenlagru. Bohumín – Více než stovku 
Poláků, kteří zahynuli ve válečném koncentračním táboře v Bohumíně, připomíná pomník na hřbitově ve 
Skřečoni. Polenlager byl za 2. světové války specifickým pracovním táborem, kam nacisté vysídlili 
polské zemědělce a rolníky. 
 
11.5. 2014   Jde o políček padlým za naši svobodu. Kdo nevěří, může se do jedné ze zatáček Chotkovy 
ulice podívat. Je zde pamětní deska se jménem poručíka a datem 9. 5. 1945. I jinde jsou pomníky a 
pomníčky s tímto datem. Nedaleko Barrandovských ateliérů je stále památník obětem nacistické zvůle ze 
stejného dne.Památník kdosi zdevastoval a dosud se nenašla vůle ho obnovit, ač šlo o připomenutí 
zavraždění několika desítek lidí. 
 
11.5. 2014   Slezské zemské muzeum uctilo Den vítězství. Den vítězství – den státního svátku, který 
připomíná ukončení největšího válečného konfliktu novodobých dějin, druhou světovou válku. K uctění 
obětí z řad nejen vojáků ale i civilního obyvatelstva se již tradičně připojil Národní památník II. světové 
války Slezského zemského muzea. 
 
11.5. 2014   Místo přesunu vepřína raději peníze do vzdělání, řekl Sobotka v Letech.     Ani Sobotkova 
vláda nenajde peníze na likvidaci vepřína v Letech na Písecku. Premiér se domnívá, že raději než do 
přesunutí chovu prasat, by se mělo investovat do vzdělání romských dětí. V sobotu se v Letech konal 
pietní akt. Připomenul utrpení lidí, kteří si prošli tímto pracovním táborem. 
 
11.5. 2014   Klarinet ve válce vyměnil za manlicherovku. 1. světová válka – Za osudy mužů, jejichž 
život poznamenala 1. světová válka, se tentokrát vypravíme do Tučap. 
 
 11.5. 2014    Studentka uspěla s návrhem památníku obětem bývalé nacistické chemičky. Litvínov – U 
chemičky se za rok objeví památník obětem výstavby závodu v Záluží. Je to společný projekt Unipetrolu 
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a České rafinérské. Maketu ukáží v pondělí při 70. výročí prvního bombového útoku na chemičku, tehdy 
známou jako Sudetenländische Treibstoffwerke (STW). 
 
8.5. 2014   Na maršovskou rychtu umístí pamětní desku sourozencům Křičkovým. Letošní rok je v 
Novém Městě na Moravě věnován bratřím Křičkům. Jednou z mnoha akcí, kterou chce město uctít slavné 
sourozence, je instalace nové pamětní desky. 
 
8.5. 2014   V Mostě vzniklo nové muzeum války. První exponáty málem zničila voda. V 
Mezinárodním památníku obětem druhé světové války na mosteckém hřbitově bude 12. května v 16 
hodin otevřena expozice 2. světové války. Stojí za ní spolek historiků. Původní expozici poškozovala 
vlhkost. 
 
8.5. 2014   V sobotu si na Slivici připomeneme květnové události roku 1945. V sobotu 10. května se 
uskuteční v pořadí již 13. připomínka bitvy u Slivice roku 1945, posledního významnějšího vojenského 
střetnutí 2. světové války v Evropě. Místem konání je Památník Vítězství na Slivici u Milína, kde se ve 
dnech 11. a 12. května 1945 odehrála tato válečná operace, při které zde proti hitlerovskému uskupení 
zasáhli nejprve příslušníci domácího hnutí odporu, následně vojáci Vlasovovy armády ROA a v 
závěrečné fázi jednotky tří ukrajinských frontů (I., II. a IV.) v součinnosti se 4. tankovou divizí americké 
armády. 
 
 8.5. 2014    Nově rekonstruované válečné pohřebiště. Jindřichův Hradec – Válečné pohřebiště na 
jindřichohradeckém hřbitově se opět dočkalo důstojné podoby. 
 
 8.5. 2014    Na hrobě rudoarmějců dál běhají psi a chodí lidé. Brnu to nevadí.     Přes dva miliony 
korun zaplatil loni brněnský magistrát za zrestaurování bronzové sochy rudoarmějce, který od roku 1955 
kyne lidem na Moravském náměstí. Několik desítek tisíc korun na důstojnější úpravu hromadného hrobu 
padlých vojáků v Králově Poli, kterou město slibuje už roky, se dosud nenašlo. 
 
  8.5. 2014    Památník Lidice si Vás dovoluje pozvat na nádvoří před glorietem, kde se bude konat dne 
13 . června 2014 ve 20:00 hodin SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO LIDICE „POCTA SLAVNÝM 
ČECHŮM“ 
 
 6.5. 2014    Setkání dvou armád připomene opět hvězda. Pomník Rudé armády u Dobříčkova vyzdobí 
od 6. května opět rudá pěticípá hvězda. 
 
 6.5. 2014    Někde pomníky září novotou. Jindřichohradecko – Téměř v každém městě nebo vesnici 
lze najít pomník na památku obětem válek. A v posledních letech se řada památníků, na kterých se 
podepsal zub času, dočkala i rekonstrukce. 
 
5.5. 2014   V Polsku zneuctili neznámí vandalové pomník sovětského generála 
Čerňachovského.Neznámí vandalové v polském městě Pieniężno zneuctili pomník dvojnásobného hrdiny 
Sovětského svazu, armádního generála Ivana Čerňachovského. Zprávu o tom přinesla místní média. 
 
5.5. 2014   Hrdinům nebe byla odhalena pamětní deska. Na královéhradeckém náměstí 28. října byla 
v pondělí 5. května 2014 slavnostně odhalena pamětní deska letcům, kteří bojovali za naši svobodu ve 
druhé světové válce. 
 
4.5. 2014   Pietní místo v Odrách bude důstojnější. Letos v létě uplyne sto let od chvíle, kdy začala 
první světová válka, válka, která změnila životy mnoha lidem a na kterou by se nemělo zapomínat. A zdá 
se, že se nezapomíná. 
 
4.5. 2014   Loni bitevník vykopali. Nově už má pilot památník. Hoštice-Heroltice – Byl to tehdy 
deštivý den. Od jihu se valili ukrajinští vojáci. Němci kladli velký odpor. Z ivanovického nádraží 
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ostřelovali medlovickou silnici, zničili hradlo, poškodili i most u Chvalkovic na Hané. V té době vzlétlo 
šest letadel, aby napadla německého protivníka v Nezamyslicích. Psala se neděle 29. dubna 1945. 
 
 4.5. 2014    Opravy památníku dokončili v den, kdy byla před 69 lety osvobozena Ostrava. 
Rekonstrukci památníku 1. československé tankové brigády ve Slezské Ostravě dnes ukončí sochař 
Martin Kuchař. Opravy tak symbolicky ukončí v den, kdy byla před 69 lety osvobozena Ostrava od 
fašistických vojsk. Sochař od počátku letošního března společně se svým pomocníkem Jiřím Branczykem 
pracoval na tom, aby památník i do dalších let připomínal Ostravanům jednu z nejdůležitějších událostí v 
historii města. 
 
4.5. 2014   Praha 1 odmítla architektonickou soutěž na pomník Milady Horákové. Praha 1 odmítla 
zadat architektonickou soutěž na podobu pomníku Milady Horákové. Při hlasování zastupitelstva se 
zdrželi především zastupitelé za ODS, kteří navrhovali záměr upravit. Zastupitel Martin Jan Stránský, 
který návrh předkládal, chce hledat další cesty, jak pomník postavit. 
 
4.5. 2014   Na rodném domě Emila Zátopka v Kopřivnici je nová pamětní deska. Na rodném domě 
čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka v ulici 1. května v Kopřivnici na Novojičínsku byla 
dnes odhalena pamětní deska. Kromě nápisu je na ní známá běžecká silueta legendárního běžce. 
Vytvoření pamětní desky iniciovali a také financovali obyvatelé kopřivnické čtvrti Luhy. 
 
 4.5. 2014    Modlíkov opravuje válečné pomníky. V červenci si připomeneme 100. výročí výbuchu 
první světové války, padlo v ní i několik občanů malé obce Modlíkov. 
 
29.4. 2014   Vyjímečně ze zahraničí – Opilec pomočil věčný oheň u Kurska, stráví tři roky za mřížemi.     
Muž, který v západoruském městě Bělgorod vykonal v opilosti svou potřebu přímo na věčný oheň v 
památníku padlým v jedné z klíčových bitev druhé světové války, má strávit tři roky ve vězeňském 
táboře. Verdikt místního soudu je nepravomocný. 
 
 28.4. 2014    Pietní místo v Odrách bude důstojnější. Letos v létě uplyne sto let od chvíle, kdy začala 
první světová válka, válka, která změnila životy mnoha lidem a na kterou by se nemělo zapomínat. A zdá 
se, že se nezapomíná. 
 
 28.4. 2014    Plzeň po více než 10 letech diskusí postaví památník Pattonovi. Do května 2015, kdy 
bude Plzeň slavit 70. výročí osvobození americkou armádou, bude ve městě vybudován řadu let 
plánovaný památník legendárního amerického generála George Pattona, jehož jednotky osvobodily Plzeň 
v květnu 1945. 
 
28.4. 2014   Na Letné bude k vidění suť ze Stalinovy sochy. Pro veřejnost se 1. máje otevře podzemí 
pod Stalinem, místem někdejší sochy sovětského krutovládce na pražské Letné. Stane se tak 69 let po 
slavnostním odhalení sochy, která byla odstřelena v roce 1962. 
 
28.4. 2014   Podzemí bývalého Stalinova pomníku se otevře. Po 20 letech. Po dvaceti letech budou mít 
lidé ve čtvrtek možnost navštívit podzemí bývalého Stalinova pomníku v Praze na Letné. Při 
komentovaných prohlídkách se od historika dozví podrobnosti o vzniku pomníku, kterému se přezdívalo 
fronta na maso, i tajemstvím obestřené okolnosti jeho likvidace. „V rozlehlých prostorách pod 
metronomem budou mít možnost spatřit fragmenty někdejší monumentální komunistické stavby,“ řekl při 
prohlídce Martin Kotas z obecně prospěšné společnosti Opona. 
 
27.4. 2014   Z ostrého boje živý nevyvázl. Mezná /Sto let od první světové války/ – František Sirový 
se dostal na frontu v listopadu 1916. Vánoce už rodina trávila bez něj. 
 
27.4. 2014    Památník generála Pattona vytvoří Zůna, Čermák a Beneš. Záměr zadat veřejnou zakázku 
„Památník generála Pattona“ výzvou jedinému dodavateli schválilo plzeňské městské zastupitelstvo. 
Bude jím tým ve složení Ing. arch. Václav Zůna, Mgr. Lubomír Čermák, Tomáš Beneš, který vzešel jako 
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vítěz z veřejné jednokolové výtvarné a architektonické soutěže vyhlášené v květnu 2009 Stavba bude 
koordinována s úpravou jihozápadní části sadového okruhu historického jádra. 
 
 26.4. 2014    Padlý pilot už má jméno. I památník v Hošticích. Slavnostní odhalení pamětní desky 
sestřeleného ruského pilota z 2. světové války. „Uskuteční se zítra v deset hodin dopoledne. Aktu se má 
zúčastnit také zástupce ruského konzulátu v Brně. Letadlo bylo vyzvednuté v našem katastru v loňském 
roce. Dohledalo se jméno padlého pilota, bylo mu pouhých šestadvacet let. Připomínku tvoří dřevěný 
kříž“. 
 
26.4. 2014   Na kole po stopách generála Pattona a amerických osvoboditelů.     O tom, že „ve 
čtyřicátom pátom Plzeň osvobodil Patton“, se může už čtvrtstoletí zpívat bez obav. Ovšem jak složité či 
nebezpečné to tenkrát bylo, už nám píseň Honzy Vyčítala neprozradí a pamětníků ubývá. V dnešních 
cyklotoulkách se projedeme v čase a podíváme se na některá místa, která s osvobozením Plzně souvisí. 
 
26.4. 2014    Medzinárodná konferencia k 70. výročiu Slovenského národného povstania. V Banskej 
Bystrici sa v dňoch 23. – 25. apríla 2014 uskutočnila jedna z prvých plánovaných akcií k tohtoročnému 
70. výročiu Slovenského národného povstania s názvom „Slovenské národné povstanie – Slovensko a 
Európa v roku 1944“. 
 
25.4. 2014   Kdy bude stát památník spojeneckých vojsk? PÍSEK – Umístění plánovaného památníku 
spojeneckých vojsk dostává jasnější kontury. Poté, co památkáři nepovolili pomník postavit před 
hřebčincem, kde se armády setkaly, jednalo se o umístění za hřebčincem u frekventované nové 
cyklostezky. Po tom, co se spoluvlastníci pozemku zpěčovali pozemek prodat, se odboru rozvoje, investic 
a majetku města konečně podařilo ujednat odkoupení. 
 
25.4. 2014   Vandal poničil památník obětem heydrichiády. Pamětní desku obětem heydrichiády na 
táborském popravišti poničil neznámý vandal. Částečně ji postříkal sprejem a navíc ještě přelepil 
průhlednou páskou. Právu to potvrdil táborský policejní mluvčí komisař Miroslav Doubek. 
 
 25.4. 2014    Hrdinové z konce války: vojáka upálili, hajného umučili. U obce Tuř na jaře roku 1945 
nebyla nouze o dramatické události. Za pomoc zajatcům zaplatil životem tuřský hajný a za odpor vůči 
okupantům český důstojník. 
 
24.4. 2014   Přestavbu zámku na památník odboje provede příbramská firma. Barokní Horní zámek v 
Panenských Břežanech projde do podzimu 2015 rozsáhlou rekonstrukcí, po níž se změní na sídlo 
Památníku národního útlaku a odboje. Plány přestavby získaly nyní konkrétní podobu, když středočeští 
radní rozhodli o zhotoviteli stavby – bude jím stavební firma MTStav z Příbrami. 
 
24.4. 2014   Praha Dejvice 20. března 2014. Dne 21. března roku 2014 uplynulo již 72 let od smrti 
národního hrdiny československého protinacistického odboje, štábního kapitána Václava Morávka, 
brigádního generála in memoriam. Jak je všeobecně známé, Václav Morávek padl v boji s nepřítelem, v 
tomto případě s pražskými gestapáky, se zbraní v ruce v prostoru poblíž Prašného mostu pod Pražským 
hradem směrem do Dejvic. 
 
 24.4. 2014    Na poděbradském zámku se otevřel Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzejní expozice 
Památník krále Jiřího z Poděbrad na druhém nádvoří poděbradského zámku byla ve středu 23. dubna 
2014 slavnostně otevřena. Den před svátkem svatého Jiří. Vznik nové expozice a opravu muzea schválila 
Rada Středočeského kraje začátkem letošního března. „Jsem rád, že jsme výstavu připravili za tak krátkou 
dobu a že se mohla stát součástí oslav 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad“. 
 
23.4. 2014   Generál skončil kvůli režimu jako noční hlídač na pile. Křinec – Generál Přikryl bránil 
svou vlast �v obou světových válkách. Koncem čtyřicátých let se však znelíbil tehdejšímu režimu a byl 
tvrdě a krutě vyslýchán a vězněn. Nemohl se vrátit do armády. Nakonec byl �v roce 1965 rehabilitován 
�a o víkendu mu v Křinci, kde ke konci života pracoval jako noční hlídač, odhalili pamětní desku. 
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23.4. 2014   Co s polovinou kamenného podstavce? Město ho nechce. Mladá Boleslav – Po 
desetiletích se na Komenského náměstí za pár dní vrátí důstojná socha legionáře, jak bude nakonec 
vysoká? 
 
 23.4. 2014    Diskuzím je konec, pomník zůstane v pískovci. Nová Paka – Pietního místa v Jírových 
sadech se současná rekonstrukce nedotkne. Návrh architekta Martina Doubka nepodpořila rada. O 
změnách památníku měli podle starosty Rudolfa Cogana ještě hlasovat zastupitelé na veřejné schůzi, k 
tomu nakonec nedošlo. 
 
22.4. 2014   Pietní místo čekají opravy – Památník padlých znovu s plastikami. Téměř dva miliony 
korun, přesně milion osm set tisíc, si vyžádá generální oprava památníku padlých v Husově ulici před 
gymnáziem, kterou má město v úmyslu uskutečnit. O dotaci radnice již požádala, zda ji získá, by měla 
vědět už v průběhu tohoto měsíce. 
 
 22.4. 2014    V Plzni za rok vznikne pomník Čechům vyhnaným z pohraničí. Nový pomník věnovaný 
tisícům Čechů, kteří byli před druhou světovou válkou nuceni opustit své domovy v pohraničí, bude stát 
příští rok v Plzni. Pomník bude stát v Plzni – Borech, nedaleko věznice, na dohled od linie někdejšího 
protektorátního území. Bude to první pomník tohoto typu. Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS), 
který pomník i přes některé protesty ze zahraničí připravuje, jej chtěl původně odhalit už letos. Náklady 
na pylon z hořického pískovce jsou do 900.000 korun, finanční pomoc přislíbil Plzeňský kraj. 
 
21.4. 2014   Obnovy se dočkají varhany, památník i soubor lunetových obrazů. Kraj Vysočina letos 
rozdělí celkem 13 milionů korun na obnovu kulturních památek v regionu. Se svojí žádostí o dotaci 
uspělo také několik měst a obcí na Havlíčkobrodsku. Přes 300 tisíc poputuje do Krásné Hory na opravu 
varhan v kostele sv. Jana Křtitele, který je v majetku Římskokatolické farnosti Lipnice nad Sázavou. 
Pomoci se ovšem dočkají i menší projekty. Jedním z nich je památník obětem obou světových válek v 
Horní Krupé. 
 
21.4. 2014   Památník obětí náletu na Slovanech byl slavnostně odhalen. Hejtman Plzeňského kraje 
Václav Šlajs spolu s vedoucím odboru krizového řízení plzeňského magistrátu Petrem Liškou a zástupci z 
Úřadu městského obvodu Plzeň – Slovany slavnostně odhalili památník obětí náletu na Slovany ze dne 
18. dubna 1945. 
 
 21.4. 2014    Češi vyhnaní po Mnichovu z pohraničí budou mít pomník. Za rok ho odhalí v Plzni. 
Nový pomník věnovaný tisícům Čechů, kteří byli před druhou světovou válkou nuceni opustit své 
domovy v pohraničí a přesídlit do vnitrozemí, bude stát příští rok v Plzni. Bude to první pomník tohoto 
typu. Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS), který pomník i přes některé protesty ze zahraničí 
připravuje, jej chtěl původně odhalit už letos. 
 
 18.4. 2014    Desítky obětí náletu na Plzeň Slovany mají nový pomník. Kamenný pomník s osmi 
desítkami jmen připomíná ode dneška v Plzni – Slovanech oběti bombardování čtvrti z 18. dubna 1945. Z 
plzeňských čtvrtí zasažených v dubnu 1945 velkými spojeneckými nálety, byly Slovany poslední, kde 
neměly oběti bombardování pomník, řekl dnes ČTK Stanislav Bukovský z plzeňského Českého svazu 
bojovníků za svobodu, který se spolu se slovanským obvodem o vznik pomníku zasloužil. 
 
 17.4. 2014    Památník v Lešeticích je zavřený, natáčí tady film. Zájem filmařů o Památník Vojna v 
Lešeticích stoupá. Návštěvníky, kteří se vydají na prohlídku památníku od dubna do 19. května, přivítá 
zavřená brána. 
 
15.4. 2014   Plzeň bude mít nový památník obětí náletu na Slovany. Odhalen bude tento týden. Díky 
úsilí členů plzeňské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a spolupráci s Úřadem městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany bude ve čtvrtek 17. dubna 2014 odhalen nový pomník, který uctí památku a 
připomene oběti náletu na plzeňskou čtvrť Slovany z dubna 1945. 
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 15.4. 2014    Památník v Panenských Břežanech a Domov pro seniory v Uhlířských Janovicích mají 
své zhotovitele. Středočeští radní rozhodli na svém zasedání 14. dubna 2014 na základě výsledku veřejné 
soutěže o firmách, které opraví budovu pro Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech 
a dostaví Domov pro seniory v Uhlířských Janovicích. 
 
 15.4. 2014   Na Malé Skále uctili hrdinu, který se po válce dočkal estébáckého mučení.     Válečný 
hrdina, plukovník Čestmír Šikola, se na Malé Skále v Českém ráji, kde žil a zemřel, dočkal pamětní 
desky. Slavnostně ji tu odhalili sedmdesát let po válečném výsadku paraskupiny Clay s vysílačkou Eva do 
oblasti pod Hostýnskými vrchy. 
 
14.4. 2014   Pomník letcům u Hrdějovic se podařilo zachránit. Jeden z největších leteckých pomníků z 
první republiky u Hrdějovic na Českobudějovicku už nebude dál chátrat. Sochu v polích totiž dlouho 
ničili vandalové. Po odvysílání reportáže České televize se do opravy pustily společně obec i kraj. 
 
13.4. 2014   Oběti náletu na Slovany budou mít svůj pomník. Dne 18. dubna roku 1945, během druhé 
hodiny odpoledne, provedl svaz amerických bombardovacích letounů nálet na plzeňské Škodovy závody, 
jednu z největších zbrojovek vyrábějících pro německý válečný průmysl. Vinou nepřesného shozu pum 
však byla namísto Škodovky bombardována plzeňská čtvrť Slovany. Zabito a raněno bylo okolo sta osob, 
padesát domů bylo zcela zničeno. 
 
13.4. 2014   Les u Slezské Harty ukrývá památník i vyrytý hákový kříž. Slezská Harta – Překvapivý 
nález čekal jednoho turistu u Slezské Harty. Narazil v lese na starý pomník a na kameni vyrytý hákový 
kříž. 
 
13.4. 2014   Památník v Hrabyni připomíná odkaz Heliodora Píky. A dalších Čechů v první světové 
válce. Jak žili obyčejní lidé před 100 lety a co prožívali před vyhlášením samostatného státu? Odpověď 
nabízí výstava Češi ve Velké válce v památníku v Hrabyni u Opavy. Výjimečné místo v ní zaujímá 
generál Heliodor Píka, od jehož justiční vraždy uplyne letos 65 let. 
 
13.4. 2014   V Nové Pace se přou o pomník v Jírových sadech. Nová Paka – Úprava pietního místa v 
Jírových sadech jitří ve městě bouřlivé vášně. Chladný pískovec měla částečně nahradit černá žula, ale 
mnozí lidé se postavili proti. Spor o podobu skulptury uzavřou v pondělí městští zastupitelé. 
 
 13.4. 2014    Na Malé Skále odhalili památník radistovi slavného výsadku. Malá Skála (Jablonecko) – 
Radista slavné výsadkové skupiny Clay z druhé světové války Čestmír Šikola má ode dneška památník v 
Malé Skále na Jablonecku, kde prožil většinu svého života. Památník v centru obce odhalili účastníkovi 
protinacistického odboje a politickému vězni komunistického režimu v den 70. výročí výsadku. ČTK to 
řekl starosta Malé Skály Michal Rezler. 
 
 11.4. 2014    Popraveného generála Heliodora Píku připomíná nová výstava. Osud generála Heliodora 
Píky připomíná výstava v Památníku II. světové války v Hrabyni na Opavsku. Organizátoři ji připravili k 
připomenutí 65. výročí jeho justiční vraždy a návštěvníci na ní uvidí i torzo generálovy osobní zbraně. 
Pistole byla po desetiletí zakopaná u Píkova rodného domu, řekla vedoucí památníku Jana Horáková. 
 
 10.4. 2014    Pomník letcům z druhé světové války byl mohl stát na Klárově či poblíž Pražského 
hradu. „Pomník v podobě okřídleného lva by měl stát v lokalitě s vysokou návštěvností,“ prohlásil dnes 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký na adresu památníku československým letcům bojujících v řadách 
RAF za druhé světové války. Praha 1 tento projekt podporuje a socha by podle ní mohla být na Klárově 
nebo dočasně u areálu ministerstva obrany poblíž Pražského hradu. 
 
10.4. 2014   Před sedmdesáti lety seskočil Carbon. Paraskupina se už nikdy nesešla.     V Uherském 
Ostrohu, rodném městě velitele Františka Bogataje, odhalili památník paraskupině Carbon. Na území 
protektorátu Čechy a Morava se jedna z nejvýznamnějších odbojových skupin snesla přesně před 70 lety. 
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10.4. 2014   V Plzni bude odhalen nový památník. Ve čtvrtek 17. dubna se koná akce Českého svazu 
bojovníků na křižovatce ulic Olšová, Kaštanová a Květná v Plzni. Zde bude odhalen nový Památník obětí 
náletu na Slovany ze dne 18.  dubna 1945. 
 
10.4. 2014   Praha 1 chce pomník letcům z druhé světové války v centru města. Praha 1 podporuje 
snahu britského velvyslanectví umístit památník československým letcům bojujících v řadách RAF za 
druhé světové války v centru města. Pomník v podobě okřídleného lva by měl stát v lokalitě s vysokou 
návštěvností. 
 
9.4. 2014   Clay-Eva volá po 70 letech. Válečnému radistovi odhalí pomník. Na výročí seskoku 
paraskupiny odhalí v Malé Skále pomník tamnímu rodákovi Čestmíru Šikolovi. Výjimečnému radistovi, 
který během působení na nepřátelském území odeslal na osm stovek depeší a stal se tak nejúspěšnějším v 
historii. 
 
9.4. 2014   Památník obětem komunismu prochází opravou. DO PŮVODNÍHO STAVU SE VRACÍ 
PAMÁTNÍK OBĚTEM KOMUNISMU v liberecké Jablonecké ulici. Památník, který má podobu kvádru 
a ze dvou stran ho tvoří zrcadlové tabule pokoveného skla vsazené do ocelového rámu, dvakrát poškodili 
vandalové. 
 
 9.4. 2014    Zrcadlový památník opravují. LIBEREC Do konce dubna bude trvat výměna dvou obřích 
skleněných tabulí na památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici. Ten nedávno poškodili 
vandalové. 
 
8.4. 2014   Úřady připravují půdu pro vyvlastnění pozemků v památníku Ležáky. Ležáky 
(Chrudimsko) – Úřady postupně připravují půdu pro vyvlastnění části pozemků v areálu památníku 
Ležáky. Patří soukromé majitelce, státu se však ani po mnoha letech vyjednávání nepodařilo dohodnout 
se s ní o jejich odkoupení. Nyní chce krajský úřad majitelku ve správním řízení vyzvat, aby na svých 
pozemcích zajistila péči o národní kulturní památku. 
 
8.4. 2014   Čestmír Šikola bude mít na Malé Skále na Jablonecku svůj pomník. Devadesát pět let od 
narození, přesně sedmdesát let po seskoku do okupované vlasti a šest let po smrti se válečný hrdina 
Čestmír Šikola stane nedílnou součástí obce, kde prožil důležité mezníky svého bohatého života. Na Malé 
Skále v centru obce mu slavnostně odhalí památník. 
 
 8.4. 2014    Památník v Sudoměři připomíná první velké vítězství husitů nad šlechtou. Sudoměř je 
malebná a poklidná vesnička na jihu Čech, vzdálená asi deset kilometrů od Strakonic. Před téměř šesti 
stoletími tu ale v líté řeži zahynuly desítky, možná stovky bojovníků. Dodnes je Sudoměř známá 
především jako místo první velké vítězné bitvy husitů nad panským vojskem, ve které stoupenci Jana 
Husa poprvé použili pověstné vozové hradby. 
 
 7.4. 2014    LIBEREC: Památník poničený vandaly se už opravuje. Na konci minulého týdne začala 
obnova poničeného památníku obětem komunismu, který od roku 2006 vytváří pietní místo v parku v 
Jablonecké ulici. Obě zrcadlové tabule památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici si v posledním 
půlroce vybrali jako terč svého řádění vandalové. První prasklina ve skle se objevila zhruba před půl 
rokem, díra ve druhé tabuli vznikla o loňské silvestrovské noci buď po výbuchu dělobuchu, nebo po 
vržení láhve do zrcadla. 
 
7.4. 2014   V Ostrohu postavili pozapomenutým hrdinům pomník. Uherský Ostroh – Památce 
válečných hrdinů z paraskupin Carbon a Embassy, které komunistický režim dokázal lidem téměř 
vymazat z paměti, se v sobotu přišly poklonit stovky lidí a desítky politiků včetně premiéra Bohuslava 
Sobotky. Vzpomínkovou slavnost k 70. výročí vysazení Carbonu na území protektorátu Čechy a  Morava 
doprovázelo odhalení nového pomníku místního umělce Zdenka Veselého. 
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 7.4. 2014    Obec odhalí pomník válečnému hrdinovi. Malá Skála – V neděli 13. dubna uplyne přesně 
70 let od výsadku skupiny Clay s vysílačkou Eva. 
 
6.4. 2014   Hrabyňský památník připomíná popravu generála Heliodora Píky. Čtyři nové výstavy v 
hrabyňském Památníku II. světové války, který se v pátek otevřel po zimní přestávce, si nenechal ujít ani 
syn nestora „bunkrologie“ Jan Polášek mladší se ženou Jiřinou. Manželé z nedalekých Těškovic památník 
navštívili, aby zavzpomínali. 
 
6.4. 2014   Dostali jsme klíče od Larischovy vily. Legionáři už mají klíče od Larischovy vily a 
představili svou vizi její obnovy. V Zámečku vznikne muzeum odboje a školící a kulturní centrum. 
Pardubice pomohou například s čerpáním dotací. 
 
6.4. 2014   Malá Skála odhalí 13. dubna památník plukovníku Čestmíru Šikolovi, radistovi 
paradesantní skupiny Clay.  Přesně 70 let uplyne v neděli 13. dubna (v roce 1944 byl čtvrtek) od  výsadku 
skupiny Clay s vysílačkou Eva do oblasti pod Hostýnskými vrchy ve složení velitel četař aspirant 
Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola. 
 
 4.4. 2014    Poznávací cesta Slovensko 2014. V roce 2014 si připomínáme 95. výročí bojů na 
Slovensku a 95. výročí tragické smrti Milana Rastislava Štefánika a u příležitosti těchto výročí 
naplánovalo a zorganizovalo ústředí ČsOL ve spolupráci s Od borem pro veterány Ministerstva obrany 
ČR pietní cestu na Slovensko v rámci Projektu LEGIE 100. Mimo místa spjatá sboji našich legionářů a 
dobrovolníků po 1.sv.válce navštíví me i pietní místa spjatá s boji za osvobození naší vlasti v 2.světové 
válce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plné znění článků naleznete v elektronické verzi našeho zpravodaje Monument  
http://www.vets.cz/monument/ 
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O Spolku pro vojenská pietní místa 

 
 
 

 
Adresa: Spolek pro vojenská pietní místa, Brunclíkova 9, 162 00, Praha 6 
 
IČO: 28559410 
 
Bankovní spojení: 2600296246/2010 (Fio banka) 
 
 
 
 
 

 
 

Důležité kontakty 

Než nám napíšete dotaz, podívejte se prosím, zda není již zodpovězen v FAQ. 

Prosím pište pouze na jednu adresu. V případě potřeby si Vaše dotazy předáme. 

– 

Výkonný výbor: Mgr. Vojtěch Stráník, předseda, vojtech.stranik@vets.cz 

Vladimír Štrupl, místopředseda, vets@vets.cz 

Pokladník: — 

Příspěvky na web (nová vpm, doplnění informací, atd.): Ing. Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz 

Dotazy na vpm, osoby, časopis Monument: Martin Brynych, monument@vets.cz 

Správa webových stránek: Mgr. Vojtěch Stráník, vojtech.stranik@vets.cz 

 
 
 

Informace pro zasílání členských příspevků 
 
Členské příspěvky je možné: 
 
1) zaplatit na spolkových setkáních (či valné hromadě) 
 
2) zaslat na spolkový účet 2600296246/2010, jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (viz seznam 
členů), ideálně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve druhém  čtvrtletí 2014 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
 

Děkujeme za podporu! 
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