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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 poslední letošní číslo spojeného zpravodaje Spolku  
pro vojenská pietní místa a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2014.  

 
Poslední čtvrtletí pro nás přineslo jednu větší změnu. Na Valné hromadě spolku došlo k obměně 

členů výkonného výboru. Na tomto místě je nezbytné poděkovat předchozímu předsedovi Vojtovi, který 
se letos rozhodl nekandidovat. Jeho přínos v jeho funkčním období je nezpochybnitelný, vždyť je to 
vlastně ideový strůjce nové podoby našeho webu a především administračního systému na vkládání 
památek do databáze. Nelze vynechat i úspěšné jednání na MO a navázání spolupráce s několika obcemi. 
A to jsem určitě na něco zapomněl a proto je k tématu vlastní článek o Valné hromadě. 

 
Toto období nám přineslo několik nových členů jak do spolku, tak do jednoty. Opět se navýšil 

počet administrátorů a hlavně opět přibylo pár desítek nových přispěvatelů. Rok 2014 končíme s počtem 
zapojených větším než 600. A nelze se nepochlubit, počet zařazených památek překročil 38000. Podařilo 
se také dokončit redakční práce na sešitku s památkami Kladna. 

 
Valná hromada však ukázala, že máme před sebou celou řadu velmi důležitých úkolů. Asi 

nejhlavnějším je jasné sestavení znění našeho projektu. Za ta leta je to dost neučesaný souhrn psaných a 
nepsaných pravidel. Navíc, některá pravidla z počátku projektu přeci jen potřebují revizi.  

 
Rok 2014 byl opravdu dělný a myslím, že se můžeme pochválit. Ovšem to co jsme si naplánovali na 

další období také stojí za to. Myslím, že se všichni mají na co těšit. 
 

Vážení čtenáři, přispěvatelé, spoluspolkovníci, bratři a sestry – Vše nejlepší do dalšího roku 2015! 
 

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO! 
 

Martin 
Vítejte mezi námi : 

 
Přispěvatelé: Josef Kazík, Jarmila Beránková, Ondřej Lhotský, Libuše Pavlíčková, Josef Šedý, Filip 
Winston Schieke, Inge Müller, Michal Vošvrda, Jiřík G. Hofman, Jiří Richter, Eva Svobodová, Ing. 
Mojmír Churavý, Petr Himmel, Mgr. Libor Behúl, Ston, Tomáš Lukeš, Zdeněk Heime, Jiří Kaufner, Ralf 
Schmädicke, JUDr.Libor Nedorost, Ph.D., Jiří Turyna, Jaroslav Vyčichlo, Jan Suchan, Lenka 
Nedorostová, Jiří Suchomel, Miloš Bělohlávek, Alexander Iser, Tomáš Přibyl, Masařík Rostislav, Mgr. 
Marek Lašťovka, Martin Milichovský. 
 
Ve spolku: Ing. František Jedlička, Marta Nejedlá. 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: Jaroslav Kotlaba, Jiří Simon. 
 

Kronika Projektu 
 

13.10. 37 000 VPM, zapojilo se 568 osob. 
18.10. 37 100 VPM, zapojilo se 571 osob. 
31.10. 37 200 VPM, zapojilo se 573 osob. 
12.11. 37 300 VPM, zapojilo se 579 osob. 
22.11. 37 400 VPM, zapojilo se 581 osob. 
25.11. 37 500 VPM, zapojilo se 582 osob. 
4.12. 37 800 VPM, zapojilo se 583 osob. 
10.12. 37 900 VPM, zapojilo se 583 osob. 
26.12. 38 000 VPM, zapojilo se 592 osob. 
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Z našich aktivit  
 

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa se mohou vyskytovat některé symboly z dob nacismu či 
komunismu. Jejich případné uveřejnění na těchto stránkách je čistě ze studijních, historických a 
dokumentačních důvodů pro potřeby badatelů a neslouží k propagaci jakékoliv ideologie a hnutí, které 
směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či 
třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Od těchto ideologií se provozovatelé webových stránek 
jednoznačně distancují. Zároveň se distancujeme od osob, které památky poškozují či odcizují a toto 
jednání rezolutně odsuzujeme. 

Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelné spolkové setkání, a to ve vybrané čtvrtky  od 17hodin 
v restauraci  U Bronců, Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2015 setkání příznivců Spolku proběhne 
v těchto dnech: 8/1, 5/2, 5/3, 2/4, 21/5, 46/, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11 a 3/12. 

.**** 
 

83. setkání klubu (projektu) VETS 

83. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 9. října 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu 
obvyklého spolkového setkání. 
 
Účastnili se: Vojta, Martin a Jirka. 
 
1)Martin přítomné obeznámil se stavem prací na brožuře z edice Knihovna, VPM města Kladna. Stav je 
takový, kostra knížky byla aktualizována na dostupných datech, víme kolik VPM či VH nám chybí (6 
položek), stále ještě nemáme k dispozici seznam příslušných legionářů. Vladimírova data se do knížky 
doplní, jelikož už je přednostně zpracoval (díky mu za příkladnou ochotu). Jirka znovu oslovil ty, jenž 
mohou pomoci s chybějícími daty. Nicméně, o moc dál jsme se vlastně nehnuli. Ale není to až tak náš 
problém, knížka je v plánu až na rok 2015, takže děláme co můžeme. A jak správně upozornil na modelu 
knížky předseda – už máme jiný znak spolku, takže i ten je opraven. 
 
2)Jirka nás seznámil s průběhem aktivit ohledně přenosu funkce pokladníka, vše probíhá uspokojivě. 
 
3)Vojta okomentoval průběh doplňování CEVH na základě našich dat, opět můžeme být spokojeni. Obce 
většinou naši pomoc vítají a data doplňují. 
 
4)Jelikož nedávno vyšel nový Monument, tak Martin okomentoval mírné změny, především pokračující 
snahu o zlepšení vzhledu, zmenšení počtu chyb, apod. každé nové nápady jsou však stále vítané. Vždyť 
Monument začínal jako dvojlist a dnes se počet stránek točí okolo 40. 
 
5)A jelikož se blíží seminář, je nezbytné naše členy na tento fakt upozornit. Protože se jedná mimo jiné i 
o Valnou hromadu Spolku.  

Zapsal Martin 

**** 
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84. setkání klubu (projektu) VETS 

84. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v 
termínu obvyklého spolkového setkání. 

 
Účastnili se: Vojta, Martin,Aleš a Jirka. 

1)V rámci zvýšení efektivity korespondence bude zrušen email badatelna@vets.cz a bude nahrazen 
emailovou adresou monument@vets.cz, 
 

2) k diskusi se dává zda do našich fotografií nevkládat místo jména a data i vodoznak,například se 
znakem spolku, 
 

3)Martin informoval o postupu prací na brožuře z edice Knihovna, městu Kladnu. Situace je taková, že do 
plného počtu válečných hrobů nám chybí jedna položka. Dále máme přislíbeno několik dalších vpm ze 
hřbitovů. Aleš dává dohromady seznam legionářů,jenž Martin bude verifikovat proti oficiálním datům a 
výsledkem je velká šance na dodržení termínu jenž nám byl určen, 
 

4)Vojta oznámil, že budou k dispozici další záhlaví ke spolkovému webu, 
 

5)projednávali jsme „drobnosti“ před Valnou hromadou (co kdo přinese, apod.), 
 

6)jednotlivé prezentace pro seminář a Valnou hromadu si každý nachystá v obvyklé podobě (na USB 
flash ve formátu ppt či pdf a pro vlastní vystoupení  případně vytištěné), 
 

7)jedním z nových nápadů je „budoucí“ novinka, kdy ke každému vpm zvažujeme zřídit diskusní vlákno 
(v podobném formátu jako je členská diskuse). 

A to je vše, uvidíme se na semináři a Valné hromadě 29. listopadu 2014 v Legii. 

 Zapsal Martin 

**** 

 

 

 

 

 

 

 



 5

9. výroční setkání a 8. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst 

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 29.listopadu 2013. Vlastní 
akce začala prezentací v 10 hodin. 

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Vojta Stráník. 

V úvodu byla provedena kontrola 
přítomnosti členů spolku a vzhledem 
malému počtu přítomných byla valná 
hromada ukončena a byl vypsán v souladu 
se stanovami nový termín na 29. 11. na 12 
hodinu. 

Následoval blok přednášek, letos sice 
limitovaný absencí projektoru, ale snad pro 
posluchače přesto zajímavé. 

1)Martin představil činnost Mimoresortní 
komise pro válečné hroby při MO ČR, 

2)P. Prchlík představil plány okolo snahy o 
obnovení pomníku Hrdinům od Zborova, 

3)Vojta nastínil průběh spolupráce mezi naším Spolkem a MO, Odborem pro válečné veterány, přesněji 
s částí spravující Centrální evidenci válečných hrobů. Do současné doby bylo osloveno s nabídkou dat 30 
obcí, kdy zpětně reagovala přesně jedna polovina a pouhé 4 obce data vložila a následně nám o tomto dali 
informaci. Další jednání budou pokračovat v roce 2015. Nicméně je zjevné, že projekt je to přínosný. 
Následná diskuse opět otevřela otázku ne zcela dořešeného právního ukotvení tzv. rodinných hrobů (tedy 
místa, kde je pohřben či v podobě kenotafu zmíněn např. legionář, ale zároveň jsou zde pochováni i 
členové jeho rodiny). 

4)Vojta představil statistiky ohledně provozu našich stránek. Předně je třeba zdůraznit, že ze starého 
webu je na nový překlopeno již 99% dat. Počet vkladačů je v současné době 16 osob, což je skvělé, byť 
pochopitelně v procentech jimi vložených dat jsou velké rozdíly. Návštěva stránek je také velmi dobrá, 
průměrně okolo 500 unikátních adres denně. V diskusi bylo upozorněno především na nezbytnost 
kontroly dat. Dále se jako velmi vhodné jeví při vkládání zároveň kontrolovat zda daná památka nejde 
přes jméno spojit s další (přes sekci „jména z pomníků“). A u kontroly se zaměřit na logičnost 
zařazovaných dat. Například není možné vložit památku na legionáře, který by měl datum narození 1924 
apod. 

5)Jirka vyhodnotil naši soutěž Liga přispěvatelů, letos již 5. ročník a obratem byly předány ceny: 

1. místo – Jedlička František         2707,5 
2. místo – Barabás Ladislav           1208,5 
3. místo – Krídlo Jaroslav                473,0 
4. místo – Lašťovka Milan                256,5 
5. místo – Šimčíková Lenka            211,0 

 Zvláštní cenu ještě dostal „muž v pozadí“, náš hlavní přepisovač Aleš, který stojí za zpracování 
nemalého množství textů. 

6) Vladimír informoval o své velmi záslužné práci při fyzické obnově památek. Přesněji v obci Radouň. 
Dá se tedy říci, že ne pouze evidujeme, ale i opravujeme. 
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7)Petr představil aktivity zaměřené na opravu a obnovu vojenských hřbitovů, především ve spolupráci 
s KVH Beskydy a Signum belli 1914. Například ohledně tvorby naučné stezky připomínce 28. pluku. 
Jejich aktivity byly zmíněny i v pořadech Naše Velká válka a Raport o Velké válce. 

8)Petr dále představil formy podpory aktivit okolo vojenských památek přes známou hru Geocaching a to 
na příkladu vojenských hřbitovů na východním Slovensku. Přičemž je nezbytné zdůraznit, že hráči nejen 
hledají skrýše, ale podílí se i na úklidu hřbitovů. A Petr by rád u každého ze hřbitovů zřídil jednu skrýš. 

9)Následovalo předání pamětních odznaků našeho Spolku. 

10)František přestavil problematiku 
mapování památek na hřbitově v Hradci 
Králové – Pouchově. V první řadě 
poděkoval za již odvedenou práci, kterou 
vykonal Ivo Šťastný v předchozích 
obdobích. Tento hřbitov není v současné 
době úplně podchycen i v databázi CEVH a 
bylo dáno k diskusi jak ho vlastně 
„dozmapovat“. 

11)Marek přestavil nástin velmi zajímavého 
projektu na podporu výuky historie, 
přesněji událostí okolo 1. světové války. 
Bude se jednat o formu aktivní diskuse 
přednášející-posluchači, kdy budou 
posluchači „vtaženi“ do diskuse mezi 

oběma průvodci projektem „Hrdým legionářem“ a „skeptickým staříkem“ a pokusí se vyřešit jejich 
rozpor na vidění historie vzniku a působení našich legií. V průběhu projektu bude diskuse zaměřena na 
stále probírané otázky typu „byli legionáři hrdinové nebo zrádci Císaře“, apod. Na projekt se mohou těšit 
v některých středočeských obcích a následně bude nabídnout k dalšímu využití. 

12)Vladimír představil účast členů projektu na stěhování ostatků z osária z Olšanských hřbitovů, kterého 
se letos dva naši členové účastnili. 

13)A jen pár slovy Martin zmínil postup prací na naší letošní brožuře o městu Kladno. 

 V rámci semináře do Českobrodské jednoty ČsOL vstoupil Jarda Kotlaba a do Spolku vstoupili F. 
Jedlička a M. Nejedlá. 

 Je nezbytné poděkovat také našim hostům za jejich účast, za vstup do diskusí a přinesení mnoha 
zajímavých námětů. Pochopitelně panu Krídlovi za jeho dar pro náš Spolek. 

V neposlední řadě patří díky ČsOL za poskytnutí prostoru a Alešovi za péči o logistické zabezpečení. 

 Zapsal: Martin 

**** 
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Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2014 

VH se konala po semináři dne 29. listopadu 2014. 

 V úvodu semináře k problematice vojenských památek byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku 
a vzhledem malému počtu přítomných byla valná hromada ukončena a byl vypsán v souladu se stanovami 
nový termín na 29. 11. na 12 hodinu. 

 Náhradní valná hromada začala s mírným zpožděním v 13 hodin. 

 1)       Prvním bodem byla rekapitulace činnosti výkonného výboru v předchozích třech letech, kterou 
provedl předseda Vojta, který VH řídil do volby nového výboru: 

za pozitiva lze označit 

-byl založen nový web a podařilo se na něj převést 99% dat, 

-v rámci nového občanského zákoníku byla provedena úprava stanov, 

-byly dořešeny administrativní záležitosti Spolku, 

-došlo ke stabilizaci členské základny Spolku, 

-podobně byla dořešena spolková pokladna, 

-Spolek by velmi dobrým způsobem prezentována na veřejnosti i v médiích, 

-byla navázána spolupráce s MO. 

 Za ještě ne zcela dořešené věci lze považovat: 

-občasné organizační zmatky při plánování a následné účasti na různých akcích 

-nedostatečná komunikace v rámci Spolku, tedy fakt, že členská část diskusního fóra Spolku není zcela 
využívána všemi členy a následně se protahuje projednávání různých záležitostí 

-nerovnoměrné rozložení povinností ve Spolku 

2) Následovala diskuse, která bude podobně jako předchozí diskuse o změně jména u „Galerie hrdinů“ na 
„Jména z pomníků“ pokračovat. Nicméně i když se na první pohled může zdát, že jde „pouze“ o 
slovíčkaření, základ je podstatně hlubší. Jde o fakt, že objektem zájmu našeho spolku je něco co nemáme 
zcela přesně označeno. Pracovně používáme termín „vojenské pietní místo“. K tomu je třeba dodat, že 
válečný hrob je poměrně obstojně definován zákonem o VH a ministerskou metodikou. Naproti tomu 
naše definice pojmu vpm se v minulosti zaměřila spíše na technickou stránku věci, tedy co je vlastně 
pomník, co památník, co kenotaf, atd. A ne zcela přesně jsme dořešili co vlastně na dané památce má být. 
Následkem toho je, že občas dochází k velmi diskutabilním položkám. Pokusím se vysvětlit na příkladu 
Jaroslava Haška. Hašek byl jak spisovatel, tak i voják a legionář. Vše kde je zmíněn jako voják či legionář 
plně splňuje naši „nepsanou“ definici pojmu vpm, avšak existují i památky na Haška spisovatele. Za 
„normálních“ okolností bychom tyto památky ignorovali. Potíž je však v tom, v rámci našeho projektu 
máme seci „jména z pomníků“, kde je vedle medailonku osoby i seznam památek k ní se vážící. A zde by 
zase ty „nevojenské“ teoreticky chyběly. Otázka tedy je jak dál s tímto nesouladem. 

Problematika je to pochopitelně o něco hlubší, protože může nastat situace, kdy by za vojenské pietní 
místo byla označena památka, která sice splňuje všechny naše parametry po technické stránce, ale už není 
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zcela vhodné památku za vpm považovat po stránce lidské. Tedy je pochopitelně nezbytné v rámci naší 
nestrannosti zmapovat vše, například hroby vojáků Rudé armády, ale i jejich protivníků. Stejně tak „naše“ 
oběti z roku 1968, ale i mrtvé z okupačních armád. Jen tak vznikne nestranný pohled na dějiny. A tak se 
dá pokračovat ve všech konfliktech a dějinných událostech. Tedy je zjevné, že pojem „vojenské pietní 
místo“ pro definici objektu našeho zájmu není dostačující a bude muset být změněno. Tedy tento pojem, 
ne objekt zájmu. 

Tímto vyzíváme všechny naše členy a příznivce k diskusi o tomto problému. Čím nahradit pojem vpm a 
jak přesně definovat objekt zájmu. Technickou stránku vyřešenu máme léta, ale obsahová ještě na 
dořešení čeká. A data zatím přibývají. 

3) Následovala volba výkonného výboru. Navrženi byly tři kandidáti a všichni byly většinou přítomných 
zvoleni do výkonného výboru.   Nový výkonný výbor má toto složení: Vladimír Štrupl, Ing. Jiří Porteš, 
Ing. Petr Tichý. Výkonný výbor za svého předsedu zvolil Ing. Jiřího Porteše. 

 Nově zvolený předseda Spolku převzal řízení VH od Vojty Stráníka. 

4) Byla nastíněna finanční rozvaha (návrh rozpočtu) Spolku pro rok 2015. Předloženy byly tři varianty 
závisející mimo jiné na výši členského příspěvku. 

5) Byla odsouhlasena výše členského příspěvku na další období ve výši 400 Kč a splatnost tohoto 
příspěvku do 31. března 2015. Platbu je možno provést až od 1. ledna 2015 a to osobně pokladníkovi 
nebo elektronicky převodem na účet Spolku. 

6) Na základě výše příspěvku byl schválen rozpočet pro rok 2015 s předpokládanými výdaji ve výši 
14500 Kč. 

7) Byla provedena již druhá revize členské základny. Stávající stav je na samostatné stránce. 

8) Pro možnost elektronické platby budou členům Spolku přidělena osobní čísla, které bude moci plátce 
využít jako variabilní symbol. 

9) Byl schválen termín dalšího semináře a valné hromady, tímto dnem je 28. listopad 2014. 

10) Sponzor našeho webu, TOP-ARMYSHOP má dále zájem nás podporovat. K jednání s ním byl 
pověřen místopředseda Vladimír Štrupl. 

11) Nový statutární orgán Spolku bude zapsán do Spolkového rejstříku, což vybaví V. Ježek. 

12) Byl představen plán akcí na rok 2015. Tento je již umístěn na našich stránkách. Jsou vítané všechna 
doplnění. Zvláštní pozornost prosím věnujte faktu, že spolková setkání již nemají pevný základ (první 
čtvrtek), ale jsou stanoveny různé termíny. 

13)Bylo provedeno předání (přerozdělení) Spolkové agendy, která byla v působnosti předchozího 
výkonného výboru, tedy hlavně předchozího předsedy. K tomu budou upraveny všechny informace na 
našich stránkách, včetně kontaktů. 

14) Vladimír Ježek nás seznámil s postupem prací, vlastně již finalizací aktivit ohledně výroby trika 
model 2014. Výsledkem je, že budeme mít dva modely trika (pro Spolek a pro jednotu ČsOL Český 
Brod), barva bude khaki (olive-drab, tmavě zelená), logo a písmo v kontrastní barvě vůči podkladu, 
součástí bude tedy znak spolku či obce a vlaječka. Cena jednoho modelu bude cca 350 Kč, s příspěvkem 
z rozpočtu Spolku se nepočítá. Z rozpočtu se uhradí výroba triček „na víc“. Vladimír založí v členské 
diskusi vlákno pro objednání počtu a velikostí s termínem uzávěrky do 28. 2: 2015. 
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A v rámci různého: 

-František pro dořešení mapování Pouchova založí na diskusi samostatné vlákno. 

-Naše data opět posloužila v další publikaci, tentokrát od pana J. Padevěta. 

Závěrem je třeba poděkovat předchozímu výkonnému výboru. Vojtovi, Vladimírovi a Honzinovi za 
odvedení neskutečně velkého objemu prací. Je to sice zmíněno v úvodu, ale kdo si porovná třeba jen 
„starý“ a „nový“ web musí vidět, že je to skok z 20. do 21. století. A tomu nemalá administrativa a 
množství jednání. Prostě velké díky! 

A novému výboru lze popřát jen množství elánu a pevné nervy se zvládáním Spolku. 
 Zapsal Martin 

**** 
 

Členská základna Spolku pro vojenská pietní místa k 30. 11. 2014 

Členové: 

 1.  Vladimír Štrupl  místopředseda
 2.  Martin Brynych  člen 
 3.  Ing. Radek Říha  člen 
 4.  Ing. Petr Tichý  místopředseda
 5.  Ing. Přerovský Josef  člen 
 6.  Jan Kincl  člen 
 7.  Diana Štruplová  člen 
 8.  Aleš Zahradníček  člen 
 9.  PhDr. Ferdinand Vrábel  člen 
 10.  Ing. Jiří Porteš  předseda 
 11.  Roman Janas  člen 
 12.  Dan Vrba  člen 
 13.  Dan Vrba ml.  člen 
 14.  Tomáš Sehnalík  člen 
 15.  Mgr. Vladimír Ježek  člen 
 16.  Mgr. Vojtěch Stráník  člen 
 17.  Ing. Magdaléna Zsilinszká  člen 
 18.  Zdeněk Surýnek  člen 
 19.  Ondřej Brcko  člen 
 20.  Jaroslav Kotlaba  člen 
 21.   Miroslav Hudeček  člen 
 22.   Marek Skýpala  člen 
 23.  Milan Lašťovka  člen 
 24.  Lenka Šimčíková  člen 
 25.  Ing. František Jedlička  člen 
 26.  Marta Nejedlá  člen 
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–Čestní členové: 

 1.  Roman Ujfaluši 
 2.  Jaroslav Čvančara 
 3.  Stanislav Kain 
 4.  Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. 
 5.  Milena Kolaříková 

 

Sympatizanti: 

 1.  Olda Tetur 
 2.  Pavel Měkota 
 3.  Jitka Lenková 
 4  Jiří Hušek 
 5.  Zdenko Maršálek 

 
**** 

 

85. setkání klubu (projektu) VETS 

85. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 10. prosince 2014 v Praze v restauraci U Bronců, 
v obvyklém čase. 
Účastnili se: Vojta, Martin, Jirka, Diana, Lenka, Milan a jako milá návštěva Karl W. Schubsky 
s doprovodem. 
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1)V úvodu Vojta zaučoval Martina jak dělat zálohování dat z projektu v rámci dělení činností, 

2) Jirka informoval o stavu účetnictví, včetně maximálně milé zprávy, máme účetního a ještě nám 
vypomůže zdarma – zázraky se dějí I dnes, 

3)Jirka nás spravil o svém jednání na VÚA v Praze, kde předně měl milou povinnost předat náš pamětní 
odznak panu řediteli Mgr. J. Žikešovi za mnoho věcí jenž dělá pro zveřejnění informací pro badatele 
v oblasti vojenské historie. Každý kdo dělá do bádání po osobách jistě znám například databázi padlých. 
Navíc jsme byli ujištěni, že I do budoucna se máme na co těšit, 

4)Vladimír vyjednal podmínky s naším sponzorem k oboustranné spokojenosti, ještě jednou díky TOP-
ARMYSHOPU, 

5)Martin informoval o schůzi středočeské SVV, kde mimo jiné zaznělo, že náš projekt je dobře znám, 

6)Martin představil předfinální verzi brožurky o Kladnu, ta v současné době prochází ještě korekturou (v 
rámci našich možností), každopádně je již poskládaná a do vánoc by měla být v elektronické podobě na 
webu, 

7)Náš host Karl W. Schubsky nás seznámil se svými projekty a prodiskutovali jsme možnosti spolupráce, 
především v oblasti zaniklých památek, úžasné nápady co oživí to co by jinak bylo zapomenuto. 

A to je vše, letos už se neuvidíme, takže všem vše nejlepší do Nového roku a klidné vánoční svátky . 

Zapsal Martin 

**** 

Další sešit v edici Knihovna 
 

Konec roku přinesl ještě jedno malé překvapení. Podařilo se v rekordním 
čase dokončit práce na dalším sešitku z edice Knihovna Spolku pro 
vojenská pietní místa. Jedná se o svazek č. 112 – Vojenská pietní místa 
města Kladno. Obsah je obdobný jako v předchozích dílech. Tedy válečné 
hroby, vojenská pietní místa a seznam legionářů Kladna a přináležejících 
obcí. 
Tento díl je ke stažení na našich stránkách (http://www.vets.cz/2016-
spolkova-knihovna/). Jako další překvapení je fakt, že I tento díl s velkou 
pravděpodobností vyjde tiskem. Předtiskové práce byly již ukončeny a 
náhled obálky máte možnost vidět zde v náhledu (na náhledu je 
nesprávně uvedeno číslo sešitu, správně je 112). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

**** 
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Publicistika 
 

Nové záhlaví 
 
Změna názvu našeho Spolku, odstranění „o. p. s.“ se nutně muselo projevit i v záhlaví našeho webu a naší 
edice knihovna. Nově tedy bude na první stránce tohle. 

 
                                                                                                Martin 

**** 
 

Seminár o Ivanovi Markovičovi v Novom Meste nad Váhom 

 Na bilinguálnom Gymnáziu M. R. 
Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa 
dňa 11. novembra 2014 uskutočnil 
seminár pre študentov školy na tému 
„Ivan Markovič“. Podujatie zorganizoval 
v spolupráci s vedením školy Ústav 
politických vied Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave v rámci akcie „Deň 
otvorených dverí“, počas ktorej 
prichádza verejnosť – študenti aj ďalší 
záujemcovia – na jednotlivé pracoviská 
SAV. Ústav politických vied SAV sa 
však rozhodol na návštevy pri tejto akcii 
nečakať a uskutočniť svoju výjazdovú 
akciu. Na seminári aktívne vystúpili 
riaditeľ ÚPV SAV Miroslav Pekník, 
docent Masarykovej univerzity v Brne 

a Karlovej univerzity v Prahe Vladimír Goněc, Peter Zeleňák z Katedry histórie FF Komenského 
univerzity v Bratislave a pracovník ÚPV SAV v  Bratislave Ferdinand Vrábel. 

 Vzhľadom na to, že tento rok uplynulo 100 rokov od začiatku prvej svetovej vojny a aj od založenia 
Českej družiny v Kyjeve, ktorej členom sa stal aj myjavský rodák Ivan Markovič (1888 – 1944), ÚPV 
SAV venoval svoju akciu v Novom Meste nad Váhom práve Markovičovi, ktorý bol vynikajúcim členom 
československých légií v Rusku. Neskôr bol Markovič aj tajomníkom Zväzu Česko-slovenských spolkov 
v Rusku, tajomníkom Česko-Slovenskej Národnej rady v Paríži a redaktorom viacerých odbojových 
periodík – Čechoslovák, Slovenské hlasy, La Nation Tchèque a Československá samostatnost. V októbri 
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1918 sa spolu so Štefanom Osuským zúčastnil na rokovaní čs. predstaviteľov v Ženeve o budúcej podobe 
Československej republiky. 

 V medzivojnovej Československej republike sa Markovič stal nakrátko aj ministrom obrany, potom 
ministrom pre unifikáciu zákonov a neskôr aj podpredsedom poslaneckej snemovne. Ako bývalý 
dôstojník a československý legionár bol aj predsedom Zväzu československého dôstojníctva 
a podpredsedom Československej obce legionárskej. Svojmu slovenskému a československému 
vlastenectvu, ideovému odkazu prvej ČSR a jej prezidenta – Osloboditeľa Tomáša Garrigue Masaryka 
zostal verný aj po marci 1939, keď sa zapojil do ilegálneho odbojového hnutia. Gestapo ho zatklo už na 
jeseň roku 1939 a väznilo v Dachau a Buchenwalde, kde Markovič 16. februára 1944 zahynul. 

  Podujatie sa na škole v Novom Meste nad Váhom stretlo s veľkým záujmom študentov a za pomoci 
vedenia školy a pedagogického zboru prispelo k rozšíreniu vedomostí študentov o I. Markovičovi, 1. 
svetovej vojne, československých légiách a vzniku Československej republiky. 

 F. Vrábel 

**** 

SLOVENSKÝ VAGÓN DO LÉGIOVLAKU 

V spolupráci s viacerými dobrovoľníckymi neziskovými organizáciami na Slovensku sa začal konečne 
pripravovať už aj slovenský vagón do Légiovlaku, ktorý je súčasťou projektu Československej obce 
legionárskej "Legie 100". 

Projektom sa má pripomenúť sté výročie vzniku československých légií a Československej republiky, o 
čo sa výraznou mierou pričinil spolu s T. G. Masarykom, E. Benešom aj generál Milan Rastislav 
Štefánik. 

Slovenský vagón bude zameraný na dielenskú - kovoobrábaciu - činnosť. 

Prosíme všetkých, ktorí by mohli najneskôr v priebehu mesiacov január a február 2015 prispieť do 
slovenského vagónu nejakými exponátmi - kováčske náradie, nákova, ponk, kliešte, kladivá, staré 
podkovy, zámky, zámočnícke náradie, nejaký starý sústruh, alebo aspoň nejaké jeho súčiastky, aby sa 
prihlásili redakcii Bradla, alebo na email: fvrabel@seznam, cz, tel. č. 0917 170063. 

Ďakujeme! 

**** 

24. Valné zhromaždenie  Spoločnosti M. R. Štefánika 

V sobotu 22. novembra 2014 sa v  Piešťanoch uskutočnilo 24. Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika. Zakrátko po prevratných spoločensko-politických zmenách v novembri 1989 sa na 
Brezovej pod Bradlom začiatkom roku 1990 zišlo zhromaždenie nadšencov a rodákov, ktorí sa rozhodli 
založiť Spoločnosť M. R. Štefánika s cieľom propagovať život a dielo tohto svojho najvýznamnejšieho 
rodáka. Spoločnosti sa za uplynulých 24 rokov podarilo založiť v krajoch a okresoch regionálne pobočky 
a s ich pomocou aj výdatne prispieť k obnoveniu pamiatky Štefánika na Slovensku, ktorá bola 
v predchádzajúcom období deformovaná. 
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Na VZ sa v Piešťanoch 
zhodnotila činnosť Spoločnosti 
MRŠ a zvolila sa aj nová 
Správna rada spoločnosti. 
Rokovanie spoločnosti 
pozdravili v úvode viacerí 
hostia, okrem iného aj prof. Ing. 
Dušan Bakoš, predseda 
Správnej rady M. R. Štefánika 
a PhDr. Ferdinand Vrábel, člen 
Správnej rady M. R. Štefánika 
a člen Československej obce 
legionárskej, jednota Český 
Brod. 

 Spoločnosť M. R. Štefánika na 
rokovaní v Piešťanoch ocenila 

viaceré spolupracujúce organizácie aj jednotlivcov, ktorí sa pričinili o propagáciu a šírenie odkazu M. R. 
Štefánika ako jedného zo zakladateľov Československej republiky. Spoločnosť M. R. Štefánika udelila 
ďakovný list za spoluprácu aj Československej obci legionárskej v Prahe a tiež F. Vrábelovi z Jednoty 
ČsOL Český Brod. 

  F. Vrábel 

**** 

František Šteidler 

* 12. decembra 1887 (Pacov) 
† 6. decembra 1974 (Praha) 
 
Československé légie mali vo svojich radoch mnoho 
schopných príslušníkov, naslovovzatých odborníkov vo 
všetkých profesiách. Okrem iných odborností boli medzi 
nimi aj viacerí vynikajúci historici, ktorých diela si 
zachovávajú platnosť až do našich čias, aj keď novšie 
výskumy a bádania ich údaje v detailoch poopravili a 
spresnili. Ale celkový charakter ich diela, komplexný 
opis príbehu ruských, francúzskych i talianskych légií a 
hlavne ich ideové poňatie zmyslu vzniku, bojov a odkazu 
légií zostáva pre našu dnešnú generáciu a aj budúce 
pokolenia nespochybniteľné. 
Pokiaľ ide o ruskú légiu, tá našla svojich historikov 
napríklad v Josefovi Kúdelovi, Jaroslavovi Papouškovi 

alebo Františkovi Šteidlerovi. Práve Šteidlerovi sú venované tieto riadky pri príležitosti spomienky na 
jeho odchod pred štyrmi desiatkami rokov. 
Už kraj, z ktorého Šteidler (pôvodne sa rodina písala Steidler) pochádzal, vtlačil mladému študentovi 
nezmazateľné znaky. Jeho rodiskom je Pacov, kraj husitov, južné Čechy neďaleko Tábora. Po maturite na 
gymnáziu v Pelhřimove študoval na filozofickej fakulte pražskej českej univerzity, kde ho promovali na 
doktora filozofie 23. októbra 1913. Jeho štúdium ho predurčilo na dráhu stredoškolského profesora. Učil 
na reálnom gymnáziu v Prahe na Smíchove a potom na gymnáziu v Příbrami. Tak ako mnohým iným, aj 
jemu však dráhu profesora prekazila prvá svetová vojna. Šteidler narukoval ako záložný poručík k 18. 
práporu poľných strelcov a odišiel s ním na východný front. Už 7. septembra bol ranený a padol do 
ruského zajatia pri dedine Radostovka v Poľsku. Prešiel cez niekoľko zajateckých táborov a v Barnaule 
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(Altajská gubernia) sa stal konateľom československej zajateckej organizácie. Od roku 1917 pôsobil ako 
spolupracovník Odbočky Československej Národnej Rady na Rusi. Ako dobrovoľník nastúpil vojenskú 
službu u 7. pešieho pluku „Tatranského“.  
Už po bitke pri Zborove poveril štáb Československého armádneho zboru ppor. PhDr. Šteidlera 
zhromažďovaním materiálov, na základe ktorých by neskôr mohla byť napísaná práca o dejinách čs. 
vojska na Rusi. V júli 1918 ho povolali do štábu východného frontu v Irkutsku, kde sa začína jeho dráha 
ako historika a archivára 1. čs. zahraničného odboja. 
Ako náčelník historického oddelenia štábu čs. vojska v Rusku (27. júna 1919) vydáva inštrukciu, ktorá 
mala usmerniť historicko-archívnu prácu v čs. vojsku na Rusi. Vďaka tomu, aj za veľmi zložitých 
podmienok bojov a presunov, sa podarilo zhromaždiť neoceniteľné dokumenty o hnutí Čechov a 
Slovákov v Rusku. Tento fond sa stal základom archívu Československého armádneho zboru v Rusku. 
Vďaka vytrvalej a energickej činnosti F. Šteidlera sa podarilo sústrediť takmer všetky najdôležitejšie 
dokumenty o našich légiách v Rusku a tie sa stali neskôr súčasťou najcennejších fondov Památníku 
osvobození v Prahe. 
Okrem budovania archívu sa Šteidler venoval aj intenzívnej publicistickej práci a v Československom 
denníku, orgánu našich ruských légií, vyšli desiatky jeho príspevkov. Jeho vedecká práca sa začala už na 
Sibíri, kde začal písať prvé kapitoly svojej dodnes vcelku neprekonanej práce „Československé hnutí na 
Rusi“. Už viacero autorov poznamenalo, že tento Šteidlerov spis, ktorý dokončil v roku 1920 vo 
Vladivostoku a v prvom vydaní vyšiel už v januári 1921, nemôže obísť žiadny historik, ktorý sa bude 
zaoberať dejinami našich legionárov v Rusku. Svedectvom o trvalej hodnote tejto Šteidlerovej knihe je aj 
to, že je súčasťou I. dielu monumentálnej publikácie, ktorá vychádza v rámci projektu „Legie 100“: 
ORIÁN, Edmund – PANUŠ, Bernard – STEHLÍK, Eduard – ŠTEIDLER, František. 
ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU 1914-1920. Díl I. Praha, 2014. 
Šteidler sa vrátil do Československej republiky v lete roku 1920 ako kapitán. Po demobilizácii nadväzuje 
na svoju predvojnovú profesiu stredoškolského profesora. Učí na gymnáziu na Žižkove a od roku 1925 na 
reálke na Vinohradoch. Súčasne odovzdáva výsledky svojej archivárskej činnosti v Rusku do archívu 
Památníka odboje. Šteidler píše ďalšie práce, ktoré publikuje a v nich aj polemicky vystupuje proti 
počínajúcemu falšovaniu úlohz našich légií v Rusku v súvislosti s ľavicovými publicistami a 
komunistickými agitátormi. V roku 1922 vychádza jeho opis bitky pri Zborove „Zborov“ a v roku 1923 
vydáva brožúru „Naše vystoupení v Rusku 1918“ a je aj členom redakčného kolektívu významného 
zborníku „Naše revoluce“. Vydáva celý rad ďalších prác, okrem iného aj rozsiahle dejiny 9. pešieho 
pluku Karla Havlíčka Borovského (1937). 
V roku 1926 sa Šteidler vracia na čelo archívu Památníka odboje a zhromažďuje ďalej dokumenty k 
dejinám légií. Jeho úsilie smeruje k vytvoreniu jednej centrálnej inštitúcie „Památník osvobození“, kde 
našli všetky dokumenty z nášho prvého odboja dôstojné miesto na trvalú úschovu. V čase ohrozenia 
republiky a nadchádzajúcej okupácie vyvinul Šteidler so svojimi spolupracovníkmi až nadľudské úsilie, 
aby sa dokumenty spojené s dejinami čs. légií zachránili pred nacistami. Pochopiteľne jedným z prvých 
krokov okupantov je aj penzionovanie Šteidlera. Po oslobodení v roku 1945 je Šteidler medzi tými, ktorí 
začínajú obnovovať „Památník osvobození“ a sústreďovať rozptýlený a na rôznych miestach poukrývaný 
materiál. Stáva sa prvým riaditeľom novozriadeného Vojenského ústředního archivu, ktorému teraz už 
pribudla úloha zhromažďovať dokumenty aj z rokov 1938 – 1945. Šteidler je tak zakladateľom podstatnej 
časti fondov aj dnešného Vojenského historického ústavu – Vojenského historického archívu v Prahe. Vo 
Františkovi Šteidlerovi sa takmer v ideálnej podobe spája postava českého vlastenca, vzdelanca, ktorý 
vedel nielen vedecky pracovať a na vysokej úrovni publikovať výsledky svojej práce, ale keď bolo treba, 
vedel vziať do ruky aj zbraň v boji za oslobodenie národa a za jeho prežitie. V tom môže byť príkladom 
pre súčasné aj budúce generácie Čechov a Slovákov. 
K Šteidlerovmu hodnoteniu légií postačia dva citáty: 
„Vytvořily tedy ruské legie na základech budovaných v ruské armádě od čtrnáctého roku, svou tvůrčí 
schopností a organisačním talentem na Sibiři takřka vojenský stát ve státě a daly národu poučný příklad 
energické svépomoci v poměrech a v prostředí zcela víjimečném...“ 
„...Není zapotřebí legie idealizovat a zveličovat jejich činnost, abychom poznali, čím opravdu národu 
byly a co vskutku pozitivního ve prospěch jeho samostatnosti vykonaly. Mluví jejich skutky. Vítězné boje 
na straně jedné a hroby padlých na straně druhé. Činnnost legií byla nesporně hlavním a nejpádnějším 
argumentem v rukou našeho politického vedení v diplomatickém jednání se státy dohodovými. Bez legií 
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by nebyl myslitelný náš zahraniční odboj, bez jejich krve a obětí nebylo by naší samostatnosti.“  
Stručné, jasné a výstižné. K tomu niet čo dodať. 

Zdroje: VHA, archiv autora 
Zpracoval: F. Vrábel 

**** 

Vyšel o nás článek 

Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. se rozhodl 
mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí 
všech konfliktů a válek na našem  
území, případně v zahraničí. Projekt mapování 
vojenských pietních míst probíhá od roku 2004 jako 
zcela otevřený projekt, to znamená, že se může  
připojit kdokoliv bude mít zájem a to do 
jakékolivčásti projektu. Velmi bychom uvítali 
dobové fotografie původních pomníků, z doby, kdy 
byly postaveny. Mnohé z těchto památek v důsledku 
odsunu obyvatelstva z pohraničních oblastí zcela 
zanikla, nebo byla změněna, často velmi  
necitlivě. Z tohoto důvodu velmi vítáme jakékoli 
písemné či fotografické podklady k existujícím i 
zaniklým pomníkům na území ČR, či pomníkům,  
které jsou v zahraničí, a které mají souvislost s 
občany C a K na území Čech, Moravy a Slezska, 
případně na pomníky postavené v zahraničí na  
paměť občanů ČSR zahynulých v důsledku 
válečných událostí. Kontaktní email je 

milan.lastovka@vets.cz či 
simcikova.lenka@gmail.com. 

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

 
Seznam popravených na Kobyliské střelnici 1,7 1942, prosím opravte jméno mého děda Jilia Puflera. 
Píše se s jedním f. Jestli chcete můžu doložit jeho umrtní list s příčinou smrti "popraven zastřelením". 
Gestapo to umělo napsat správně. S pozdravem Julius Pufler 
 
I to se stává, že jméno nesprávně uváděno, u nás tedy napraveno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
Dobřív, okres Rokycany 
 
Umístění: Dobřív, náves 
Nápis: 
PAMÁTCE PADLÝM A OSVOBODITELŮM 
DĚKUJE VDĚČNÁ OBEC. 
1924. 
 
ANDĚL VÁCL. LEG., DEZORT KAREL, EBELENBR 
JAN, KLIKA JAN, HEGNER VOJTĚCH LEG., JÁGR 
EMIL LEG., JÁGR VÁCL., KOVAŘÍK JOS., KOVAŘÍK 
VÁCL, KRESL BOHUMIL, KLÍR VÁCLAV, LINHART 
JOS., MATOUŠEK JAR., MUDRA FRANT., NETRVAL 
KAREL, PALEK JOS., PALEK VÁCL., PUML BOH., 
PUML ŠTĚPÁN LEG., PŘIBYL BOH., REINDL FRANT., 
SEDLÁK BOH., SEDLÁK VÁCL., STRAKA VÁCL., STRNAD FRANT., SVOBODA FRANT., 
ŠILHÁNEK JOS., ŠNAJDR RUD., ŠTĚTINA JAN, TYTL VÁCL., UNGR JAN, VALDMAN BOH., 
VONDRÁSEK FRANT., VONDRÁSEK JOS., VONDRÁSEK JAN, VALDMAN JOS., ZOUL VÁCL. 
  
Od čtenáře: Ve jméně padlého v 1. sv. válce "Reincla" je chyba, správně má být, a je to tak uvedeno i na 
pamětní desce, František Reindl. 
 
V projektu byla provedena oprava. 
 

**** 
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Ivan Zapadlo 
 
ppor. 
16.6.1978 
13.7.2001  
tragicky zahynul jako voják Armády ČR v mírové misi SFOR v Bosně. 
 
Vzkaz od čtenářky: 
milá maminko Ivana, byl to můj spolužák ve školce, a pak i na základce. Byl skvělej kluk, nezákeřný, 
byla s ním pořád legrace, a později i po základce jsme se vídali, nejde na něj nikdy zapomenout. Jeho 
číslo má pořád své čestné místo v mém telefonu... On tu pořád je a vždycky bude. Byl bezvadný kamarád 
a charakterní člověk, plný života, humoru a vždycky všechny okolo svým optimismem nakazil. Dodnes 
živě vidím jeho úsměv a veselé oči. Naposledy jsem se s ním potkala v disco Severka, zrovna něco slavil 
a hned jak mne viděl, běžel s radostí přijmout mě do víru oslavy. Dlužím mu "panáka" a vím, že si ho s 
ním tam nahoře jednou dám s chutí na naše opětovné setkání. Strašně mi chybí, často na něj vzpomínám. 
Je nás hodně, nebojte. Skládám hold jeho památce. A děkuji Vám za něj, že jsme s ním jeho život mohli 
prožít.... 
 

Petra Mikulová 
 

**** 
 
Seznam příslušníků PS a vojsk MV, kteří zahynuli po dobu služby 
 
Seznam není úplný, chtěl bych upozornit že uvedený seznam není úplný.Chybí mi zde jmémo Jiří Ulman 
nar.1962 který se zastřelil na Javoří pile. 
 
Naše reakce: Taky nikde netvrdím, že je úplný, postupně se doplňuje, přesně tak jak jste právě doplnil J. 
Ulmana. Chceme tímto uchovat i vojákům PS památku. Díky za pomoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
 
Praha 5 
 
Prosím o doplnění jmen padlých v 1.světové válce na pomníku poblíž radlické školy.Byli mezi nimi i dva 
bratři mé babičky Antonín a František Veselští.Děkuji 
 
Naše reakce: Absolutně nechápu o čem je řeč. Jaký památník? Je na této stránce? Ta jména na památníku 
fyzicky jsou (a my je nepřepsali)? Jinak budete muset psát někam úplně jinam, jména jenž na památce 
nejsou pochopitelně nemůžeme doplnit na památku, maximálně do poznámky na stránku s památkou. 
Tedy o jaké místo se přesně jedná? 
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Zde je třeba doplnit, že podobných „požadavků“ chodí více. Již z podstaty našeho spolku nejsme schopni 
zabezpečovat opravy památek, zvláště pak bez jasných informací. 
 

**** 
 
Pomník Obětem světových válek 
 

Umístnění : Sentice 
 
Souřadnice : 49°18'36.708"N, 016°26'42.848"E 
 
Foto : Petr Válek, 21. 5. 2006 
 
 
Od čtenářky: Jsm hrozně ráda, že jsem v televizi uviděla 
pořad o těchto pomnících. Zajímám se o tyto pomníky, 
když někam jedu tak si je fotím a zapisuuji si potřebné 
informace co si myslím, že se mi budou hodit.Já sama 
pocházím ze Sentic a kolem tohoto pomníku jsem 
chodila 25 let.Moc vám děkuji za tuhle bohulibou 

činnost. 
Danuše Jůzová, Drásov 224 
 

**** 
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Žádost o spolupráci či pomoc 
 
148- Vazeni panove, je mozne zjistit kdy a kym byly nahrobky vojina J R Harris a F T Durose nove 
umisteny? Predpokladam, ze hroby jsou puvodni tj z doby 1945-? a puvodni nahrobky byly nedavno 
upraveny.Resime totiz zahadu proc tito dva brit. vojaci maji take hroby na hrbitove Praha Olsany. 
Predem dekuji za informace.  
 
V Olomouci se jedná o Vojenské pohřebiště z 2. světové války, umístění: Olomouc, Třída Míru 104,  
 
Kenotaf Francis T. Durose 
4467059 PTE. FRANCIS T. DUROSE 
DURHAM LIGHT INFANTRY + 
2.2.1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kenotaf J. R. Harris 
6397874 
PTE. J. R. HARRIS 
ROYAL SUSSEX REGIMENT + 
20.2.1945 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze se jedná o Hroby příslušníků Commonwealthu, umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské 
hřbitovy, Pražský válečný hřbitov Commonwealthu. 
 
Válečný hrob F.T. Durose 
Nápis: 
DLI 
4467059 PRIVATE 
F. T. DUROSE 
THE DURHAM LIGHT INFANTRY 
2ND FEBRUARY 1945 
THE MONTHS GO BY THE DAYS GO PAST BUT 
MEMORIES OF YOU ARE ALWAYS LAST 
 
Válečný hrob J.R. Harris 
Nápis: 
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE THE ROYAL SUSSEX REGT. 
6397874 PRIVATE 
J. R. HARRIS 
THE ROYAL SUSSEX REGIMENT 
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20TH FEBRUARY 1945 AGE 32 
WE WILL REMEMBER THE LIFE YOU GAVE WILL NEXT GROW OLD 
 
A vysvětlení? Čestné pohřebiště padlým za 2.světové války v Olomouci je zapsaná kulturní památka v 
ÚSKP ČR pod rej. č. 12219/8-3863. Bylo vybudováno v roce 1946 podle návrhu architektů Jaroslava 
Kováře ml. a Františka Nováka. Čestné pohřebiště obsahuje tyto hroby: vojáci Rudé armády; jednotlivé 
hroby 22 vyšších důstojníků a hroby 40 nižších důstojníků a dále hromadný hrob 1 436 vojínů 
soustředěných v roce 1946 ze 189 míst střední a severní Moravy. Pak je zde situováno 32 hrobů 
bojovníků za svobodu: Češi - odbojáři, političtí vězni, Poláci - političtí vězni, Britové - 2 zajatí a 
zahynulí letci, kteří byly po roce 1946 exhumováni a převezeni do Prahy. Zbyl zde po nich pouze 
symbolický hrob. 
 

**** 
 
149-Prosím o zprávu o padlých v první světové válce,ořetic okr.Břeclav. 
František Šumberák nar.3.2.1892 - 1914 
Jan Šumberák nar.21.6.1894 - 1914 
Jsou to bratři mé maminky,ráda bych se dověděla kde ,ve které zemi padli.Předem děkuji. 
 
Naše reakce: Dobrý den, 
1) jsme spolek mapující památky, všechny informace co máme, máme na našem webu, nic dalšího 
nemáme 
2) na Vámi položený dotaz si můžete zkusit odpověď najít na webech k tomu zřízených, pro tyto dotazy 
máme na webu jejich velmi dobrý souhrn (http://www.vets.cz/4246-casto-kladene-dotazy/) 
3) můžete zkusit některou z institucí mapující lidské osudy (muzea, archivy, matriky) 
pěkný den 
 

**** 
 
150-Vážení, obracím se na Vás s dotazem, jak se dá zjistit kolik let měl padlý Vlček František v 
I.svět.válce, rovněž tak ve II. svět. válce Vlček Josef padlý 2.5.1945, oba pochází z obce Krásensko, rád 
bych zjistil, zda byli mými příbuznými. 
Děkuji Vám za Vaši odpověď. 
 
Naše reakce: Dobrý den, 
náš spolek se zabývá mapováním památek, takže oblast lidských osudů 
nám není moc vlastní. Nicméně můžete zkusit některý z našich odkazů, 
jenž jsme zřídili na základě zkušeností s podobnými dotazy a jsou zde 
http://www.vets.cz/4246-casto-kladene-dotazy/ 
 
u toho z 1. války Vám asi pomůže Kramerius 
Seznam ztrát z 1. světové války 
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=23834&it 
 
u 2. války to bude horší, tam bych začal obecní kronikou (přes obec, 
matriku) a pak snad Vojenský historický ústav. 
 

**** 
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151-Na vašich stránkách je náš pomník http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/2390-lovcice/ a ač zde 
bydlím, nějak se nemohu dopátrat údaje, kdy byl postaven onen pomník partyzánům k seskoku skupiny 
Mistra Jana Husa v roce 1944. Zjistíte to z nějakých zdrojů, prosím? Píši o tom článek k nastávajícímu 
70. výročí. 
 
Pomník partyzánům 
 
Umístění: Lovčice, severní okraj obce 
Nápis: 
ZDE MEZI OBCEMI PODHOŘANY, STARKOČ A 
LOVČICE 
BYL 26. X. 1944 VYSAZEN VÝSADEK 
SOVĚTSKÉ ARMÁDY 
 
MISTR JAN HUS 
 
SKUPINĚ SPECIALISTŮ SE PODAŘILO 
ZORGANIZOVAT 
PARTYZÁNSKOU BRIGÁDU, KTERÁ MĚLA VELMI ROZSÁHLOU 
ČINNOST. ROZROSTLA SE NA 444 PŘÍSLUŠNÍKŮ A MĚLA 
ASI 600 POMOCNÍKŮ. USTAVILA VÍCE NEŽ 100 REVOLUČNÍCH 
VÝBORŮ. PROVEDLA 56 BOJOVÝCH OPERACÍ, 
VE KTERÝCH POBILA 746 FAŠISTŮ, VYKOLEJILA 12 VLAKŮ 
S VÁLEČNÝM MATERIÁLEM, ZNIČILA NĚKOLIK MOSTŮ 
A LOKOMOTIV, POŠKODILA 4 TANKY A DALŠÍ VÁLEČNÝ 
MATERIÁL FAŠISTŮ. V BOJÍCH PADLO 70 PŘÍSLUŠNÍKŮ 
BRIGÁDY. 
 
NA PAMÁTKU 
SESKOKU ŠTÁBU 
MISTRA J. HUSA 
DNE 26.10.1984 
 
Poznámka:  

Výsadek měl 12 členů, z toho dvě ženy a jednoho Čecha. Velel mu kapitán Alexander Vasiljevič Fomin. 
Původně měli seskočit u rybníka Velké Dářko, ale byl vysazeni asi 50 km dále. Postupně se brigáda 
přestěhovala až do místa plánovaného působení a zdržovala se v okolí vesničky Nová Huť u Vojnova 
Městce. 
Souvisí s VPM 1657, 1658 - Kraj Vysočina, Leškovice, kde štáb brigády padl v boji s fašisty dne 
27.3.1945. 

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Souřadnice: N49°55'38.17'' E15°31'06.81''  
Pomník přidal: Naďa Gutzerová 
Doplnění informací: Ing. František Jedlička 
 
Naše reakce: Dobrý den, 
k danému místu nemáme další informace. Když se něco nového objeví, tak informace vždy k památce 
obratem doplňujeme. 
Mohu Vám jen doporučit kroniky okolních obcí, archiv a vojenský historický ústav, ale v tomto případě 
předpokládám, že to už máte za sebou. Další tip mně v tuto chvíli nenapadá. 
 

**** 
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152-Dobrý den, Měl bych pro vas jednu prosbu prosím vás mohli by jste mi poskytnout historické 
informace ohledně pomníku "Padlým hrdinům čest"v Liberci vedle zakladni skoly vesec a pamětní desky 
v doubí též v Liberci, případně mi poskytnou kontakt na patřičnou osobu? Rad bych totiž věděl co se 
těmto lidem přihodilo jak bojovali proti nacismu apod.. Navíc bych si přál vědět Kde přesně je umístěna 
ta pamětní deska v doubí pokud tam ještě je, podle mapy z registru válečných hrobů má být na jednom z 
domů v ulici hodkovická ale když jsem se tam šel podívat desku jsem nenašel navic mapa má odchylku o 
1,5 km (pomník ve vesci byl na mapě zobrazen uplně jinde). Kontaktujte mě prosím na e-mail 
l.ottl@seznam.cz . Mnohokrát vám děkuji za váš čas a za vaši odpověd. 
Přeji hezký den s pozdravem 
Ladislav Ottl 
 
Naše reakce: Dobrý den, my nemáme víc informací než jsme dali na web. Maximálně Vám mohu 
doporučit listovat si aktuální verzí našeho projektu (http://www.vets.cz/vpm/mista/okres/25-liberec/). 
Ohledně odchylek v databázi CEVH se můžete obrátit jak na Ministerstvo obrany, tak na místně 
příslušnou osobu v Liberci (její email je taktéž uveden v té databázi CEVH u každé památky) 
 

**** 
153-Dobry den, mela bych prosbu, muj pradedecke Frantisek Jetmar 1887-1915 padl v 1. svetove valce. 
Bydlel na adrese Chotovice 59, jeho zena Katerina Holubova se tam narodila. Chtela bych vedet proc 
neni jeho jmeno uvedene na pomniku. A jestli je mozne nekde dohledat kde padl. Na strankach 
"kramerius" se mi jeho jmeno nepodarilo najit...nebo spise neodpovida datum narozeni, a ani 
luogo...jediny Franz Jetmar ktery je uveden jako zraneny ....narozen v roce 1885 cerekvice...Dekuji za 
kazdou radu nebo informaci.Bohuzel musim vse hledat pres internet nebot ziji v Toskansku, It. 
Omlouvam se za pripadne hrubky.Maida 
 
Naše reakce: Dobrý den, toto je stará verze našeho webu, na nové je částečně odpověď na Vaši otázku, že 
jméno František Jetmar (Chotovice čp. 59) nebylo na pomník, podobně jako mnoho dalších uvedeno. 
Důvod tam však není. 
Nová verze s informací pro Vás je zde - http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/3095-chotovice/ 
Kolega už evidentně kroniku prošel, tedy budete muset bádat dál jinde, zde je seznam osvědčených 
námětů - http://www.vets.cz/4246-casto-kladene-dotazy/ 
 

**** 
 
155-Vážení, obracím se na Vás s prosbou o nalezení hrobu politického vězně Dřímala Oldřich 
nar.21.8.1922, který zemřel 6.6.1945 v nemocnici v Mauthausenu. Jak je mi známo 5.května 1945 do 
Mauthausenu dojela americká armáda, druhý den měli osvobození vězni dojít do Lince 32 km pěšky, 
odkud měli odjíždět do republiky . Dřímal Oldřich se zúčastnil tohoto pochodu, ale bohužel byl tak 
zesláblí, že byl odvezen do nově zřízené nemocnice v Mauthausenu, kde za měsíc zemřel. Neznáme místo 
uložení ostatků zemřelého. Bydlel v obci Záříčí, kde je jeho jméno vytesáno na památníku věnovaného 
zemřelých a padlých v první i druhé světové válce. Na památníku je rovněž vytesáno jméno Dřímal Jan 
1870-1917, jedná se o prastrýce Oldřicha. Moc Vám děkuji za pomoc při hledání.  
 

Vlčková Vlasta Tovačov 
**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Po stratocachingovém šílenství jsme si dali pozdní oběd v nedaleké pizzerii a pak jsme zahájili akci 
„Výlov Českého Brodu“. Hned na začátku to tedy trochu drhlo, jako ostatní hledači jsme nejdřív nemohli 
najít a prošlápli jsme všechny geopěšinky, které tu kolem pomníku vznikly, pak jsme si ale sáhli mobilem 
pro listing a díky přesnému popisu jsme slavili úspěch. Díky!  
 

Hrejsi (DK) 
**** 

Při cestě za přáteli do Mladé Boleslavi jsme posbírali i tuto pěknou kešku. Díky 
Ly-Ja 

 
**** 

 
 

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 
 
malebne miestecko, fakt krasa... len pri kochani sa tou nadherou som dsotal gastanom po hlave esteze 
som bol na biku a mal som helbu ;) odlov bezproblemov...dikes 

Maly_Maco 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Díky za ukázku, procházku po stezce i polem k další kešce. Nafasoval jsem chutná jablka v okolí 
pomníčku. 

Bady13 
**** 

 
Zde bych ten pomníček nečekal, škoda, že na něj padají jablka; deska s nápisem je odlepená; uložení keše 
je parádní, dávám modrou mašličku 

kral1689 
**** 

 
pravda,pomník bych tady taky nečekal.Ještě že jsem měl sebou dvě malé geoholčiky,ty to našli v pohodě 

 
GepardiH 

 
**** 

 
 

GC2DH6B (VPM004), Belgie 
Keš byla archivována. 

 
**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
Udělal jsem si celodenní výlet po Kersku a okolí. Pěkně jsem se tu prošel se psem a odlovil si pár 
krabiček. Díky za keš a pozvání do zdejších míst :) 

Lupix 
 

**** 
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Stejně jako nedávno u Kapličky v Kersku. Mysleli jsme si, že jdeme špatně, že v tomhle hustém lese 
nemůže žádný pomník být...! Kdyby nebylo kešek, neobjevili bychom zajímavá místa a památky, jako je 
např. Kaplička v Kersku nebo tenhle zajímavý pomník :). Díky za krásnou multinku. 

sejna 
**** 

 
 

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž  
Českého Brodu 

 
Pro finálku jsem si chtěl dojet už někdy na jaře, ale zrovna nějak nebyla a přestal jsem jí sledovat.  
V dnešním krásném dni jsem se chtěl projet spíš někam do lesa, ale pak jsem si vzpoměl na tento rest a 
vydal jsem se na jih. A byla to taky pěkná projížďka. 
K jednotlivým keším této série bych měl i nějaké připomínky, ale série jako celek a především její námět 
se mi líbila moc.  
Díky. 

slon324 
**** 

 
 

GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 
 
Nalezeno ale musel jsem se nejdřív prokousat tlupou myslivců, která hlídala všechny přístupové cesty. 
Díky 

Lubka19 
**** 

 
 
 

GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 
 
Odloveno behem odpoledni prochazky s kocarkem. Finalova kes je velice pekne provedena, potesila. 
Diky za pozvani... 
 

morojed 
**** 

 
Pod svícnem největší tma aneb zřejmě už jsem poslední z místních kačerů, kteří tenhle otazník v 
domácím rajónu smazali z mapy. Téma keše je smysluplné, zadání jednoznačné, provedení finálky 
pečlivé, hrubka v červené větě v listingu jen drobnou pihou na kráse. Děkuji tedy za povedenou keš a 
přidávám FP. 
 

chudejka 
**** 

 
Finálka nalezena v 10.25 hod. v pohodě. Pěkně zpracované a krabička hezká. Na hřbitově jsem už kdysi 
něco zjišťovala a v jeho okolí byla taky pro krabiček. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.geocaching.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úplnou informaci o geocoinech Československé obce legionářské naleznete 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 2015 

 
 

měsíc akce den místo čas 
zahájení poznámka 

          
           

leden setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
8.1. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700   

          
          únor 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
5.2. 

 restaurace U Bronců, 
Praha  1700   

          

 návštěva Mezinárodních trhů 
Militarií 

sobota 
28.3. 

 TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 

69, PRAHA 5 

 0800   zájemci  
březen 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
5.3. 

restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

 Rekonstrukce bitvy a zajetí 
"osmadevacátníků" 

 17. - 
18.4.  Stebnická Huta (SK)   

Akci pořádá 
KVH Beskydy, 
participuje na ní 

ČSOL 
 Workshop členů jednoty v 
rámci projektu mapování 

VPM a přípravy brožur na rok 
2015 a 2016 

 11-13.4.       

 
duben 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
2.4. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700   

obnovení pomníku padlým    Mělnické Vtelno     spolu s ČsOL 
pietní akty ke dni osvobození 

8.5.         květen 
setkání účastníků projektu 

mapování VPM 
 čtvrtek 

21.5. 
restaurace U Bronců, 

Praha 1700    

          
          červen 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
4.6. 

restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

          červenec 
 Třetí ročník cyklistického 

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

Masaryka 

11. - 12. 
července

  Brezová pod Bradlom, 
Košáriská, Hodonín     
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  setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
2.7. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700    

 
          
          srpen 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
6.8.  restaurace U Bronců, Praha  1700   

pietní akty ke dni české státnosti 
28.9.         

Dětský branný den k výročí 
zaločení ČSR   Valná hromada 

jednoty Český Brod 
sobota .    Český Brod   

 Park u 
Pivovarského 
rybníka 

září 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM  

čtvrtek 
3.9.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
1.10.  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 

      

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
5.11.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

 oslava Dne veteránů 11.11.       

návštěva Mezinárodních trhů 
Militarií 

sobota 
7.11.  

 TRIBUNA DOSTIHOVÉHO 
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 

CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 69, 
PRAHA 5 

0800  zájemci listopad 

Seminář k problematice 
vojenských hrobů a vojenských 
pietních míst - 8. ročník, Valná 

hromada Spolku 

sobota 
28. 11. 

klubovna ČsOL v hotelu 
Legie, Praha 1000  

          
setkání účastníků projektu 

mapování VPM 
 čtvrtek 

3.12.  restaurace U Bronců, Praha 1700   prosinec 

          
 
 

další plány: 

- příprava vydání brožury s pietními místy 

Termíny budou aktuálně upřesňovány na stránkách jednoty: http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-cb-
schuze/plan-akci-csol-cb-2015.html 
 
 



 31

 
 
 
 

Vojensko-historické podujatie Stebník 2015 
Termín a místo konání 

• Termín: 17.-18.4.2015 
• Misto konání: Stebník, okr. Bardejov (Slovensko) - GPS: 49°22'45.270"N, 21°16'1.043"E 

Předběžný program akce 

• pátek 17.4. od rána: pochod po vojensko-historickém areálu, slavnostní odhalení památníku na 
místě zajetí IR 28, odhalení naučné tabule věnované České družině ve Stebnické Hutě, uctění 
obětí války na vojenském hřbitově ve Stebníku 

• pátek 17.4. podvečer: přednášky na téma průběhu historických událostí u Stebníku na jaře 1915, 
představení průvodce po vojensko-historickém areálu 

• sobota 18.4.: vojensko-historická ukázka 

Poznámka k termínu: Katolické Velikonoce letos vycházejí prakticky stejně jako v roce 1915, tedy Bílá 
sobota na 4.4. Pořádat akci v tomto termínu však, obzvláště na východním Slovensku, není možné (je to 
jako kdybychom něco takového chtěli u nás dělat na Štědrý den). O týden později vycházejí letos 
Velikonoce pravoslavné, což je na východním Slovensku a také pro účastníky z Ruska a Ukrajiny podobný 
problém. Proto volíme termín až v polovině dubna. 

Informace pro účastníky 

• Dojezd do Stebníku z Prahy nejlépe po dálnici Praha - Brno - Olomouc - Ostrava - Katowice - 
Kraków - Brzesko, odtud po státních silnicích Brzesko - Gromnik - Gorlice - Stebník, celkový čas 
okolo 7 hodin (na polské dálnici pouze nutno zaplatit 2x9 złotých za mýto). Cestou možnost 
zastávky v Krakówě, Gorlicích (muzeum gorlické operace) a na mnoha vojenských hřbitovech 
mezi Gorlicemi a Stebníkem. 

Více na : http://velka.valka.cz/projekty/Stebnik/Stebnik-akce.php 
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce 
 
28.12. 2014     
Popravčí místo, kde zastřelili české studenty, není pietně označeno, je z něj skladiště! Jak veteráni bojují s 
úředníky a který ministr dostal přezdívku Savo? Ani 75 let po masakrech v ruzyňských kasárnách, kde 
bylo v listopadu 1939 a po příchodu říšského protektora Heydricha během I. stanného práva popraveno 
kolem 250 odbojářů, není toto popraviště pietním místem. A to přesto, že právě zde v těchto místech byla 
bez přehánění vybita elita českého národa. Zdi s dodnes zachovalými děrami po německých kulkách, 
které prošly těly českých vlastenců, zdobí jen infantilní nápisy vojáků Armády České republiky. 
 
28.12. 2014     
Pomník Smíření – sochař Patrik Vlček. Pomník ,který u Vránova mlýna (Brno/Řečkovice-Mokrá Hora) 
byl odhalen 18. prosince 2014 je především tichou vzpomínkou na první oběti Velké Války, to jest na 
Jeho císařskou a královskou Výsost arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť Její Výsost Žofii 
z Hohenbergu,rozenou Chotkovou. 
 
28.12. 2014     
Okřídlený Lev zůstane na pražském Klárově, rozhodlo ministerstvo. Ministerstvo kultury zrušilo 
rozhodnutí magistrátu nařizujícího odstranění okřídleného Lva na pražském Klárově. Socha tak zůstane 
na svém místě, i když radnice umístila sochu bez povolení památkářů. Lev má připomínat památku 
československých letců sloužících za druhé světové války. 
 
 28.12. 2014     
V Anglii dopadli Daňa, který ukradl destičky z hrobů v Terezíně. Litoměřice – Jednoho ze tří pachatelů 
odsouzených v souvislosti s krádeží přesně 824 bronzových destiček z náhrobků v Terezíně zatkla před 
Vánoci britská policie. Muž je nyní ve vazbě a čeká na vydání do Česka. Informovaly o tom Novinky.cz. 
 
19.12. 2014    
Nový Bor má rozpočet na příští rok. Plánuje investovat desítky milionů. Nový Bor – Ulice Bedřicha 
Egermanna, Lužické domky, DDM Smetanka i památník Rumburských hrdinů. Bor má velké plány. 
 
19.12. 2014    
Písek bude mít památník setkání spojeneckých armád. Památník setkání spojeneckých armád by v Písku 
měl vzniknout v příštím roce. S jeho realizací se počítá do 15. dubna. Stát bude u hřebčince na pozemku, 
který je v majetku města. Navržený památník má mít podobu kamenného obelisku s pamětní deskou, dále 
jeho součástí budou stožáry pro vlajky, informační tabule a lavičky. 
 
 19.12. 2014     
Postaví památník u Hřebčince. Písek – Památník setkání spojeneckých armád u Hřebčince v Písku, který 
nechá město vybudovat, by měl vzniknout nejpozději do 15. dubna příštího roku. 
 
19.12. 2014    
V sáčku z Terezína přečkával vzácný moták. Tábor – Dva hřbitovy a zbořená synagoga. Tohle jsou tři 
známé židovské reálie, které v obyvatelích Tábora stále žijí. 
 
19.12. 2014    
Žila pro skály, pro mír a svobodu. Připomínka mladé antifašistky Herty Lindnerové a jejích přátel. 
Připomínají se další a další hrdinové protifašistického odboje na našem území, což dokazují i nově 
instalované pamětní desky. Mnoho statečných, kteří v boji s hitlerovci zaplatili daň nejvyšší, bylo také 
mezi občany Československé republiky německé národnosti. Mladé antifašistce Hertě Lindnerové byla z 
iniciativy komunistů odhalena ve výroční den jejího narození pamětní deska na domě v Krupce, kde žila. 
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 19.12. 2014     
Popravčí místo, kde zastřelili české studenty v roce 1939, nejen že není pietně označeno, ale je z něho 
skladiště! Jak veteráni bojují s úředníky. Ani 75 let po masakrech v ruzyňských kasárnách, kde bylo v 
listopadu 1939 a po příchodu říšského protektora Heydricha během I. stanného práva popraveno kolem 
250 odbojářů, není toto popraviště pietním místem. A to přesto, že právě zde v těchto místech byla bez 
přehánění vybita elita českého národa. Zdi s dodnes zachovalými děrami po německých kulkách, které 
prošly těly českých vlastenců, zdobí jen infantilní nápisy vojáků Armády České republiky. 
 
16.12. 2014    
Opravili slavný kříž na hradeckém hřbitově. Hradec nad Moravicí – Nejen pro hřbitov v Hradci nad 
Moravicí má pomník obětem prusko-rakouské války z roku 1866 nesmírnou cenu. Jde o kulturní a 
historické dědictví slezského regionu a vlastně celé České republiky. 
 
 16.12. 2014     
Hrob obětí války ve slavkovském zámeckém parku čeká na opravu. Žádný pomník sám o sobě nevyvolá 
radostné pocity. O to méně pak ten, který je v neutěšeném stavu. To platí například pro válečný hrob obětí 
druhé světové války v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Ten se však příští rok dočká generální 
opravy. Umožní to dotace z fondu ministerstva obrany. 
  
14.12. 2014     
Hasiči v Bítouchově dostali plaketu za péči o pomník. Válečný hrob je věnován památce občanů obce. 
Padli na různých frontách Velké války. Hasiči ji dostali za významný podíl Bítouchovského sboru na 
opravě válečného hrobu – pomníku, který je věnován památce 44 občanů Bítouchova. Ti padli na různých 
frontách 1. světové války. 
  
14.12. 2014     
Slavný generál Laudon ožil ve svém úmrtním domě v Novém Jičíně. Nový Jičín se pyšní tím, že v 
zachovalém domě na historickém náměstí zemřel roku 1790 jeden z nejslavnějších vojevůdců 18. století 
generál Laudon. Dosud ho tam však připomínala jen pamětní deska s bustou. Dnes se to změnilo. Město 
otevřelo v podkroví jeho úmrtního domu velkou expozici. 
 
 9.12. 2014     
Vědci našli utajené popraviště z války. Je v tristním stavu. V kasárnách v Ruzyni se dodnes zachovala 
zeď, u níž bylo 17. listopadu 1939 a pak i po nástupu protektora Heydricha popraveno 247 Čechů. Slouží 
jako skladiště. Nouze o peníze zachránila unikátní pietní místo, na němž nacisté popravili stovky českých 
vlastenců. Jakkoliv paradoxně to zní. 
  
8.12. 2014     
Připomíná skřeta, usilují lidé o odklizení sochy legionáře v Boleslavi.     Nedůstojný kýč, skřet s delšíma 
rukama než nohama. Velkou porci kritiky už schytala socha legionáře za milion korun umístěná v centru 
Mladé Boleslavi. Odpůrci už dokonce založili petici a žádají město, aby sochu odstranilo. To podobné 
řešení odmítá. 
 
6.12. 2014    
Pamětní desku připomínající židovskou modlitebnu si vyhlédli vandalové.     Jenom čtrnáct dní od 
slavnostního odhalení zůstala netknutá pamětní deska připomínající židovskou modlitebnu v Kraslicích 
na Sokolovsku. Zaútočili na ni vandalové. Město už plánuje, že bude park, v němž je pamětní deska, 
sledovat bezpečnostní kamera. 
 
6.12. 2014    
Čestmír Šikola má pamětní desku na svém rodném domě. Turnovsko – Slavnostní ceremoniál 
doprovodila plukovníkova píseň It´s a Long Way to Tipperary. Slavnostní odhalení pamětní desky 
plukovníku Čestmíru Šikolovi, radiotelegrafistovi paraskupiny Clay, se před několika dny uskutečnilo  u 
jeho rodného domu. Jde o bývalou školu v Mukařově (osadě patřící pod Obecní úřad Malá Skála). 
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 29.11. 2014    
 Oběti holokaustu připomene 9 kamenů zasazených v libereckých ulicích.     Devět Stolpersteinů, neboli 
pamětních kamenů zapuštěných do chodníku, bude od příštího roku v ulicích krajského města připomínat 
konkrétní oběti holokaustu. Návrh, s nímž přišla Židovská obec Liberec, již schválili liberečtí radní. 
  
29.11. 2014     
Újezdští nezapomínají a vzpomínají. Dvou významných jubileí vzpomínají v těchto dnech Újezdští. Tím 
prvním je výročí popravy jejich rodáka, Jana Sladkého Koziny. Skončil po povstání Chodů 28. listopadu 
1695 na šibenici v Plzni. Právě tam se vloni vypravila necelá padesátka Újezdských, aby položením věnce 
k pamětní desce v pivovarském areálu, kde J. S. Kozina naposledy odpočíval před popravou, uctili 
památku újezdského rodáka. 
  
29.11. 2014     
Vrtěti lvem. Kýčovitý pomník českým letcům z RAF na pražském Klárově dělá reklamu kontroverzním 
developerům. Veteráni z druhé světové války jim slouží jako maskoti. 
 
25.11. 2014    
Američtí letečtí veteráni navštívili památník padlých kamarádů. Sedmdesát let dělilo od sebe drama, na 
jehož konci zahynulo nad Olomoucí pět amerických letců, a olomoucké setkání s veterány, kteří za války 
sloužili ve stejné letecké jednotce. Před sedmdesáti lety se nad střední Moravou odehrávala největší 
letecká bitva v prostoru Protektorátu Čechy a Morava. Bitva se odehrávala 17. prosince 1944 mezi 15. 
leteckou armádou US Army a stíhači německé Luftwaffe z eskadry JG 300 Wilde Sau. 
 
25.11. 2014    
Válečnému hrdinovi Šikolovi odhalí v Mukařově pamětní desku. Slavnostní odhalení pamětní desky 
plukovníku Čestmíru Šikolovi, radiotelegrafistovi paraskupiny Clay, se uskuteční 29. listopadu od 10 
hodin u jeho rodného domu v Mukařově č. p. 76, (osadě patřící pod OÚ Malá Skála). 
  
25.11. 2014     
24. Valné zhromaždenie  Spoločnosti M. R. Štefánika. V sobotu 22. novembra 2014 sa v  Piešťanoch 
uskutočnilo 24. Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Zakrátko po prevratných 
spoločensko-politických zmenách v novembri 1989 sa na Brezovej pod Bradlom začiatkom roku 1990 
zišlo zhromaždenie nadšencov a rodákov, ktorí sa rozhodli založiť Spoločnosť M. R. Štefánika s cieľom 
propagovať život a dielo tohto svojho najvýznamnejšieho rodáka. 
 
23.11. 2014    
Přednost má mauzoleum, obnova černovírského hřbitova musí počkat. Na černovírském vojenském 
hřbitově v Olomouci leží tří tisíce padlých z první světové války, poznat to ale není. Velká část pohřebiště 
připomíná kvůli chybějícím křížům spíš rozptylovou loučku. Změnit by to mohla oprava, peníze však 
zřejmě půjdou jinam. Město chce totiž pozornost upřít k mauzoleu v parku. O obnovu křížů se na vlastní 
pěst pokouší i sdružení Signum Belli 1914. Radnice nad to uvažuje, že lidem nabídne možnost opuštěné 
hroby na olomouckých hřbitovech adoptovat. 
 
23.11. 2014    
Ostatky vyzvednuté z ďáblického hřbitova by mohly opravdu patřit faráři Toufarovi. Odborníci se snaží 
identifikovat kosterní pozůstatky vyzvednuté na začátku listopadu z hromadného hrobu na hřbitově v 
pražských Ďáblicích. Je prý relativně velká šance, že by se skutečně mohlo jednat o ostatky faráře Josefa 
Toufara, umučeného v 50. letech Státní bezpečností. Nasvědčuje tomu například nález drénu používaného 
po operacích břicha. 
 
23.11. 2014    
Kapli v Dolních Křečanech zdobí pamětní desky se jmény padlých. Město Rumburk se symbolicky 
připojilo ke smutným oslavám stého výročí od vypuknutí první světové války velmi zajímavým 
projektem. Více než rok se připravoval seznam padlých obce Dolní Křečany. 
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23.11. 2014    
Zkáza z nebe je tady. Výstava připomíná osudové okamžiky války. Přerov – Velkolepá událost. Pro 
obyvatele Přerova, ale i Troubek a Rokytnice. Taková byla návštěva dvou přímých účastníků největší 
letecké bitvy konce druhé světové války, která se strhla 17. prosince 1944 nad Hanou. Výstava Zkáza z 
nebe, jež začala vernisáží v Muzeu Komenského v Přerově, připomněla také oběti bombardování města. 
K tomu došlo 20. listopadu, přesně před sedmdesáti lety. 
 
23.11. 2014    
Komu vadí osvoboditel Prahy maršál Koněv? Jen slova pobouření nalézaly námi oslovené osobnosti 
veřejného života, když se dozvěděly, že neznámý vandal nabarvil sochu maršála Ivana Stěpanoviče 
Koněva v Praze od pasu dolů růžovou barvou. Vnímají to jako urážku čestného občana hlavního města. 
  
23.11. 2014     
V Praze 6 někdo pomaloval sochu maršála Koněva růžovou barvou. Sochu maršála Ivana Štěpoviče 
Koněva, který se v roce 1945 podílel na osvobození hlavního města, v Praze 6 někdo pomaloval růžovou 
barvou. Radnice nechala nátěr odstranit antigrafitovým týmem a předala případ policii. 
 
23.11. 2014    
Pečovatelé o válečné hroby získali ocenění. Ve čtvrtek získali dva lidé a tři obce ze Středočeského kraje 
ocenění za péči o válečné hroby. Pamětní plaketu Ministerstva obrany ČR jim předal ředitel odboru pro 
válečné veterány Eduard Stehlík a Pamětní list Středočeského kraje zase hejtman Miloš Petera. 
 
23.11. 2014    
U Mikulova odhalili památník obětem železné opony. Na stezce svobody u Mikulova byla dnes odhalen 
památník obětem železné opony, její tvůrci mu říkají Brána ke svobodě. Jde o 53 vztyčených železných 
stél, na každé z nich je jméno člověka, který zemřel na hranici s Rakouskem od Slavonic k hranici se 
Slovenskem v době, kdy v Československu panoval komunistický režim. 
 
20.11. 2014    
Sochu maršála Koněva v Praze někdo natřel narůžovo. Socha sovětského maršála Ivana Stěpoviče 
Koněva v Praze 6 změnila z poloviny svoji barvu. Kalhoty a část pláště mu natřel neznámý pachatel 
narůžovo. Městská část nátěr ze sochy již odstranila. Minulou neděli zase umělecká studentská skupina 
přemalovala Lennonovu zeď v Praze 1 na bílou barvu. 
 
 20.11. 2014     
Ostravský okrášlovací spolek položil pamětní desku u domu Šavrdových.     eprve pětadvacet let po 
sametové revoluci splácí Ostrava dluh, který má k manželům Šavrdovým. Dům, který se přičiněním obou 
manželů stal centrem, v němž se nejen v osmdesátých letech scházeli chartisté, nově zdobí pamětní deska, 
vzpomínající jak na Jaromíra Šavrdu, tak na jeho manželku Dolores. 
  
20.11. 2014     
Zámeček by měl na konci měsíce přejít do vlastnictví legionářů. Pardubice – Na 28. listopadu se 
připravuje mše v kostele svatého Jiljí a pobožnost smíření v Zámečku. Tento den by mělo dojít k podpisu 
smlouvy. 
  
20.11. 2014     
Přednost má mauzoleum, obnova černovírského hřbitova musí počkat. Na černovírském vojenském 
hřbitově v Olomouci leží tří tisíce padlých z první světové války, poznat to ale není. Velká část pohřebiště 
připomíná kvůli chybějícím křížům spíš rozptylovou loučku. Změnit by to mohla oprava, peníze však 
zřejmě půjdou jinam. Město chce totiž pozornost upřít k mauzoleu v parku. O obnovu křížů se na vlastní 
pěst pokouší i sdružení Signum Belli 1914. Radnice nad to uvažuje, že lidem nabídne možnost opuštěné 
hroby na olomouckých hřbitovech adoptovat. 
17.11. 2014    
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Brnířovští odhalili památník třem padlým vojákům. Brnířov – Téměř stoletý dluh splatili Brnířovští svým 
spoluobčanům padlým v první světové válce, když slavnostně odhalili pamětní desku na jejich počest. 
 
17.11. 2014    
Památník osvobození přežil ještě dalších devatenáct let. Řeč je o památníku osvobození, který do března 
roku 2008 stával na rohu ulic SNP a Sokolovská. Možná právě jeho umístění svádělo k tomu, že si i 
místní pletli důvod jeho postavení. To, že byl postaven jako symbol osvobození ČSSR v roce jeho 
třicátého výročí, věděl málokdo, většina Prachatičáků žila v domnění, že se jedná o památník věnovaný 
Slovenskému národnímu povstání. A nutno říci, že tubus tyčící se k nebi, nepatřil rozhodně k vrcholným 
uměleckým dílům ani svým pojetím, ani použitým materiálem. I proto si od Prachatičáků vysloužil 
nejrůznější přezdívky, mezi nimiž „roura“ byla tou slušnější variantou. 
  
15.11. 2014     
Seminár o Ivanovi Markovičovi v Novom Meste nad Váhom. Na bilinguálnom Gymnáziu M. R. 
Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa dňa 11. novembra 2014 uskutočnil seminár pre študentov školy 
na tému „Ivan Markovič“. Podujatie zorganizoval v spolupráci s vedením školy Ústav politických vied 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave v rámci akcie „Deň otvorených dverí“, počas ktorej prichádza 
verejnosť – študenti aj ďalší záujemcovia – na jednotlivé pracoviská SAV. 
 
15.11. 2014    
V Příbrami byla odhalena pamětní deska legionáře Kubelky. Příbramský hřbitov se včera dopoledne stal 
dějištěm slavnostního aktu, při kterém byla odhalena zrekonstruovaná pamětní deska legionáře Josefa 
Kubelky. Jako datum tohoto slavnostního setkání byl zvolen 11. listopad, který je zároveň Dnem 
válečných veteránů. 
 
15.11. 2014    
Kardinál Dominik Duka v Choceradech odhalil památník obětem 1. světové války. Den válečných 
veteránů a památku padlých si připomněli i ve středočeských Choceradech. Společně s arcibiskupem 
pražským a primasem českým, kardinálem Dominikem Dukou a vojáky Agentury plánování a rozvoje 
lidských zdrojů z posádky Chocerady zde občané obce odhalili nový památník dosud opomíjeným 
obětem Velké války. 
  
15.11. 2014     
Ve Vlkovci postavili pomník padlým v první světové válce. Na dnešní dobu ojedinělou pietní akci 
zorganizoval ve Vlkovci, místní části obce Chocerady, tamní obecní úřad. Od úterního večera 11. 
listopadu 2014 má i tato malá osada svůj pomník obětem první světové války. Po dlouhých 
šestadevadesáti letech od ukončení do té doby nejstrašnějšího konfliktu v dějinách lidstva. 
  
15.11. 2014     
Válčil na západě i v Rusku, skončil u lisu. Teď dostal generál pomník.     Nový památník připomíná 
dvouletý vynucený pobyt generála Viléma Sachera ve Skalici u České Lípy. Do ústraní ho tam vystrnadili 
komunisté. Válečný veterán neupadl do zapomnění jen díky dvěma věcem: internetu a hospodě. 
  
11.11. 2014     
ČESKOLIPSKO: Generál Vilém Sacher má nový památník. Dva roky, 1952 a 1953, žil a v JZD ve 
Skalici u České Lípy pracoval účastník bojů ve Francii, Anglii, v Rusku a na Dukle velitel dělostřelectva 
samostatné Svobodovy brigády, ale také signatář, jediný generál, který podepsal Chartu 77, Vilém Sacher 
(1901 – 1987). U příležitosti letošního Dne válečných veteránů mu v obci s necelým 1500 obyvateli v 
sobotu odhalili pomník. 
  
8.11. 2014     
Pomník doplnila nová plastika. Lanškroun –  Parčík na křižovatce ulic Dobrovského a Králická byl 
doplněn o novou plastiku. Jejím autorem je dvaadvacetiletý student Akademie výtvarných umění  Martin 
Žák. Pro Lanškroun ji vytvořil během letního sympozia Hlína fest. 
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8.11. 2014    
Ve Svojanově uctili památku padlých v první světové válce. Městys pod historickým hradem se v úterý 
přenesl o desítky let zpátky v čase. Z fronty se vrátili vojáci, společně s dalšími lidmi vzdali hold obětem 
první světové války. Přesně tak to vypadlo 28. října dopoledne ve Svojanově. 
 
8.11. 2014    
V Hojné Vodě připomněli statečného rodáka. Hojná Voda – Písně spojené�s českými letci, kteří bojovali 
za 2. světové války v řadách RAF, zněly v úterý Hojnou Vodou. V obci byla odhalena pamětní deska 
Františku Binderovi. 
 
8.11. 2014    
Evropa, Sibiř, poušť, moře…všude tam jsou hroby českých vojáků. Je 28. října, státní svátek, den, kdy se 
slaví vznik samostatného československého státu. My si v něm vzpomeneme na vojáky, kteří se z válek 
nikdy nevrátili, ať už bojovali za české království, Rakousko-Uhersko nebo Československo, ať už byli 
rodem z českých zemí nebo z nich kdysi odešli jejich předkové. Jejich hroby najdeme i tisíce kilometrů 
daleko a o některých ani nevíme, a asi se nikdy nedozvíme, kde leží. I jim bude patřit dnešní pořad, v 
jehož úvodu nejprve otevřeme knížku Miroslava Ivanova Martova pole. 
 
8.11. 2014    
Památník hrdiny Antonína Kaliny v Třebíči stále chybí. Málem zapomenutý hrdina Antonín Kalina se 
dočkal státního vyznamenání. Třebíčský rodák, jenž během druhé světové války v koncentračním táboře 
Buchenwald zachránil život stovkám židovských dětí, obdržel od prezidenta republiky Miloše Zemana 
vyznamenání in memoriam za zásluhy o stát. Svého rodáka chce připomenout také Třebíč. Konkrétní 
kroky však budou až na novém vedení města. 
 
8.11. 2014    
Hrobku průmyslníka Daňka udržuje firma, pomník vojáků devastují zloději. Bystřice  – Hrobku českého 
průmyslníka Čeňka Vincenze Daňka u silničky mezi Líšnem a Novou Vsí nelze při průjezdu setmělou 
smrčinou přehlédnout. V udržovaném oploceném parčíku září žlutě stavba s ostatky českého inženýra  a 
vynálezce nazývaného koncem 19. století „Otcem  českého průmyslu“. 
  
8.11. 2014     
O válečné hroby pečují hlavně spolky. Střední Čechy – V těchto dnech si připomínáme památku 
zesnulých, a přesto mnohé válečné hroby zůstanou nerozsvícené. Stát i veřejnost na ně často zapomíná. 
Ve většině případů se tak o tyto hroby starají dobrovolníci a nadšenci do vojenské historie. 
 
8.11. 2014    
Hrob ´postřekovských chlapců´ v Klenčí neupadl v zapomnění. Klenčí pod Čerchovem – Šestice mladíků 
zahynula u Otova v době, kdy už měl Postřekov svobodu.Na klenečském hřbitově se nachází hrob, v 
němž spočinula těla šestice mladých mužů z Postřekova, které esesáci postříleli v době, kdy už bylo 
nadevše jasné, že II. světová válka končí. 
 
8.11. 2014    
Mrazivá historie holocaustu lidi zajímá, stovky tisíc Čechů navštěvují památníky i výstavy. Mrazivá 
místa připomínající historii holocaustu se dnes plní studenty i dospělými lidmi. Školy si objednávají 
exkurze a zapojují se do vzdělávacích programů. I dospělí lidé si však kupují zájezdy s odborným 
výkladem. Podle statistik si hrůzy, které stály život miliony lidí, jezdí do Osvětimi či bližšího Terezína 
připomenout stovky tisíc Čechů. 
 
 8.11. 2014     
Praha 1 dostala pokutu za památník letcům, zaplatí 150 tisíc. Radnice prý porušila zákon tím, že neměla 
povolení památkářů pro umístění sochy.“Pokutu mohu potvrdit. Nesouhlasíme s ní a odvoláme se. Více 
to nyní komentovat nebudu,“ řekla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Definitivní slovo tak bude mít 
ministerstvo kultury, které je v tomto případě odvolacím orgánem. 
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 8.11. 2014     
Památník Terezín hodnotí sezónu. Letošní rok, který se pomalu ale jistě chýlí ke konci, Památník Terezín 
vnímá velmi pozitivně. Zatímco loni sem zavítalo cca 230 tisíc návštěvníků, letos jich podle nejnovějších 
zpráv bude o něco více. 
 
 8.11. 2014     
Petice proti soše legionáře v Mladé Boleslavi: město o kvalitě nepochybuje. Mladá Boleslav /ANKETA/ 
– Člověk nemusí mít titul z estetiky nebo výtvarného umění, aby si při cestě přes Komenského náměstí v 
Mladé Boleslavi všiml, že socha legionáře, jež dominuje obnovenému pomníku padlým hrdinům, 
postrádá dramatičnost a emotivnost původního díla, ba co víc, neodpovídá lidské konstituci. 
  
8.11. 2014     
Stát vyjednává o výkupu pozemků v Ležákách. Stát začal vyjednávat o výkupu pozemků na pietním 
území, kde stávala nacisty vypálená obec Ležáky. Majitelka pozemků Hana Klimková vede se státem 
spor už řadu let. Část údolí v Ležákách získala v 90. letech 20. století v restituci. Spor začal v roce 1999, 
kdy se Ležáky staly Národní kulturní památkou. 
  
8.11. 2014     
Skalice uctí generála Sachera. Bude tu mít památník. Skalice u České Lípy – Den válečných veteránů: na 
kladení věnců dohlédne i bývalý šéf rozvědky Andor Šándor. 
  
2.11. 2014     
Hřbitov v Chrudimi opět důstojně připomíná oběti 1. světové války. V Chrudimi se po mnoha letech 
podařilo opravit starý válečný hřbitov. Ještě nedávno byl smutnou a nedůstojnou připomínkou první 
světové války. Mezi více než dvěma stovkami pochovaných obětí jsou nejen vojáci, ale i zdravotníci, 
kteří se o zraněné starali. 
  
2.11. 2014     
O válečné hroby pečují hlavně spolky. Ve většině případů se tak o tyto hroby starají dobrovolníci a 
nadšenci do vojenské historie. Jedním z nich je také kolínský Spolek pro vojenská pietní místa. Jeho 
předseda Vojtěch Stráník si pochvaluje osobní iniciativu svých kolegů, kteří se fyzicky o válečné hroby 
starají. Spolek jako takový totiž v popisu práce nemá fyzickou péči, ale pouze jejich evidenci a 
zapisování. 
 
30.10. 2014     
Babička mi říkala, že se mám po její smrti starat o pomník padlých. Buchlovice – Z iniciativy Spolku 
podporovatelů historie Buchlovic byla v prostorách buchlovického Muzea Podhradí otevřena výstava 
Buchlovjané v 1. světové válce. Po osudech vojáků z městečka pod Buchlovem, kteří ve válce padli, ale 
také těch, kteří rozšířili řady československých legií, pátrá deset let čtyřiačtyřicetiletý člen spolku Kamil 
Maděra. 
  
30.10. 2014     
V den vzniku republiky uctili padlé také v Žirovnici. Květinu při včerejším státním svátku položili k 
pomníku padlých z obou světových válek v Žirovnici tři zástupci místních lidovců. „Prvním impulzem 
bylo to, že jsem si uvědomil, že za první světové války bojoval můj strýc na italské frontě a můj děda v 
Rusku. Sice se vrátili živí, ale spousta dalších za války zemřela,“ řekl Morava. Dodal, že položit květinu 
je aspoň drobná maličkost, která připomíná, co vzniku naší republiky předcházelo. Květiny k pomníku 
padlých už několik let pokládají lidovci také v Počátkách. 
  
30.10. 2014     
Evropa, Sibiř, poušť, moře…všude tam jsou hroby českých vojáků. Je 28. října, státní svátek, den, kdy se 
slaví vznik samostatného československého státu. My si v něm vzpomeneme na vojáky, kteří se z válek 
nikdy nevrátili, ať už bojovali za české království, Rakousko-Uhersko nebo Československo, ať už byli 
rodem z českých zemí nebo z nich kdysi odešli jejich předkové. Jejich hroby najdeme i tisíce kilometrů 
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daleko a o některých ani nevíme, a asi se nikdy nedozvíme, kde leží. I jim bude patřit dnešní pořad, v 
jehož úvodu nejprve otevřeme knížku Miroslava Ivanova Martova pole. 
  
30.10. 2014     
V Hojné Vodě připomněli statečného rodáka. Písně spojené�s českými letci, kteří bojovali za 2. světové 
války v řadách RAF, zněly v úterý Hojnou Vodou. V obci byla odhalena pamětní deska Františku 
Binderovi. Obec uctila statečného rodáka u příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Padl �v řadách 
britské RAF v roce 1942. Jak říká vnuk válečného letce Pavel Hamberger, �o dědovi měl dlouho jen 
střípky informací. 
  
30.10. 2014     
Pomník doplnila nová plastika. Lanškroun –  Parčík na křižovatce ulic Dobrovského a Králická byl 
doplněn o novou plastiku. Jejím autorem je dvaadvacetiletý student Akademie výtvarných umění  Martin 
Žák. Pro Lanškroun ji vytvořil během letního sympozia Hlína fest. Pomník byl původně postaven na 
památku obětí první světové války a tehdy na něm byla umístěna plastika, což dokládají i fotografie 
dochované v městském muzeu. Osud této plastiky není znám. Pomník byl později rozšířen z pomníku 
obětem první světové války na pomník obětem válek a holocaustu. Dlouhé roky na pomníku žádná další 
socha nebyla. 
  
30.10. 2014     
Ve Svojanově uctili památku padlých v první světové válce. Městys pod historickým hradem se v úterý 
přenesl o desítky let zpátky v čase. Z fronty se vrátili vojáci, společně s dalšími lidmi vzdali hold obětem 
první světové války. Přesně tak to vypadlo 28. října dopoledne ve Svojanově. 
  
27.10. 2014     
Na Jiráskově náměstí měl být Stalinův pomník. Jako vděk za osvobození. Trutnov – Po druhé světové 
válce se sovětský diktátor J. V. Stalin (1878 až 1953) těšil v Československu velké popularitě. Na mnoha 
místech vznikaly tehdy jeho pomníky a ani Trutnov nechtěl zůstat pozadu. V březnu 1946 bylo na 
Městském národním výboře (MNV) v Trutnově zahájeno jednání o úpravě Stalinova (dnes Jiráskova) 
náměstí. 
 
27.10. 2014     
Oběti železné opony mají u hranic s Rakouskem památník. běti železné opony na hranicích mezi jižní 
Moravou a Dolními Rakousy připomíná nový památník. Vyrostl nedaleko Mikulova na Břeclavsku. Tvoří 
jej 53 ocelových stél zapuštěných do země. Na každé je laserem vypálené jedno jméno, řekl dnes ČTK 
Miroslav Kasáček z občanského sdružení Paměť. Lidé při pokusech o přechod hranice nejčastěji umírali 
po střelbě pohraničníků nebo po zásahu elektrickým proudem. 
  
27.10. 2014     
Kameny zmizelých Židů nakonec v Přibyslavi nebudou. Stolpersteiny neboli pamětní kameny zmizelých, 
jež se měly během letošního roku začít objevovat na dlažbě v Přibyslavi, aby připomínaly tragický osud 
tří židovských rodin, které byly vyhlazeny v německých koncentračních táborech, zde nakonec nebudou. 
  
24.10. 2014     
Pátraní po pohnutém osudu Oldřicha Hornofa. Vše začalo zcela nenápadně. Na podzim roku 2012 
oslovila na Mosteckých slavnostech mostecké skauty Oldřiška Šicová, která jim nabídla informace o 
popraveném skautovi Oldřichu Hornofovi ze Souše u Mostu. Díky ní získali jeho fotky a zjistili o něm 
podrobnější informace a vše umístili na svůj střediskový web. 
  
24.10. 2014     
Nový památník připomene lidem, že život každého z nás má své hranice. Svou studii památníku 
zajateckého tábora, v němž na okraji Liberce v době I. světové války přežívalo až 55 tisíc válečných 
zajatců, představil v Liberci známý architekt a herec David Vávra. Během své jednodenní návštěvy města 
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stihl také detailní prohlídku několika míst Liberce, včetně nového sídla Výzkumného ústavu textilních 
strojů v Růžodole. 
  
24.10. 2014     
Kaple v Liberci přiblíží utrpení zajatců, říká architekt David Vávra.     Jako svérázný průvodce Šumným 
Libercem pomáhal architekt David Vávra lidem otvírat oči a ve zdánlivě tuctových stavbách vidět 
klenoty. Možná se časem sám pod zajímavou stavbu v Liberci podepíše. Pro společnost Archa 13 vytvořil 
studii památníku upomínajícího na zaniklý zajatecký tábor v Ostašově. 
 
24.10. 2014     
Pomník padlým v Luži bude mít opět svou důstojnost. V současné době probíhá renovace pomníků 
padlým před základní školou v Luži. Dlouhá desetiletí neměnného stavu způsobila, že o pomníku sice 
většina lidí věděla, ale v podstatě jej již ani nevnímala. 
 
 21.10. 2014     
Spor o pomník: Byl nepřítelem ten, kdo nechtěl žít v Československu? Je tomu padesát pět let ode dne, 
kdy u šumavského Březníku na státní hranici zahynul příslušník pohraniční služby, když se snažil zastavit 
svého kolegu při útěku na Západ. Jeho smrt už tři roky připomíná pomník, který na místě postavil Klub 
českého pohraničí. 
  
19.10. 2014     
Dvě pietní místa v Lounech nechalo město nově upravit. Obě připomínají památku výsadkářů, které před 
70 lety zastřelili nacisté.Dva pomníky, připomínající padlé výsadkáře z 2. světové války, nechalo opravit 
město Louny. Konečně jsou tak opět důstojnou připomínkou lidských obětí. 
  
19.10. 2014     
V památníku naplnili pocity hrdosti. Praha/ Mladá Boleslav – Památník na pražském Vítkově byl v 
sobotu 11. října dějištěm majestátní rekonstrukce přísahy Československé družiny, první dobrovolnické 
jednotky Čechoslováků na východní frontě, která proběhla přesně před 100 lety v Kyjevě. 
 
19.10. 2014     
Hrdina, o kterém se nesmělo mluvit: Proč se jeho socha usmívá? Jozef Gabčík byl velitel Operace 
Anthropoid, která měla za cíl likvidaci říšského protektora Reinharda Heydricha. Jenže na Gabčíkovo 
hrdinství se až příliš ochotně zapomínalo. Teď mu však přímo před rodným domem postavili sochu. 
  
 15.10. 2014     
Gabčík má doma nezvyklý pomník. Přispěli na něj i Češi. Parašutista, který spolu s Janem Kubišem 
zlikvidoval třetího muže nacistické říše Reinharda Heydricha, se dočkal památníku i na rodném 
Slovensku. 
  
15.10. 2014     
Parašutistovi Gabčíkovi odhalili usměvavý pomník. V Gabčíkově rodné vsi Poluvsie u Rajeckých Teplic 
byl o víkendu (naproti domku, v němž vyrůstal) odhalen jeho pomník v podobě umělecky výjimečné 
busty: usmívajícího se vojáka. 
  
15.10. 2014     
Pomník našim pilotům u RAF opět v nesnázích. Poklidné babí léto v průběhu tohoto týdne rozvířila 
neskutečná zpráva , která opět hrozí mezinárodní ostudou. Je to jen pár měsíců od okamžiku , kdy jsme 
byli přítomni na pražském Klárově slavnostnímu odhalení pomníku našim letcům bojujícím v řadách 
britské Royal Air Force. Slavnosti byli přítomni nejen přeživší letečtí veteráni , ale mnoho hostů z ČR i 
zahraničí. Jaký šok na mnohé čekal , když pražský odbor památkové péče rozhodl o tom, že památník 
Okřídleného lva musí být přemístěn ze své současné lokace na Klárově na jiné, zatím ještě neurčené 
místo v Praze. 
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12.10. 2014    
Parašutisty Gabčíka a Kubiše budou v Plzni připomínat busty na domě, kde se ukrývali. Památník 
parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše bude ode dneška připomínat jejich pobyt v Plzni. Oba jsou 
známi tím, že za druhé světové války provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. V 
plzeňské ulici Pod Záhorskem číslo jedna je nějaký čas po činu ukrýval policejní inspektor Václav Král. 
K pamětní desce umístněné na domě, která osudy všech aktérů připomíná, přibudou busty obou vojáků. 
  
12.10. 2014    
Válečné hroby i pietní místa na Přerovsku prošly rekonstrukcí. Špatný až havarijní stav. Takový osud 
provází památky nejen v našem regionu. Místní akční skupina (MAS) Střední Haná se rozhodla chátrající 
kousky opravit – realizaci projektu zahájila již v roce 2012, v průběhu letošního roku došlo k jeho 
dokončení. 
   
12.10. 2014     
Petice pro zachování památníku československých pilotů RAF. Do roka musí zmizet památník 
československých pilotů RAF z parku na pražském Klárově. Rozhodli o tom úředníci stavebního úřadu 
Prahy 1 a pražského magistrátu. Městské části navíc za nepovolenou stavbu okřídleného lva hrozí až 
dvoumilionová pokuta. Konečné rozhodnutí po několika stížnostech a odvolání bude mít ministerstvo 
kultury. 
  
12.10. 2014     
V Rozstání vzdávají hold obětem Velké války. Ve vísce na Moravskotřebovsku odhalili desítky let ukrytý 
památník obětem první světové války. Po víc jak šedesáti letech jim opět vzdá hold. 
 
12.10. 2014    
Nový památník letcům musí pryč, památkářům se nelíbí jeho umístění.     Pár měsíců po slavnostním 
odhalení okřídleného lva československým letcům na pražském Klárově rozhodl odbor památkové péče 
na magistrátu nekompromisně: stavba musí zmizet. Podle něj souhlas s umístěním památníku dala radnice 
Prahy 1 v rozporu se zákonem. Iniciátoři projektu vyjádřili z tohoto rozhodnutí zklamání. 
 
12.10. 2014    
Odhalení pomníku českým obětem nacismu. Na setkání Klubů českého pohraničí v Postoloprtech přijeli 
hosté nejen ze středních Čech, z Prahy, severních Čech, ale i z tak vzdálených krajů jako například z 
Chebu, Karlovarska, Mariánských Lázní, Plánští Chodové. 
 
 8.10. 2014     
PAMĚTNÍ DESKA ŠT. KPT. MORÁVKA JE PO 8 LETECH ZPĚT! Na Prašném mostě v Praze 6 byl 
dnes odhalen památník štábního kapitána Václava Morávka za účasti představitelů Hlavního města Prahy, 
Armády ČR, Městské části Praha 6, Českého svazu bojovníků za svobodu, Společnosti Václava Morávka 
v Kolíně a dalších hostů. 
 
5.10. 2014    
Odhalili pamětní desku těm, které zavraždilo gestapo. Téměř po sedmdesáti letech byla v Bystřici vzdána 
pocta lékaři Jaroslavu Míčkovi a Janu Heczkovi, kteří byli na sklonku II. světové války zákeřně 
zavražděni těšínským gestapem. 
  
5.10. 2014    
 Jediné radiové spojení s Londýnem zajišťovali odbojáři z Jinonic. Poblíž metra Nové Butovice byl dnes 
odhalen pomník akademického sochaře Milana Váchy, věnováný odbojové skupině ÚVOD z pražských 
Jinonic. Její členy zatkli nacisté v noci ze 3. na 4. října 1941. 
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3.10. 2014    
V Plzni je základní kámen budoucího pomníku vysídleným lidem. V Plzni je ode dneška základní kámen 
budoucího pomníku, který bude věnovaný tisícům obyvatel Československa vyhnaným před druhou 
světovou válkou z pohraničí. 
 
3.10. 2014    
Kostel připomíná válečné zajatce. Osud jednoho chtěl natočit Spielberg.     Jména 800 vězňů, kteří ve 
válce prošli zajateckými tábory na Jesenicku, mohou lidé najít na nedávno otevřeném prvním 
pravoslavném kostelíku a památníku v Horní Lipové. V některých případech jde přitom o silné příběhy, 
jeden z nich dokonce plánoval zfilmovat slavný hollywoodský režisér Steven Spielberg. 
 
3.10. 2014    
V Bystřici nad Olší odhalili pamětní desku. V Bystřici nad Olší se v Den české státnosti konala zádušní 
mše a odhalení pamětní desky bystřickým občanům Janu Heczkovi a Jaroslavu Míčkovi, kteří byli 25. 
března roku 1945 zákeřně zavražděni gestapem. Pietního aktu se kromě obyvatel obce zúčastnili i rodinní 
příslušníci a pamětníci. 
 
3.10. 2014    
Ani po 76 letech není v Mnichově pamětní deska připomínající rozbití ČSR. Před 76 lety podepsaly 
evropské velmoci dohodu o odstoupení československého pohraničí Německu. Česko a Bavorsko dodnes 
mají odlišný názor na to, kdy mnichovská dohoda přestala platit. 
  
3.10. 2014     
Miladu Horákovou bude připomínat socha. O její vytvoření se uchází dvě desítky umělců. Pomník 
Milady Horákové ve Sněmovní ulici chce vytvořit 23 umělců. Komise o vítězi rozhodne za pět týdnů, 
poté budou všechny návrhy vystaveny, informovala Kateřina Havelková z Nadačního fondu Stránský. 
Praha 1 v dubnu odmítla vyhlásit architektonickou soutěž na návrh pomníku, někteří zastupitelé se 
obávali, že by ho městská část musela i zaplatit. Peníze na pomník se snaží vybrat nadační fond. 
 
 3.10. 2014     
Pomník v pražských Dejvicích připomíná život a odkaz armádního generála Tomáše Sedláčka. Dne 24. 
září 2014 byl v areálu Posádkového velitelství Praha odhalen pomník jeho čestného příslušníka, 
armádního generála Tomáše Sedláčka. Důstojníka, který za druhé světové války bojoval proti nacistům na 
západní i východní frontě, také na Dukle i ve Slovenském národním povstání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  

předseda:           Ing. Jiří Porteš,  jiri.portes@vets.cz 
místopředseda:  Vladimír Štrupl,  vets@vets.cz 
místopředseda:  Ing. Petr Tichý 

Pokladník: Ing. Jiří Porteš 

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: - 

 
 
 

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 čtvrtém  čtvrtletí 2014 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
 

 Mgr. Jaroslav Krídlo 
 

Děkujeme za podporu! 
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