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

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první letošní číslo spojeného zpravodaje Spolku  
pro vojenská pietní místa a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2015.  

 
Není obvyklé začínat v úvodu statistikou, ale tentokrát si to nemohu odpustit. Důvod je prostý, 

opravdu velký nárůst počtu vložených památek do naší databáze. Bezmála 2000 vpm za čtvrt roku je 
úžasný výkon jak od přispěvatelů, tak i od administrátorů stránek a databáze. Přeci jenom to všechno 
přepsat, zapsat, uložit, zkontrolovat – to není na jedno odpoledne. Je to úžasný výkon a díky za něj všem.  

 
Stejně pozitivně lze vidět i růst počtu přispěvatelů, třicítka nových jmen lidí, kteří se rozhodli 

pomoci nám s naší databází je nesmírně vítanou pomocí. 
 
Mohu říct, že si náš Spolek nesmírně váží i ocenění, kterého se mu dostalo od Ministerstva obrany 

ČR. V únoru jsme dostali pamětní plaketu za pomoc při evidenci válečných hrobů. 
 
K distribuci jsme dostali výtisky z poslední edice spolkových brožurek, město Kladno. 
 
Ze zápisů spolkových setkání vyplívá nemálo nápadů, ale i úkolů. Včetně velmi zajímavého 

projektu „Zapomenutý legionář“, který by mohl významně pomoci při pátrání po málo známých či již 
zapomenutých legionářích na našich hřbitovech. 

 
Nelze nezmínit i nárůst počtu dotazů na náš Spolek. Většina se sice týká pomoci při hledání 

předků, kde nemůžeme být významněji nápomocni, ale i tak se snažíme a mnohdy jsme nečekaně a mile 
úspěšní. 

 
 
 

Jaro letos přišlo nějak dříve, takže mnoho z nás se již rozběhlo fotit. Nezbývá tedy všem popřát než 
stovky dalších nalezených památek a tím i osudů. 

 
Vážení čtenáři, přispěvatelé, spoluspolkovníci, sestry a bratři – mnoho zdaru v naší práci. 

 
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO! 

 
Martin 

 
 
 
 

Vítejte mezi námi : 
 
Přispěvatelé: Masařík Rostislav, Jančák Josef-Sázava, Jan Hubáč, Petr Fiebiger, Michal Schwab, Martin 
Brůža, Jaroslav Wágner, Olga Zábranová, Alexandr Arabadžiev, Stanislav Barbuš, Věra Fibikarová, 
Pavel Oršulík, Petra Nedvědová, Kateřina Židoňová, Bc. Tereza Horká, Erik Heike, Jiří Sucharda, Tomáš 
Turek, Hana Krauzová, Neudert Lexer, Andi Haase, Jan Ciglbauer, Barbora Knorová, Matěj Pešta, Karel 
Šindelář, Ottfried Schubert, Václav  Kameník, Eugen Révai 
 
Ve spolku: Stanislav Kain (převeden z čestného členství na aktivní) 
 
V jednotě ČsOL Český Brod:   ---  
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Kronika Projektu 
 

5.1. 38 100 VPM, zapojilo se 602 osob. 
7.1. 38 200 VPM, zapojilo se 603 osob 
9.1. 38 300 VPM, zapojilo se 604 osob 
10.1. 38 400 VPM, zapojilo se 605 osob 
12.1. 38 500 VPM, zapojilo se 605 osob 
16.1. 38 600 VPM, zapojilo se 606 osob 
21.1. 38 700 VPM, zapojilo se 607 osob 
27.1. 38 800 VPM, zapojilo se 607 osob 
10.2. 38 900 VPM, zapojilo se 610 osob 
20.2. 39 000 VPM, zapojilo se 615 osob 
23.2 39 100 VPM, zapojilo se 618 osob 
5.3. 39 200 VPM, zapojilo se 624 osob 
11.3. 39 300 VPM, zapojilo se 625 osob 
15.3 39 400 VPM, zapojilo se 629 osob 
16.3. 39 500 VPM, zapojilo se 630 osob 
21.3. 39 600 VPM, zapojilo se 630 osob 
24.3. 39 700 VPM, zapojilo se 630 osob 
29.3. 39 800 VPM, zapojilo se 630 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. 

.**** 
 

86. setkání klubu (projektu) VETS 

86.setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 8. ledna 2015 v Praze v restauraci U Bronců, 
v obvyklém čase. 

Účastnili se: Vojta, Martin, Jirka, Milan, Honzin, Magda, Aleš, Vladimír. 
1) První schůze v letošním roce a již jsme obdrželi finanční dat od našeho sympatizanta Oldy, díky, 

2)V Vojta zaučoval Martina a Jirku,  jak dělat zálohování dat z projektu v rámci dělení činností. K témuž 
Vojta zpracoval instruktážní video, 

3)Probírali jsme možné další úpravy webu (databáze). Vše je ještě ve stavu diskuse, nicméně bude se 
jednat o vkládání dat do Badatelny (novým způsobem) a vytvoření samostatné části, kam vkládat data, 
jenž sice nesplňují ani naši definici vpm, ale je škoda je nemít podchycenu. Viz závěr ze semináře 2014. 
Dále je zapotřebí navýšit maximální počet fotografií vkládaných do části „jména z pomníků“ a ještě pár 
drobností, 

4) Byl zahájen finiš prací na překlápění poslední sekce, Prahy 6. 

5)Ohledně naší komunikace s obcemi bude pravděpodobně vytvářet online verzi dopisu, kterým nabízíme 
bezplatnou pomoc při vyhledávání památek pro databázi CEVH. Za tím účelem nejspíše vznikne na 
našem webu jedna samostatná sekce. 

6)Data do Badatelny (vkládané zatím „starým“ způsobem) zasílejte na Martina, který bude Badatelnu 
spravovat. 

7)Blíží se termín uzavírky objednávek na spolkové a legionářské triko. Takže zájemci neváhejte. 
Objednávat je možno v členské sekci. 

8)Diskutovali jsme formu jak více podpořit vojenská pietní místa a jejich mapování. 

Zapsal Martin 

**** 
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Spolek byl oceněn Ministerstvem obrany 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**** 
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Další díl naší knižní řady je na světě 
 
Sešit s vojenskými pietními místy města Kladna, vydaný v papírové podobě díky ČsOL je na světě.  
V pořadí se jedná již o šestý papírový díl. Díky všem co se podíleli i vstřícnosti ČsOL. 
 

 
**** 

 
87. setkání klubu (projektu) VETS 

87. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 5. února 2015 v Praze v restauraci U Bronců, 
v obvyklém čase. 
Účastnili se: Diana, Martin, Jirka, a Vladimír. 

1) Dostali jsme výtisky brožurky Vojenská pietní místa města Kladna, která byla vytištěna díky ČsOL a 
tímto je zahájena její distribuce, 
 
2)Jirka nás informoval o účasti na pracovním setkání pověřených osob z krajských úřadů na MO ve věci 
evidence válečných hrobů, měl možnost představit nás spolek, zopakoval a i vyhodnotil spolupráci mezi 
spolkem a obcemi a v první řadě dostal náš spolek pamětní plaketu za Péči o válečné hroby (za 
dlouhodobou aktivní spolupráci při vytváření a zdokonalování evidence válečných hrobů), 
 
3) Z hlediska administračních věcí musíme čtenáře upozornit, že v poslední době došlo k několika 
přesunům nesprávně zařazených obcí, pro běžného čtenáře se vlastně nemění nic, jen v případě, že by měl 
někdo trvale přiřazený odkaz k nějakému místu, přestal by tento fungovat, 
 
4) je nezbytné členy upozornit, že se blíží termín uzávěrky objednávek na výrobu trička, zatím se 
přihlásila stěží polovina, 
 
5) Předseda českobrodské jednoty vzkazuje, že se plánuje obnovit tradice společných výletů, plánovaný 
termín je předběžně červen, návrhy co a kam jsou vítány, zatím padlo jméno Přibyslav, 
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6) Narůstající počet žádostí o pomoc ve věci dohledání informací o předcích, což není hlavní objekt 
zájmu spolku, nás pravděpodobně donutí upravit spolkový informační letáček, kde bude toto vysvětleno, 
včetně odkazů kam se obrátit o pomoc v této věci. 

Zapsal Martin 

**** 

88. setkání klubu (projektu) VETS 

88. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 5. března 2015 v Praze v restauraci U Bronců, 
v obvyklém čase. 
Účastnili se: Honzin, Martin, Jirka, Standa a Aleš. 

1) Martin seznámil přítomné s postupem prací na uvedení v život projektu Zapomenutý legionář, tak jak 
jej zahájil Marek a jak byl projednán na HDK ČsOL, jako technický pomocník se do projektu přihlásil 
Standa 
 
2)Do doby než bude uveden v život projekt Zapomenutý legionář používá Marek metodu, že na 
hřbitovech fotí všechny hroby, které se podle dat mohou dotýkat našeho zájmu, jak popsal Jirka, 
 
3)při zálohování offline bylo zjištěno, že některé fotky jsou skoro až moc velké, fotka ve formátu JPG a 
velikosti 7 MB už je celkem dost, nicméně ničemu to vlastně nevadí, jen jako zajímavost, 
 
4)Jirka nás seznámil s velmi dobrou zprávou, že se aktivně přidávají další a další ORP k využívání našich 
dat a vzájemné spolupráci, 
 
5)v případě, že by někdo měl nějaké náměty ohledně excesů na konci války, vůči zajatcům apod., 
informujte Jirku, bude možnost je využít v další chystané publikaci, 
 
6)a do spolku se vrátil Standa, tedy jeho čestné členství se přeměnilo opět na řádné. 
 

Zapsal Martin 
**** 
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Publicistika 
 

K uctění památky našich padlých v bojích na Těšínsku v lednu 1919 se ve dnech 23. - 24. 1. 2015  
uskutečnil II. Zimní legiomarš. 

Celkem se ho zúčastnilo vyše 150 lidí, což je asi o třetinu více než v loňském roce. Věkové rozpětí bylo od 
4 let do 75 let, potěšitelná byla 
účast školních dětí i mládeže.  
Legiomarš měl dva proudy: z 
Návsí na Polední a z Bystřice 
nad Olší na Polední.        

 Z pátku na sobotu  (23./24. 1.) 
na vrcholu Polední u pomníku 
gen. J. Šnejdárka a Mohyly české 
státnosti tábořilo 11 lidí a ze 
soboty na neděli ještě další 
skupina 111. strážní roty AZ 
Praha v počtu 8 lidí.  

Po pietním aktu u pomníku gen. 
J. Šnejdárka na vrchu Polední 
byly do Mohyly české státnosti 
umístěny  schránky s prstěmi z 
významných bojišť a pohřebišť 

našeho prvního a druhého odboje: Arras, La Targette, Zborov, Voiziers, Dunkirque - Adinkerke a také ze 
středověkého bojiště u Kreščaku, kde v roce 1346 padl český král Jan Lucemburský. 

 Za ČsOL, jednotu Český Brod, sa na legiomarši zúčastnil Feďo Vrábel . 

 Akce pokračovala i v neděli položením květin k pomníku T. G. Masaryka v Českém Těšíně, které se 
zúčastnilo 18 lidí.   

 III. Zimní Legiomarš je naplánován na 22. - 23. 1. 2016. 

F. Vrábel 

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

 
František Masařík 

* 23.5.1899 (Žákovice) 
† 8.6.1981 (Brno) 

Do války byl povolán v 18ti letech v květnu 1917. Bojoval  
v Itálii (na řece Piavě) Byl zajat v Itálii Srbskými vojsky 
(4.11.1918 v Drdino). Jeho Italská válečná anabáze všechny 
stála tehdy mnoho sil. Měli často hlad, němečtí velitelé je 
šikanovali. On musel často sám v noci po hmatu v neznámé 
Italské krajině opravovat jejich vojenské telegrafické linky. 
Nesmyslně denně pochodovali od Barazzetto do Pordenone  
a k Conegliano. Druhý den zase pochod do Treviso, jejich 
Rakousko-Uherské vojenské velení bylo patrně již bezradné. 
Když se čeští vojáci odvážili při návštěvě arcivévody Karla 
skandovat, že mají hlad, (příděl na 9 mužů 1konzerva 2 kousky 
chleba). Tak za trest arcivévoda Karel nařídil nesmyslnou 
ofenzívu na druhý den, při které prý padly 2 pluky Čechů. Byl to 
trest za to, že si dovolili říci o jídlo. Dostávali občas v 10h 
polévku s kouskem chleba a až večer nějakou rýži. Pochodovalo 
se v často v mlze a dešti v prosinci bylo v Itálii již chladno. 
Vojáci se s nadšením setkali v Itálii s T.G.Masarykem a také 
M.R.Štefanikem (těsně před jeho odletem do Bratislavy). 

Do Československých legií vstoupil 15.2.1919 do 33.p.pl.  
a vojenskou službu ukončil 4.9.1919. Dne 11.9.1919 vlakem opustili Itálii. 17.9.1919 přijeli do Zvolena. 
5.10.1919 příjezd vlakem přes Bratislavu do Brna. 

 

 

 

 

 

 

Po válce byl v podkovářské škole v Košicích (ukončil ji 19.12.1921). Po válce jako dělostřelec v záloze 
armády ČSR se zůčastnil bojů na jihu Slovenska. 

17.4.1927 vojenské cvičení – ČS horský dělostřelecký odd. č.259 v Žilině. 

18.7.1927 vojenské cvičení – ČS dělostřelecký oddíl č.83 náhr.bat, četa 1, Šintava u Seredi. 

Zdroj: Masařík Rostislav, 
 

**** 
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Proč je nezbytné mapovat i zrušená místa? 
 
Protože pak se můžeme jako odměny dočkat tohoto:Díky vám lidičky jsem konečně našel místo kde měl 
děda pamětní desku. S pozdravem Ivo Antoš 
 

Pamětní deska Arnošt Antoš - místo je zrušené 
 

Umístění: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 739/40, Bubeneč, 
napravo od vchodu do domu  
Nápis: 
ZDE PADL 5.5.1945 
ARNOŠT ANTOŠ 
Poznámka:  

Pamětní deska byla vyrobena z kovu, velikost 40x20 cm. (Pramen: 
Soupis pamětních desek a pomníků protifašistického odboje v Praze 
6, OV ČSBS Praha 6, 1987). Po r. 1989 byla odstraněna, 
pravděpodobně při opravě fasády. Autor fotografie u ní stál jako -
náctiletý pionýr spolu s kamarádem čestnou stráž a odstranění právě 
této desky bylo hlavním podnětem k jeho vlastnímu mapování 
vojenských pietních míst, které díky dalším nadšencům dalo 
vzniknout tomuto webu a následně Spolku pro vojenská pietní místa. 

 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Pomník přidal: Vladimír Štrupl 
 

**** 
 

Další osud odhalen, díky čtenářce 
 

Kenotaf Josef Dejmal 
 
Umístění: Dobříš, Pod Hřbitovem, hřbitov 
Nápis: 
JOSEF DEJMAL 
NADPORUČÍK 
A 
MAJ. VELKOSTATKU 
ZEMŘ. VE VĚKU 30 ROKŮ 
Poznámka:  

Josef Dejmal 
nadporučík 
Zemřel 24.8.1915 a pochován je Mosty Wielkie, okr. Zolkiew, 
Halič, Polsko /dnes asi Ukrajina/ - měst. hřbitov 

 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Souřadnice: N49°46'55.35'' E14°11'01.61''  
Pomník přidal: Ivo Šťastný 
Doplnění informací: Marie Krejčíková 
 

**** 
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Pomník Obětí 2. světové války 
 
 

Umístění: Brno - Žebětín, na konci ulice Ostrovačická 

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

 
Vzkaz od čtenářky:  
Здравствуйте.Мы,сын,внуки и правнуки гвардии капитана Дагова Хасамби Салим - 
Гериевича.Спасибо,большое,за информацию.Если,у Вас, есть еще какие - нибудь данные,просим 
дать нам знать.Спасибо!!! 

astik06 
 

**** 
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Žádost o spolupráci či pomoc 
 
163- Na Nových Dvorech-Vršavec ve Frýdku-Místku, zcela v ústraní, se nachází vojenský hrob č. CZE-
8106-39520, věnovaný dvěma hrdinům, rodákům z Frýdku, kteří na tomto místě 3. května 1945 při 
osvobozujícím boji s ustupující německou armádou položili život.Zajímá mne osud a bližší okolnosti 
úmrtí, případně bych uvítal i kontakt na pamětníka události či rodinu hrdinů. 
Jmenovali se: Antonín Peterek nar. 11. 1. 1925 a Josef  Vrabel  nar. 9. 2. 1926. 
Všem, kteří nějak mohou pomoci, předem děkuji. 

                                                   Pavel Švrček (e-mail svrcek.p@seznam.cz) 
 

**** 
 
164-Dobrý den, obracím se na Vás o radu. Náš prapředek zemřel 20.5.1916 na tyfus 
v I. svět. válce a měl být pochován v Ranziano v Itálii. Máme snímek jeho 
hrobu, který pořídil jeho otec 5.8.1927, kdy jeho hrob navštívil a poslal 
domů pohlednici svému bratrovi. Chtěla jsem obec najít na mapě, ale místo 
neexistuje.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Naše odpoveď: je to v 
současné době ve Slovinsku, 
Ranziano, Nova Gorica, 
Slovinsko, nyní Renče. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**** 
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165-Hledáme informace k památníku pravděpodobně obětem 1. světové války z let 1914-1918. Památník 
se nachází v naší obci Holčovice m.č. Spálené v okr.Bruntál u silnice II.tř.č.453 naproti RD čp.253. 
Památník je ve stavu bez konkrétních indicií k ztotožnění. Přikládám fotografie. Na památníků zůstal 
pouze patrný jediný snad identifikovatelný detail zdobeného meče na mram. tup.jehlanu.. Podstavec je 
z žulových kostek, což je patrné z fotografií.Na horní části památníků byla údajně orlice.Pomník je ze 2/3 
oplocen kovovým nízkým plotem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
 
166-Hledáme informace k pomníku,který se nachází v blízkosti silnice Milešov – Kostomlaty pod 
Milešovkou okr.Litoměřice asi 1,5 nad Milešovem (přibližně na 50°32´54″ S 13°55´00″ V).K jaké 
události se pomník vztahuje? Pomník je na pozemcích Lesů ČR,které nyní provádí jeho opravu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

**** 
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167-Co se tam stalo u Pomníku mjr. Antonín Setnička v lokalitě VVP Hradiště, vojenský újezd 
Hradiště, u bývalé obce Doupov při komunikaci?? Mohu-li se zeptat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Dalsi upominka na smutne udalosti. Ale pri hledani a otevirani jsme se pobavily. Dik za celkem drze 
umistenou kes.  
 

tensen 
**** 

 
Když jsem si tak pročetl listing a různé nápovědy a náznaky kde keš je a není, tak jsem čekal tak nějak 
rafinovanější umístění než to, jak jsem jí nakonec našel. Místo si rozhodně kešku zaslouží, ale možná 
bych se zamyslel nad tím, jestli by ta stávající nešla kapánek "potunit". Jinak dík za další bodík a 
příjemnou zastávku! 

muchtárik 
 

**** 
 

 
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 

 
Odloveno spolu s piroman.cz při pochůzkách v této lokalitě. I já jsem byl překvapen podobou lužních 
lesů a zejména pak jsem žasnul nad tím, co dokáže bobr. Díky za ukázku místa a samozřejmě za keš. 

Mrazik1 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Diky za pěknou kešku synek nalezl hned. 

Jakub 75 
 

 
GC2DH6B (VPM004), Belgie 

Keš byla archivována. 
 

**** 
 

GC27R5X (VPM005), Kerský les 
 
Tak jsme dnes s kamarády Vpocho , Bart2000 a Charlie & andílek vyrazili brzo ráno na další celodenní 
geovýpravu.Tento týden již třetí .. Opět jsme oprášili naše osvědčené logo PiVoBaCha a ve všech keších 
jsme použili tuto naši námi oblíbenou zkratku. Po pečlivé domácí přípravě jsme si tentokrát vybrali oblast 
v okolí Nymburka a Poděbrad . Za celý den strávený v poklidném tempu plném dobrodružství jsme 
nakonec odlovili 38 krabiček a objevili jsme spoustu pěkných míst a zákoutí o kterých jsme doposud 
neměli ani ponětí. Několik restíků nám tu ještě v okolí zůstalo a určitě se sem zase rádi vrátíme. I dnes 
jsme se pořádně prošli. Počasí tentokrát nebylo nic moc , ale nepršelo jen občas trochu mžilo. A terén ? 
Díky oteplování bylo místy trochu bláta , ale až v odpoledních hodinách kdy bylo největší teplo. Všechny 
krabičky byly v celkem dobrém stavu a všem ownerům za ně moc děkujeme. Také moc díky za přivedení 
a ukázku nových zajímavých vesniček , obcí , míst a zákoutí na které bychom se jinak těžko dostali :) 
Příjemný , týmový , bezproblémový odlov. Díky :) 

Pitrisek66 
 

**** 
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Odloveno spolu s Pitriskem66, Bartem2000 a Charliem při cestě do Poděbrad a Nymburka. Tento týden 
jsme ve stejném složení již po třetí na lovu. Logujeme se společným "abstinenčním" nikem Pi.Vo.Ba.Cha. 
Všem ownerům děkuji za ukázku hezkých míst, poutavý a poučný listink kešek. V létě se sem určitě 
vrátím a dolovím zbývající. TFTC 

vpocho 
**** 

 
 

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž  
Českého Brodu 

 
15:50 konečně odlovena finálka legionářů, byla teda ale pěkně schovaná, mrška, už jsem málem 
odcházela opět s nepořízenou, až na poslední sahnutí fakt byla, i když trochu jinde, než asi by člověk 
čekal, ale byla tam. Snad i ta správná, krabička s logbookem v sáčku, tak přemýšlím, jestli jsem jen 
minule neměla totální geoslepotu. Nu což, nalezeno mám, díky za přivedení na pěkné místo v Č. Brodě. 
 

camel7 
 

Všechny legionáře jsem si obešel loni. Finálku jsem si nechal na cestu až pojedu okolo. Dnes se tak stalo 
a já se mohl zalogovat. Sáčky jsem našel dva, avšak jen jeden měl logbook. Docela mne překvapilo, že tu 
někdo v poledne chodí. Díky moc za celou serii, kterou jsem lovil na etapy. 

mandici 
 

**** 
 
 

GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 
 
Zajímavé odlehlé místo. Odloveno jako předkrm před nedalekou noční keš :) 

venouš 
**** 

 
 
 

GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 
 
11:11 - jsou veci na ktere by se nemelo zapominat a nebo by se pripominat mely. A tak muzem podekovat 
tehle kesi, ze to dela za vsechny ostatni. Prochazka po zdejsim hrbituvku je hodne poucna. Takovy maly a 
mimo a tak tu kracely dejiny. JA se take snazim pripominat a tak se na vinkend chystam na pevnosti -+ 
prave na Boude sme kvuli nezapominani vybudovali pomnicek vsem, kteri polozili zivoty pri obrane 
vlasti na podzim v roce 1938. Tech jmen je tam prekvapive moc, na to, ze se v posldeni dobe tvrdi, ze vse 
byla komunisticka propaganda. DIKES 
 

Dobesch 
**** 

 
Cache vyluštěna již dříve. Dokonce jsem byl na místě, ale byl to nějaký špatný den, pořád chodili lidi sem 
a tam a auta jezdila tam a sem, tak jsem na to neměl klid. Tentokrát nalezeno přesně v 1700 hodin. Skvělá 
skrýš. Díky za hezkou a zajímavou cache! 
 

ZiLOG Z80 
**** 
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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 

 

 
 

Statistika návštěv od roku 2007 
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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    

          
 Třetí ročník cyklistického 

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

Masaryka 

10. - 12. 
července

  Brezová pod Bradlom, 
Košáriská, Hodonín     červenec 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
2.7. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 1700    
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          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 
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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 
 
 

**** 
 

Slavnostní  odhalení  pamětní  desky  padlým  vojákům  75. pěšího  pluku  v  Jindřichově  Hradci 
 

V  neděli  dne  28. června  2015  v  obci  Starý  Martinov  na  Ukrajině slavnostní  odhalení  
pamětní  desky  padlým  vojákům  75. pěšího  pluku  v  Jindřichově  Hradci, kteří  zahynuli  v  
bojích  při  přechodu  řeky  Dněstr  u  Starého  Martinova  (Martinów  Stary,  okres  Halič,  
Ivanofrankivská  oblast – dříve  Stanislavov)  
 

**** 
 

240 MILES TO FREEDOM 
 
Spolek Old Car  Rangers pořádá ve dnech 20. – 27. června 2015 akci  240 MILES TO FREEDOM. 
 Jedná s o jízdu po demarkační linii, během které proběhnou zastávky u významných míst, pomníků a 
památníků na trase.  Více informací a možnost přihlášek na stránkách spolku Old Car  Rangers. 
 

**** 
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A V Í Z O 
Cykloprejazd Hodonín - Košariská 

IV. ročník – 10./11. -12. júla (července) 2015 
 

   V roku 2012 sa uskutočnil prvý ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín, ktorého ideou bolo spojiť 
rodiská dvoch významných osobností českého a slovenského národa, Milana Rastislava Štefánika a  
Tomáša Garrigue Masaryka. Akciu zorganizovala Jednota Československej obce legionárskej v Českom 
Brode v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom a Nadáciou M. R. 
Štefánika v Bratislave. 
  
   Cieľom podujatia je každoročne počas druhého prázdninového víkendu pripomenúť si v rámci 
športovo-spoločenskej akcie tieto dve naše osobnosti svetového formátu, ktoré sa spolu s Edvardom 
Benešom zaslúžili o  oslobodenie českého a  slovenského národa a  o založenie demokratickej 
Československej republiky v roku 1918. Na jej základoch budujú svoj slobodný štátny život aj jej 
pokračovateľky – Česká republika a Slovenská republika. 
  
   Po úspešných troch predchádzajúcich ročníkoch sa  v  tomto roku uskutoční už IV. ročník 
cykloprejazdu. 
  
Termín akcie: Príchod do Hodonína (ubytovanie pre záujemcov v Hodoníne) v podvečer v  
piatok 10. júla (resp. ráno 11. júla priamo na štart). 
  
1. deň – 11. júla – prvá poletapa: Hodonín (štart o 9. 00 hod. od sochy T. G. Masaryka) – Branč 
(cieľ 17.30 – 18.00 hod.). Nocľah na hrade, spacáky, karimatky, deky, stany atď. so sebou!  
  
Nokturno na hrade Branč: Neformálne opekanie: špekáčky, klobásy, slanina, prasiatko, kurence, 
zajačiky, mamut –  skrátka: kto si čo prinesie ☺ 
  
2. deň – 12. júla–druhá poletapa: Branč (štart o 8.00. hod.) – Košariská (cieľ 17.30 – 18.00 hod.)  
  
Na trase v  Sobotišti sa pre záujemcov budú podávať pravé nefalšované slovenské halušky. 
Nocľah pre záujemcov na Brezovej pod Bradlom a okolí.      
Celá akcia je zameraná na propagáciu československých légií,  na ich význam  pre vznik 
Československej republiky v roku 1918 a na utužovanie česko-slovenskej 
vzájomnosti.                                      
  
  Je možné absolvovať aj iba časť trasy – prvú, alebo druhú poletapu, prípadne niektorý ich úsek. Veľmi 
radi na cykloprejazde uvítame členov ČsOL, Českej obce sokolskej, členov klubov vojenskej 
histórie, cykloturistov a  mládež.      
 Podrobnejšie informácie a pokyny dostanú záujemcovia v prvej polovici mája 2015. 
                                                              
                                                                                                          Za organizátorov: 
                                                                                                          Ferdinand Vrábel 
                                                                                                člen Jednoty ČsOL Český Brod  
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce 
 
29.3. 2015     
Pokuta za pomník RAF platí, potvrdilo ministerstvo. Ministerstvo kultury potvrdilo pokutu 150 tisíc 
korun, kterou dostala Praha 1 od magistrátních památkářů za umístění památníku československým 
válečným letcům na Klárově. Rozhodnutí je nepravomocné. Radnice porušila zákon tím, že pro umístění 
takzvaného okřídleného lva neměla povolení památkářů. Plastika stojí na Klárově od loňského června. 
 
26.3. 2015     
Kladno: Židovská pamětní deska se vrací na místo. V úterý 24. března byla znovu odhalena pamětní 
deska osobám židovského původu odvlečeným z Kladna před třiasedmdesáti lety. 
 
26.3. 2015     
Válečné hroby a pomníky v kraji: opravy jsou součástí oslav konce války. 1237. Tolik je v našem kraji 
válečných hrobů a pietních míst. Moravskoslezský kraj na zabezpečení péče o válečné hroby každoročně 
poskytuje finanční dotace. Letos vyčlení 550 tisíc korun. 
 
23.3. 2015    
Památník obětem komunismu bude. Radnice Prahy 2 odsouhlasila podporu dlouhodobému projektu 
Památník obětem komunistické totality, jejichž symbolem je komunistickým režimem popravená 
doktorka Milada Horáková. Výsledkem projektu má být instalace nového památníku k uctění těchto obětí 
v parku Ztracenka, který má ve správě právě radnice. K vytvoření památníku bude vypsána veřejná 
soutěž, z níž vzejde jeho výtvarné řešení. K instalování památníku by mělo dojít v horizontu tří let. 
 
23.3. 2015    
U hrobů legionářů se sešly desítky pracantů. Libušín – Václav Hruška, střelec 6. divize italských legií, 
Adolf Schön , ruský legionář, Karel Štěrba, střelec 42. pluku italské domobrany, Jaroslav Šlesinger, 
střelec italských legií, Antonín Hanousek, střelec italských legií a Josef Holovský, ruský legionář. Hroby 
těchto legionářů a ještě jeden bez náhrobku upravily desítky dobrovolníků v sobotu dopoledne na 
libušínském hřbitově. Na závěr nechyběl ani malý pietní akt. 
 
23.3. 2015    
Přednost před sochou Havla dostanou v Praze památníky připomínající konec války. Socha Václava 
Havla by měla být slavnostně odhalena v pražském Petřínském parku letošního 17. listopadu. Ještě 
předtím ale vznikne v hlavním městě řada jiných soch a památníků, a to v souvislosti s oslavami 70. 
výročí konce druhé světové války. 
 
19.3. 2015     
Pamětní desku odhalil sám armádní generál. Červený Kostelec – „Bojoval na frontách první i druhé 
světové války. Když odcházel v padesátých letech minulého století do důchodu, tak se žádných poct, ani 
ocenění nedočkal. 
 
15.3. 2015     
Na Frýdlantsku zmapovali dosud nevyjasněnou havárii amerického bombardéru.     Pilot horkovzdušných 
balonů Vladimír Lacina se zajímá o historii letectví a jeho koníčkem je balonové létání. Před dvěma lety 
se ale rozhodl, že udělá odbočku. Zmapoval poslední dosud nevyjasněnou leteckou havárii 2. světové 
války v českých zemích – pád amerického bombardéru B-17 na Frýdlantsku na jaře roku 1945. 
 
15.3. 2015    
Na péči o válečné hroby půjde letos z krajského rozpočtu přes půl milionu korun. Moravskoslezský kraj 
se stará o válečné hroby. Na zabezpečení jejich péče každoročně poskytuje finanční dotace. Letos vyčlení 
550 tisíc korun. Na včerejším (5. 3.) jednání o tom rozhodli krajští zastupitelé. 
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15.3. 2015    
Američtí letci mají pomník ve Vísce. Před 70 lety se zřítilo u Vísky americké letadlo. Letci skončili v 
zajateckých táborech, teď je připomíná pomník. 
 
15.3. 2015    
Park v Odrách zatím zůstal bez jména. V Odrách pokračovala diskuze o oficiálním pojmenování parku u 
řeky Odry. Tomu se nyní říká různě: park padlých, park osvobození či park rudoarmějců. Rozhodnutí 
však zastupitelé odložili. 
 
15.3. 2015    
Nový památník Brána nenávratna před nádražím Praha-Bubny připomíná transporty 50 tisíc Židů do 
koncentračních táborů. Na 50 tisíc českých Židů bylo za holocaustu deportováno do koncentračních 
táborů z vlakového nádraží Praha-Bubny. V jeho prostorách by měl být během tohoto a příštího roku 
vybudován Památník ticha, který tyto události nejen připomene, ale vytvoří i prostor pro veřejný dialog o 
dědictví holocaustu a stane se moderním centrem pro novodobou historii. 
 
8.3. 2015     
Starobohumínské náměstí letos změní svou tvář.  Starobohumíňáci se v letošním roce mohou těšit hned 
na dvě zásadní proměny. Po dvouleté rekonstrukci za 50 milionů korun se otevře opravený secesní 
Národní dům na zdejším náměstí Svobody. A ani místní „rynek“ nakonec nepřijde zkrátka. V plánu je 
výsadba čtrnácti nových stromů, především kolem památníku obětem obou světových válek. Zamýšlené 
platany budou lemovat Slezskou ulici a v(ý)jezdy z náměstí. 
 
8.3. 2015     
Válečný hrdina z Kunovic se dočkal památníku, je na něm jeho podpis.     Z davu podle všeho vyčníval už 
v mládí. Dlouho předtím, než zemřel v kryptě kostela po atentátu na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Nedávno uplynulo sto let od narození parašutisty Jana Hrubého. 
 
8.3. 2015     
Mohylu míru ničí kořeny stromů: strop muzea popraskal. Kaple proto zavře. Prace – Před více než dvěma 
stoletími tam válčil Napoleon, teď bojiště nedaleko obce Prace na Brněnsku trápí jiný nepřítel. A stejně 
jako francouzský vojevůdce zatím vyhrává. Jihomoravský kraj ve čtvrtek přiklepl Mohyle míru, která 
legendární bitvu u Slavkova připomíná, pětimilionovou dotaci na opravy popraskaných stěn způsobených 
vodou. Kvůli plánované roční rekonstrukci se kaple uvnitř památníku, který ročně navštíví přes třicet tisíc 
turistů, uzavře. Omezení tak pocítí i lidé, kteří na začátku prosince dorazí na vzpomínkové akce k 210. 
výročí bitvy tří císařů. 
 
8.3. 2015     
Místo posledního zvěrstva 2. světové války v Úvalech díl druhý: Pomník u hřbitova. Protože vás příběh o 
posledních dnech 2. světové války zaujal a dostal jsem dotaz na druhý pomník u hřbitovní zdi, přidávám 
druhý díl. 
 
8.3. 2015     
Víska odhalí pomník americké posádce zříceného letounu B-17. Víska (Liberecko) – Obec Víska na 
Liberecku dnes odhalí pomník posádce amerického letadla B-17, které se před 70 lety zřítilo na sklonku 
druhé světové války nedaleko. Příběh letounu přezdívaného „létající pevnost“ objasnil v lednu 2014 
Vladimír Lacina z Občanského sdružení Víska. Ministr obrany Martin Stropnický dokonce přislíbil na 
tuto událost přelet dvou letounů Gripen nad obcí. 
 
8.3. 2015     
Výročí konce druhé světové války: Habrovanští vystaví část vlaku. Minulý rok to byl začátek první 
světové, letos zase konec druhé světové války. V květnu uplyne rovných sedmdesát let od doby, kdy 
americká a sovětská vojska osvobodila Československo od nacistické okupace. Právě na vojáky Rudé 
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armády upomíná hrob obětí války v zámeckém parku ve Slavkově u Brna, který se letos také díky výročí 
dočká opravy. 
 
3.3. 2015     
Vzpomínky na bystřický koncentrák: Jeli jsme na práci, byl to šok. Bystřice u Benešova – Na území 
Protektorátu Čechy a Morava se nacházely i méně známé koncentrační tábory. Jeden byl vystavěn v 
Bystřici v okrese Benešov a byl určen pro muže, zejména pro potomky ze smíšených manželství a pro ty, 
co se odmítli rozvést s manželkami židovského původu. 
 
27.2. 2015     
Půlstoletí čekala socha na znovuobjevení v zemi. Poběžovice /FOTOGALERIE/ – Při kopání 
průzkumných sond v místech, kde budou Židé obnovovat synagogu, objevili vojáka z pomníku obětem 
Velké války. 
 
27.2. 2015    
Květen v Plzni: Američané, pomník, tanky a jižanský rock. Plzeň – V Muzeu generála Pattona v Pekle 
mají napilno. Blížící se jubilejní oslavy 70 let od osvobození Plzně americkou armádou budou velkolepé 
a přípravy na ně gradují. 
 
22.2. 2015     
Památník na setkání dvou armád vyroste u hřebčince. Město bude mít od května další památník 
připomínající 70. výročí ukončení druhé světové války. „Tentokrát půjde o památník u Zemského 
hřebčince. Jeho odhalení má ale roční zpoždění, původně se tak mělo stát již loni v květnu,“ připomněl 
Roman Drašnar z hnutí Buddies. 
 
22.2. 2015     
Historik rozšifroval osud poboček bavorského koncentráku v kraji. Nová fakta o pěti pobočkách 
koncentračního tábora Flossenbürg, zřízených za druhé světové války v Karlovarském kraji, přináší 
sokolovský historik Vladimír Bružeňák. Odhalí je v připravované knize Ve stínu Krušných hor, která 
vyjde za tři měsíce. 
 
18.2. 2015     
Československého letce z RAF připomíná nově deska na jeho domě v Bohnicích. Patřil mezi 
nejúspěšnější Čechoslováky, kteří proti nacismu bojovali v řadách britské RAF. Václav Jícha vyhrál 
celkem sedm vzdušných soubojů. Létání miloval, v letadle ale nakonec také zemřel. Sedmdesát let po 
jeho smrti mu ve starých Bohnicích na domku, ze kterého v roce 1939 navždy odešel, odhalili pamětní 
desku. Mezi padesátkou lidí, kteří přišli zavzpomínat, byli i příbuzní Václava Jíchy. 
 
18.2. 2015     
Návštěva u válečného veterána plk. Jana Velíka, Udělení Kříže obrany státu ministra obrany České 
republiky plukovníku ve výslužbě Janu Velíkovi. 
 
15.2. 2015     
O životě hrdiny už ševětínské děti vědí vše. Modely letadel, tematické listy, ale i různé obrázky či 
portréty letce – tak děti ze ševětínské základní školy vidí život ševětínského rodáka Václava Hořejšího. 
Za druhé světové války bojoval ve službách britského královského letectva. 
 
15.2. 2015      
Na místě internačního tábora vznikne muzeum i nová práce. Až dvě stě tisíc lidí prošlo bránou 
svatobořického tábora za dobu jeho existence. Nejzrůdnější éru v něm zažili lidé internovaní v letech 
1942 až 1945, kdy se tamní baráky staly nechtěným domovem především pro československé odbojáře a 
jejich rodinné příslušníky. Téměř sedmdesát let čekají nejenom jejich blízcí na důstojný památník, který 
by dobu utrpení i nezištnou pomoc místních připomněl. 
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15.2. 2015    
Poslední cestou dvou hrdinů – generála a poručíka. Ronov nad Sázavou, Hřiště – Uprostřed loňského 
podzimu Deník připomenul 70. výročí smrti vůdce podzemního domácího odboje generála Vojtěcha Luži 
a jeho pobočníka poručíka Josefa Koreše. 
 
15.2. 2015      
Letci uctili pilota Jíchu. Pro přítele se vrhl i na obávané focke-wulfy.     Sedmdesát let po smrti pilota 
Václava Jíchy ozdobí pamětní deska pražský dům, v němž tento letec žil. S celkem sedmi sestřely patřil 
původně akrobatický pilot Jícha k nejlepším československým válečným stíhačům, jako první Čech 
například zničil obávanou německou stíhačku Focke-Wulf Fw 190. 
 
8.2. 2015    
Na pomník v Odrách na Novojičínsku se vrátí rudá hvězda. Chystaná oprava pomníku padlých hrdinů v 
Odrách vyvolala zhruba hodinovou diskusi tamních zastupitelů. Výsledek jejich debaty byl více než 
překvapivý. 
 
7.2. 2015     
Ruský generální konzul ocenil hlučínský hřbitov. Vojenský hřbitov Rudé armády v Hlučíně ocenil za 
příkladnou péči generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin. Ten především 
vyzdvihl to, jaké péči ze strany města se dostává jednomu z největších vojenských hřbitovů v České 
republice. 
 
5.2. 2015     
Obřad v polském Tarnově byl pro potomky československých legionářů silným zážitkem. V polském 
Tarnově přísahala před sto lety první velká skupina českých válečných zajatců věrnost Rusku. Byl to 
přelom pro československé legie. A přímo na místě si to připomněla Československá legionářská obec a 
české i polské úřady. 
 
5.2. 2015     
Sovětský pilot, který padl při osvobozování Klimkovic, má po 70 letech znovu jméno. Smrt našel u 
Klimkovic před sedmdesáti lety, přesto dosud neměl jméno. Pilota sovětské stíhačky sestřelili Němci u 
dnešní restaurace Myslivna. Událost nedala místním spát a za pomoci pamětníků rozjeli velké pátrání. 
 
1.2. 2015    
Fučík se vrátil na fasádu domu, kde bydlel. Pamětní deska s reliéfem komunistického novináře Julia 
Fučíka se koncem minulého roku znovu objevila na opravené fasádě domu v Havlíčkově ulici č. 17 v 
Plzni. 
 
1.2. 2015     
Čeští vlastenci popravení nacisty v ruzyňských kasárnách budou mít památník. Našli tam smrt studenti, 
prvorepublikoví politici i armádní důstojníci. Areál ruzyňských kasáren využívaly za druhé světové války 
nacistické čety k likvidaci elit českého národa. Nově má na místě vzniknout památník vlastencům. O 
proměnu starého skladu na pietní místo se snaží lidé z Vojenského historického ústavu. Dosud tam totiž 
zmařené životy připomínají jen stopy po kulkách. 
 
1.2. 2015     
Válečné pomníky potřebují nutně opravit, na Ostravsku nabízejí úřady dotace. V celém Česku je více než 
34 tisíc válečných hrobů. Mnohé z nich nutně potřebují opravu. V některých regionech nabízí dotace na 
obnovu krajské úřady – například na Ostravsku. Záchrana těchto památek je aktuální právě letos, protože 
si připomeneme 70 let od konce druhé světové války. 
 
1.2. 2015    
Sedmdesát let od vypálení: valašská Ploština chátrá, obnova se odkládá.     V dubnu uplyne 70 let od 
vypálení valašské pasekářské osady na Ploštině. Areál památníku, který na místě stojí od roku 1975, se 
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ale oprav nedočká. Velkolepé plány na jeho rekonstrukci a přeměnu na turisticky lákavý cíl skončily v 
závěru loňského roku, když obec nedostala dotaci. 
 
25.1. 2015    
Osvoboditel Patton se dočkal památníku. Plzeň – Po letech dohadování se v Plzni konečně objeví 
památník věnovaný osvoboditeli Plzně generálu Georgovi Pattonovi. 
 
25.1. 2015    
Ve Všetatech vznikne památník Jana Palacha, jeho přesná podoba ale zatím není jasná. 16. ledna 1969 se 
v Praze na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a narůstající apatii 
společnosti upálil student Jan Palach, zemřel o tři dny později. Jeho čin si v minulém týdnu připomněli 
lidé na mnoha místech. 
 
25.1. 2015     
V Kožlí připomněli dvě tragédie v Kobylím dole z roku 1945. V Kožlí na Havlíčkobrodsku dnes 
připomněli tragédie, které se před 70 lety odehrály v nedalekém Kobylím dole, dnes zatopeném vodou 
přehrady Švihov. V lednu 1945 tam zahynuli tři odbojáři. Další lidé přišli v údolí o život stejný rok v září 
při pietní vzpomínce, když bylo při slavnostní salvě přestřeleno vedení vysokého napětí a drát spadl do 
davu. Na místě zůstalo sedm mrtvých, další popálený člověk zemřel později. 
 
25.1. 2015     
Obětem válek a násilí. V parku před krnovským gymnáziem byli v roce 1945 pohřbeni rudoarmějci, kteří 
padli při osvobození Krnova od nacismu. V roce 1946 byla jejich těla exhumována a pohřbena v 
Bruntále. Před gymnáziem se brzy začaly střídat různé modifikace památníků. 
 
18.1. 2015     
Lágr bude mít muzeum. Po sedmdesáti letech. Svatobořice-Mistřín – Jen osamocený pomník připomíná 
oběti a těžkou dobu prožitou v letech 1942 a 1945 v internačním táboře u Svatobořic. V roce 
sedmdesátých oslav osvobození a konce druhé světové války se má lágr zřízený okupanty původně pro 
příbuzné emigrantů dočkat důstojné hmotné vzpomínky v podobě pomníku, muzea a nového pietního 
místa na starém hřbitově. 
 
18.1. 2015     
Pomník v Leskovicích připomíná masakr z roku 1945. Leskovice – Dnešní tip na výlet nás zavede do 
Leskovic, obce na Pelhřimovsku, která se nachází na hlavní dopravní tepně z Pelhřimova do Tábora, 
přibližně deset kilometrů od Pacova. 
 
16.1. 2015    
Vzpomínka na popravené v Lounech. Ve čtvrtek 8. ledna se v Lounech u budovy sokolovny v 
Poděbradově ulici vzpomínalo na politický proces se skupinou Mapáž 5. Tehdy ve dnech 22.–24. 10. 
1949 bylo souzeno 23 členů protikomunistického odboje, z nichž čtyři byli popraveni a dalších devatenáct 
členů dostalo tresty v celkovém úhrnu 254 let. 
 
2.1. 2015     
František Masařík, fotografie z 1. světové války 
 
1.1. 2015     
Nový pomník vzniká ve Vísce. Pietní místo bude věnované posádce letadla B-17G, které se nedaleko 
vesnice zřítilo v roce 1945. 
 
1.1. 2015    
Rechts schwenken! Pochod uctil po sto letech padlé první světové války.     Na konci roku 1914 trvala 
první světová válka jen pár měsíců. I za tak krátkou dobu však měla na svědomí životy lidí, mezi nimi i 
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několik vojáků ze Sezemic. V pondělí si tam mrtvé hrdiny připomněli pochodem v dobových uniformách 
kolem pomníků padlých. 
 
1.1. 2015    
Statečný lékař ze Světlé se zapsal do historie i ve Strakonicích. Světlá nad Sázavou – Letos je to už 110 
let, kdy se v domku čp. 191 v Dolní ulici ve Světlé nad Sázavou narodil budoucí lékař Karel Hradecký. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plné znění článků naleznete v elektronické verzi našeho zpravodaje Monument  
http://www.vets.cz/monument/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

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 prvním  čtvrtletí 2015 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
 

 
Děkujeme za podporu! 
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