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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 třetí letošní číslo spojeného zpravodaje Spolku  
pro vojenská pietní místa a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2015.  

 
Díky neutuchajícímu zájmu o náš projekt a práci našich adminů se podařilo do databáze zařadit 

dalších, více než 1000 vojenských pietních míst. 
 
Zároveň naše řady rozšířilo bezmála dvacet přispěvatelů a Českobrodská jednota má dvě nové 

členky. 
 
Dokončili jsme úpravy administračního prostředí, čímž bylo možné zahájit překlápění dat  

z Badatelny. Jde o několik set nedořešených památek, které mohou, ale nemusí být vpm. Už za krátký 
testovací čas se podařilo z tohoto fondu identifikovat 5 hrobů vojáků. 

 
Hlavní dík patří programítorovi a správci Josefu Rypáčkovi, za programování databáze a všechny 

vyžádané úpravy. 
 
S úspěchem proběhly obě naše pravidelné letní akce, Cyklopřejezd a účast na Dětském dni  

v Českém Brodě, vice v samostatných článcích. 
 
Zaznamenali jsme opravdu velký nárůst dotazů. Leč v tomto období se všechny týkaly osob  

a ne památek. Na všechny jsme se snažili odpovědět podle naší nejlepší praxe, ale přece jen, je to mírně 
mimo náš stávající zájem. Tento tlak však nejspíš urychlí práce na části s pracovním názvem "Poradna". 

 
A s koncem roku se blíží naše poslední hromadná akce - seminář. Jeho plánování právě finišuje. 
 

Léto 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: Rudolf Woldrich, Zdeněk Urbánek, Jan Moravec, Václav Malec, Zdeněk Farkas, Eva 
Komárková, Petr Kudláček, Miloslav Sviták, Karel Janda, Jaroslava Rajchmanová, Denisa Mázorová, 
Ivan Kačo, Dominik Lipner, Ladislav Nekvapil, Gerhard Schmidt-Grillmeier, Doc. RNDr. Jaromír 
Kolejka, CSc., Adéla Julišová, Josef Czwartynski, Rudolf Skřivan. 
 
Ve spolku: -- 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: Milena Kolaříková, Hana Krátošková. 
 

**** 
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Kronika Projektu 
 

17.7. 41 300 VPM, zapojilo se 669 osob. 
28.7. 41 400 VPM, zapojilo se 671 osob. 
30.7. 41 500 VPM, zapojilo se 671 osob. 
25.8. 41 600 VPM, zapojilo se 671 osob 
25.8. 41 700 VPM, zapojilo se 672 osob 
27.8. 41 800 VPM, zapojilo se 672 osob 
4.9. 41 900 VPM, zapojilo se 678 osob 
9.9. 42 000 VPM, zapojilo se 682 osob 
16.9. 42 100 VPM, zapojilo se 685 osob 
30.9. 42 200 VPM, zapojilo se 687 osob 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětský braný den v Českém Brodě, autor : Martin Brynych. 
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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. 

.**** 
 

91. setkání klubu (projektu) VETS 

91.setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. srpna 2015 v Praze v restauraci U Bronců, 
v obvyklém čase. 
Účastnili se: Martin a Jirka. 

1) Vzhledem k nízké účasti jsme probrali hlavně technické věci. Jak známo náš web, tedy hlavně 
administrační část doznává celkem velkých změn. Již hotová je možnost vkládat podstatně víc fotografií 
do části jména z pomníků. Došlo k několika dílčím opravám a v současné době se pracuje na kompletním 
předělání části Badatelna. Ta bude umožňovat stejný způsob vložení dat jako vpm, ale jakmile se zjistí,  
že místo z Badatelny je vpm, bude možno udělat přesun pouhým překliknutím u administrátora. Dosud se 
položka musela z Badatelny smazat a ručně vložit jako vpm. 

2) A jako bonus, chystá se část „ostatní“. To nebude nic menšího, než po technické stránce stejný systém 
na vkládání dat jako u vpm, ale jinak zcela samostatná sekce, kde budou všechny položky, které nesplňují 
parametry vpm. Tedy pomníky např. TGM apod. 

3) Příjemným zjištěním jsou aktivity našeho zastupitelského úřadu v Římě na poli péče o válečné hroby. 
Více pak členům sdělí předseda. 

4) Pozitivní faktem je, že u administrování dat nedochází k větším potížím, i přes léto mále stále značné 
množství dat k zpracování. 

5) A blíží se Dětský den v České Brodě, včetně schůze jednoty ČsOL Český Brod. 

Zapsal Martin 

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

92.setkání účastníků projektu se konalo ve středu 2. září 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v obvyklém 
čase. 
Účastnili se: Honzin, Aleš, Vladimír, Diana, Vladimír Ježek, Martin a Jirka. 

1) Martin informoval o dění v ČsOL, s obsahem posledního Republikového výboru ČsOL, přípravou  
na sněm obce. Probrali jsme jednotnou kandidátku obce na sněm a úpravy stanov. 

2) Dále byl představen průběh prací na úpravách administračního prostředí webu. V současné době 
finišují práce na dodělání databáze pro Badatelnu a položku Ostatní. Tyto dvě věci bude po dokončení 
prací možné vkládat stejně jako vpm, přičemž půjde vložená data podle potřeby přesouvat mezi všemi 
kategoriemi (tedy vpm-badatelna-ostatní). 

3) Sešlo se i nemálo dárků pro zabezpečení odměn na Dětském dnu v Českém Brodě. 

Zapsal: Martin 

**** 

 
Správa zo IV. ročníka cykloprejazdu Hodonín  – Košariská 10. – 12. 7. 2015 

 

 V dňoch 10. – 12. 7. 2015 sa uskutočnil štvrtý ročník 
cykloprejazdu Hodonín – Košariská. Akciu zorganizovali 
Československá obec legionárska, Jednota Český Brod, Nadácia 
Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Spoločnosť Milana 
Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom za účinnej podpory 
miest a obcí Hodonín, Podbranč, Brezová pod Bradlom 
a Košariská. 

  Účastníci cykloprejazdu sa začali schádzať už v piatok 10. 7. 
podvečer v Hodoníne, kde nám už tradične poskytlo ubytovanie 
Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníne, niektorí 
účastníci prišli priamo na štart v Hodoníne v sobotu 11. 7. Na štarte 
sa zúčastnila aj  starostka mesta Hodonín pani Ing. arch. Milana 
Grauová, ďalej riaditeľka Masarykovho múzea v Hodoníne 
a predsedníčka Masarykovej spoločnosti v Hodoníne pani  
Mgr. Irena Chovančíková a ďalší hostia. 

  Po pietnom akte pri soche prvého prezidenta Československej republiky a hodonínskeho rodáka Tomáša 
Garrigue Masaryka a krátkych otváracích prejavoch zástupcu organizačného výboru Ferdinanda Vrábela 
a starostky Hodonína Milany Grauovej na začiatok cykloprejazdu už nasledoval samotný štart akcie, 
ktorého sa zhostila pani starostka. Účastníci cykloprejazdu sa najprv zastavili na ulici Na Valech pred 
domom č. 9, kde mala 4. 11. 1918 prvú poradu prvá dočasná slovenská vláda pod vedením MUDr. Vavra 
Šrobára. Ďalšia zastávka bola na ulici Dobrovolského pred budovou č. 6 - sídlom Střední školy 
průmyslové a umělecké v Hodoníne, kde stával rodný dom Tomáša G. Masaryka. Potom už cyklisti 
pokračovali smerom k rieke Morave a po jej hrádzi cez Holíč a Kopčany do Skalice. V Kopčanoch 
sme si pozreli veľkomoravský kostolík sv. Margity Antiochijskej, barokový žrebčín „Štít“ a dom, 
v ktorom bývali rodičia T. G. Masaryka. 
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 Po občerstvení v Skalici, viedla cesta cykloprejazdu pomedzi vinohradnícke búdy v Skalici cez Mokrý 
Háj, Radošovce a Častkov do Sobotišťa, kde nás čakali – ako vždy – vynikajúce domáce slovenské 
halušky v štýlovej záhoráckej reštaurácii Matulúv dvúr. Zo Sobotišťa pokračoval peletón cyklistov už do 

obce Podbranč a na hrad Branč, kde bol cieľ prvej 
poletapy. Po utáborení nasledoval príjemný večer 
rozprávania a opekania a magická hradná noc pod 
hviezdami. Za ochotné poskytnutie súhlasu 
s prenocovaním na hrade Branč ďakujeme starostovi 
obce Podbranč, pánovi Ing. Milanovi Kadlíčkovi. 

  V nedeľu ráno po budíčku, zbalení a uprataní táboriska 
pokračoval cykloprejazd smerom k osadám Bašnárovci 
a Belanskí až k rozhľadni a pomníku umučených 
evanjelikov nad Turou Lúkou. V Turej Lúke sme  
si pozreli dom, kde sa narodil architekt Dušan S. 
Jurkovič,pomník padlých v 1. svetovej vojne a potom 
sme pokračovali na Myjavu. Tam sme sa zastavili pri 

jednom z prvých pomníkov M. R. Štefánika na Slovensku, ktorého autorom je taliansky legionár Rudolf 
Březa. Po občerstvení na Myjave naša ďalšia cesta viedla cez obce Polianka a Priepasné (dlhé stúpanie 
na Dlhý vŕšok) na historickú cestu z Košarísk na Bradlo. Po pietnom akte, na ktorom sa zúčastnila aj 
primátorka Brezovej pod Bradlom pani Mgr. Eva Ušiaková podal informácie o stavbe mohyly pán 
učiteľ Peter Pavel Uhlík, zakladajúci člen Spoločnosti M. R. Štefánika. 

  Po zjazde z Bradla do Brezovej pod Bradlom sme si v Národnom dome M. R. Štefánika pozreli 
expozíciu v Pamätnej izbe Dušana S. Jurkoviča, kde nám zasvätený výklad podal historik Matúš 
Valihora. Po poslednej zastávke pri pomníku Majstra Jána Husa z roku 1922, kde výklad opäť poskytol 
pán P. P. Uhlík sme už pokračovali po cyklotrase do cieľa cykloprejazdu na Košariskách. 

  Po výbornom guľáši na záver cykloprejazdu v reštaurácii a  pizzérii Gurmán na Košariskách, 
rozdaní propagačných publikácií a účastníckych diplomov sa štvrtý ročník cykloprejazdu uzavrel. Na 
tohtoročnej akcii sa zúčastnilo 23 účastníkov z toho 15 cyklistov. Dvaja cyklisti išli len prvú časť 
cykloprejazdu, trinásti cyklisti absolvovali celý cykloprejazd; ostatní účastníci plnili úlohy logistickej 
podpory a zabezpečovacieho tímu. Najmladšou účastníčkou IV. ročníka cykloprejazdu bola štvorročná 
Dorotka Hricová z Košíc, ktorá väčšinu trasy absolvovala vo vozíku ťahanom svojou mamičkou, ale až 
vyrastie, iste sa pridá v budúcnosti samostatne aj na bicykli. Väčšinu účastníkov zabezpečili rodiny 
Hricovcov z Košíc, Karasovcov z Kyjova, Hoblíkovcov z Rokycian atď. Účastníkov cykloprejazdu prišiel 
do cieľa pozdraviť aj pán profesor Ing. Ján Fuska, DrSc., čestný predseda Nadácie M. R. Štefánika aj 
s manželkou. 

  Počasie nám aj tento rok prialo; žiaľ, tentoraz sme mali aj jeden menší úraz. Po hrozivo vyzerajúcom 
páde sa náš pán doktor MUDr. Zdeněk Hlobil, člen a starosta Českej obce sokolskej vo Veselí nad 
Moravou, s profesionálnou pohotovosťou, rýchlosťou a odbornosťou zhostil poskytnutia prvej pomoci 
nášmu priateľovi a odviezol ho aj na ďalšie vyšetrenia do nemocnice na Myjave. Našťastie, ako sa 
ukázalo, nedošlo k vážnejšiemu zraneniu, žiadnej zlomenine ani vnútornému krvácaniu. Odreniny na 
tvári, ramene a kolene sa iste skoro zahoja. Pád si však vyžiada niekoľkodňovú pracovnú neschopnosť 
nášho kamaráta.. 

  Propagačný materiál, ktorý poskytla Československá obec legionárska a Spoločnosť Milana Rastislava 
Štefánika na Brezovej pod Bradlom, prevážal a rozdeľoval Jan Kincl, člen ČsOL, jednota Český Brod, 
bez ktorého pomoci by sa akcia ani zďaleka tak nemohla vydariť. Ďakujeme aj Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju za poskytnutie cyklomáp pre účastníkov akcie. Všetkým zástupcom obecných 
samospráv, predstaviteľom dotknutých obcí, organizátorom, členom zabezpečovacieho tímu a aj 
samotným účastníkom akcie patrí vďaka za dobre odvedenú prácu a nezištnú pomoc na úkor svojho 
pohodlia a osobného voľna. Všetci tak svojím dielom prispeli k úspešnému priebehu IV. ročníka 
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cykloprejazdu a k pripomenutiu si našich dvoch významných osobností, zakladateľov Československej 
republiky, T. G. Masaryka a M. R. Štefánika i k posilneniu česko-slovenskej vzájomnosti. 

  Piaty – jubilejný ročník Cykloprejazdu Košariská – Hodonín sa uskutoční v termíne 9. – 10. júla 
2016. 

  F. Vrábel, ČsOL, Jednota Český Brod a Nadácia M. R. Štefánika 

**** 
 

Pravidla pro případné využití fotografií z projektu mapování vojenských pietních míst 

Všechny fotografie na tomto webu podléhají autorskému zákonu a jejich další použití je omezeno takto: 

Pro nekomerční účely 

 Nekomerčním účelem se myslí využití jako například: školní práce, badatelská činnost, vlastní 
potřebu čtenáře, apod. 

 Je naprosto nezbytné u využití fotografií tímto způsobem zachovat označení na fotografii 
v podobě „jméno autora, vets.cz“ – tak jak je na webu www.vets.cz. 

 

 V případě, že je nezbytné označení fotografie ve tvaru 
„jméno autora, vets.cz“ odstranit, je nezbytné tyto 
údaje uvést například ve zdrojích či odkazech. 

 Je nezbytné na využití fotografie tímto způsobem 
Spolek pro vojenská pietní místa upozornit (na 
emailovou adresu monument@vets.cz), pochopitelně 
uvítáme i předchozí žádost o svolení s užitím, ale 
opačný postup lze tolerovat. 

  

 

 

Pro komerční účely 

 Zde je bezpodmínečně nutné vejít v kontakt s předsedou Spolku (jiri.portes@vets.cz), který ve 
spolupráci s autorem fotografií rozhodne, zda je navržené využití přijatelné. Některá využití 
(například reklamní účely, apod. jsou vyloučena zcela, jde o zachování piety místa). 

 V případě shody s autorem, Spolkem a žádajícím budou fotografie poskytnuty. 

 Poznámka: 

Fotografie na webu www.vets.cz jsou publikovány v nižší kvalitě. V případě potřeby je možné si na 
adrese monument@vets.cz vyžádat fotografie ve vyšším rozlišení za dodržení výše uvedených podmínek. 

 
**** 
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Dětský branný den v Českém Brodě 

Tuto akci každoročně pořádá občanské 
sdružení Českobroďák ve spolupráci 
s mnoha dalšími organizacemi  
a spolky. Letošní ročník je v pořadí již 
pátý. Podobně jako na předchozí 
ročníky, dostali jsme možnost účastnit 
se i letos s vlastním stánkem 
Československé obce legionářské  
v Českém Brodě. 

Naše stanoviště "India" se letos 
víceméně podobalo loňskému. Absence 
Honzina pochopitelně vidět byla, ale i 
tak se opět podařilo rozdělit místo na tři 
části. 

První je stánek s prezentací historie 
legionářů v Českém Brodě, Československé obce legionářské a vojenských pietních míst Českého Brodě. 
Navíc zde Marek nachystal několik testů pro děti. Místo pochopitelně jako vždy sloužilo i k výměně 
poznatků o Českém Brodu, historii a legionářích jako takových. 

Druhou částí byly informace mapující 
nasazení našich vojáků v zahraničních 
operacích od roku 1990 do současnosti. 
A to v kontextu kde všude naši vojáci 
slouží či sloužili, ale také kolik jich 
v operacích zahynulo. K tomu jako 
bonus výstava fotografií ze zahraničních 
operací, kterých se účastnili členové 
naší Českobrodské jednoty, tedy  
od Balkánu, přes Irák do Afghánistánu. 

Poslední třetí částí bylo házeliště 
ručních granátů, tentokrát i s tabulí 
informující o granátech jako takových. 
Tato část byla pochopitelně pro děti 
nejatraktivnější. 

Na stanovištích jsme se různě střídali, nicméně první bylo v režii Marka, druhé Martina s Ondrou, třetí 
zase Pepy, Ondry, Vladimíra i Martina. Olda tentokrát bravurně zastal roli úředníka rozdělující 
přicházející děti na části, tak aby byl provoz co nejvíce plynulý. Ovšem i Hanka, jako host u naší jednoty 
zdatně zastoupila za Marka. 
Na stole u Oldy coby organizátora provozu byly k dispozici brožury o ČsOL, publikace z edice Knihovna 
Spolku pro vojenská pietní místa, informace k projektu Legie 100 a Legiovlaku. 
Vzhledem k tomu, že počasí bylo opravdu luxusní, dostavilo se i dost dětí. Což je vzhledem k faktu,  
že v Brodě současně probíhala i jakási oslava připomínají 150 let dráhy na Českobrodsku skvělá zpráva. 
Dost dětí totiž znamená několik stovek, Je škoda, že se k dávno oznámenému dětskému dni, později 
přidala ta druhá akce, tedy že ji nebylo možno uspořádat třeba o den později, či v jiném termínu. Určitě 
by to některé děti uvítali, takhle proběhli jednou akcí a spěchali na druhou. 
A Českobroďáci jako vždy nachystali celou řadu atrakcí, vedle běžného skákacího hradu či jízdy na koni, 
to byla zásahová jednotka vězeňské stráže, tradičně výborní hasiči předvádějící vyproštění z vozidla  
a záchranná služba, Policie ČR a to vše pochopitelně s technikou. Vedle to mnoho dalších stanovišť jako 



 9

je první pomoc, překážková dráha, 
střelba, sebeobrana, historie - prostě 
vše co se kdykoliv může hodit. A asi 
bych neměl zapomenout na pěkné 
vystoupení hudebníků z Hradní stráže. 
Českobroďáci opět zpříjemnili půl den 
mnoha lidem a za to jim jistě patří 
velký dík. V mnoha ohledech je lze 
považovat za nadšence, ve svém 
volném čase chystající mnoho 
podobných akcí. 
 
Po skončení Dětského dne jsme přešli 
ještě ke schůzi Českobrodské jednoty. 
Na pořadu dne je doladění plánu  
na další rok, pochopitelně Sněm obce, 
který nás čeká v listopadu, ale tam už 

je snad jasno, kandidátka je hotová, podpořili jsme ji minimálně 2x, změna stanov 
 
Pátý ročník je za námi, je asi na čase připravovat se na další :-) 
 

 
 

Zapsal Martin 
 

**** 
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Púť ČsOL do Talianska 
 

Pri príležitosti 100. výročia vstupu Talianska  
do prvej svetovej vojny na strane Dohody 
uskutočnila Československá obec legionárska 
v spolupráci s Ministerstvom obrany Českej 
republiky v dňoch 25. – 29. septembra 2015 púť 
do Talianska po stopách československých 
legionárov. 

 V prvý deň výpravy sme navštívili „Zvon mieru“ 
a tamojšie múzeum v Roverete a potom sme 
uskutočnili za prítomnosti veľvyslanca Českej 
republiky v Taliansku Petra Buriánka 
a funkcionárov mesta Rovereta pietny akt v osáriu 
Castel Dante, kde sú uložené pozostatky viac ako 

dvadsaťtisíc talianskych a rakúsko-uhorských vojakov ako aj československých legionárov. 

V sobotu 26. septembra sme v Riva del Garda odhalili 
novú pamätnú dosku legionárovi Leopoldovi 
Jeřábkovi, ktorý sa zranený utopil v chladných  
vodách  jazera v rámci výzvednej akcie, na ktorej pri 
ústí rieky Sarca do Gardského jazera rakúsko-uhorskí 
vojaci zajali Aloisa Štorcha a potom ho popravili 
v Arku. Popoludní sme po stretnutí s predstaviteľmi 
obce Brentonico spolu s talianskymi alpiníkmi 
vystúpili na miesto v horskom masíve Monte Baldo 
nad Brentonikom, kde sídlil štáb čs. légií v období 
bojov v oblasti Gardského jazera a Doss Alto. 
V nedeľu 27. Septembra sme sa zúčastnili  
na vernisáži výstavy o čs. légiách v Arcu a potom  
na bohoslužbe a pietnom akte pri pomníku štyroch 
popravených legionárov. V pondelok 28. septembra 
sme boli prítomní v obci Pieve di Bono, miestna časť 
Creto, na pietnom akte pri obnovenom pomníku 
legionára Josefa Sobotku, rodáka z Čachotína (okr. 
Havlíčkův Brod), popraveného 26. 7. 1918. 
Posledným miestom, ktoré sme navštívili v utorok  
29. 9. 2015 bol vojenský cintorín rakúsko-uhorských 
vojakov v meste Cittadella. 

 Na pietnych aktoch sa zúčastnil aj český veľvyslanec v Taliansku Petr Buriánek. 

  Na púti do Talianska sa boli medzi účastníkmi z Jednoty ČsOL Český Brod aj dve nové členky, sestry 
Milena Kolaříková a Hana Krátošková, spolu s F. Vrábelom. Obaja dedkovia H. Krátoškovej boli 
legionári – v Taliansku Jan Hlína (1896 – 1954) a v Rusku Václav Valenta – Alfa (1887 – 1954). 

  F. Vrábel 

 
 

**** 
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Publicistika 
 

V loňském roce byl KVH Beskydy  
z Humenného nalezen hrob mého pradědečka 
Rudolfa Talába. Nachází se v polské obci 
Konieczna v lesním porostu na vrcholu 
Beskidek na hřbitově č. 46, který náleží  
do západohaličské skupiny hřbitovů  
z 1. světové války. Kolem jeho severní strany 
jej těsně obchází slovensko-polská hranice, 
jejíž průběh byl právě z tohoto důvodu 
upraven. Na hřbitově je na ploše 2.047 m2 
umístěno 6 společných a 48 individuálních 
hrobů, ve kterých je pochováno 168 rakousko-
uherských a 135 ruských vojáků padlých  
v lednu a únoru 1915 (podle jiných zdrojů 164 

či 167 rakousko-uherských a 148 ruských vojáků). Autorem architektonického návrhu hřbitova je Dušan 
Jurkovič a hřbitov je památkově chráněn. 

V dubnu 2015 jsme se společně s Petrem Tichým na hřbitov vypravili a osadili zde křížek  
s pradědečkovými iniciálami.  

Jarka Rajchmanová  

I po 100 letech se dějí zázraky. Našel se hrob vojáka, který pocházel od nás z obce a padl v 1. světové 
válce v polské Haliči. Velkým štěstím také je, že jeho potomci stále žijí v Hruškách a byli velmi aktivní  
a ochotní při podpoře této akce. 

Petr Tichý 

**** 

Povstalecká vatra v Štefánikovom kraji 

 Podbradliansky kraj si každoročne koncom 
augusta pripomína aj výročie Slovenského 
národného povstania. V oblasti pôsobilo 
viacero partizánskych skupín, z ktorých je 
najznámejší oddiel Jána Reptu (1914 – 
1999), patriaci do II. partizánskej brigády 
Milana Rastislava Štefánika. V okolí 
Brezovej pod Bradlom, Košarísk, Prietrže, 
Prašníka atď. je viacero pomníkov, ktoré 
pripomínajú boje a  obete bojovníkov proti 
fašizmu. 

  Počas II. svetovej vojny v rokoch 1938 – 
1945 vznikli v obci Prietrž tri ilegálne 
protifašistické odbojové skupiny. Občania 
pomáhali utečencom a partizánom, 

rozširovali ilegálnu tlač. V roku 1944 bojovali niektorí z nich v Reptovej partizánskej skupine a boli 
väznení v Ilave a Malackách. Vedúcim prvej skupiny bol M. Mudroch. Vodcom ďalšej 30 - člennej 
skupiny občianskeho odboja bol Pavol Benda z Prietrže a 15 - člennú skupinu viedol Ján Bachár  
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z Bukovca. Tieto skupiny organizovali zbierky potravín, odevov, liekov a finančných prostriedkov  
pre Uhrov a Reptov partizánsky oddiel a taktiež pomáhali utečencom z Protektorátu Čechy a Morava, 
ukrývali anglických a amerických letcov, ktorí tu havarovali. 

  Za obetavosť občanov poslal neskôr americký prezident Dwight Eisenhower ďakovný list a spolu s ním 
aj 5-dolárovú bankovku. Štvrtá skupina nebola organizovaná a tvorilo ju viac ako 20 prietržských 
občanov. Do odboja sa zapojilo viac ako 150 občanov (z toho viac ako 65 v domácom ilegálnom odboji) 
z rôznych okolitých osád. Niektorí občania poskytovali partizánom úkryt a ubytovanie za cenu 
vystavovania sa nebezpečenstvu svojich rodín. 

  Obec Prietrž má v osade U Rehušov zriadenú Pamätnú izbu SNP. Jej expozícia pripomína udalosti v 
rokoch 1944 – 1945 v tomto kraji a tak isto aj pomník, pri ktorom sa každoročne konajú spomienkové 
slávnosti pri výročí SNP. Aj tento rok sa tu, v predvečer začiatku Povstania 28. augusta 2015 zišli stovky 
účastníkov pietnej spomienky, ktorí si pripomenuli udalosti spred 71 rokov. Ako povedala starostka obce 
Prietrž, Ing. Dana Blažková, je veľmi dôležité nezabúdať na odkaz našich predkov, ktorí bojovali  
za slobodu a obnovenie Československej republiky a odovzdávať toto posolstvo najmä mládeži. 

  Po položení vencov k pomníku a prejavoch starostky obce a hostí, nasledovalo neformálne posedenie 
účastníkov slávnosti pri partizánskej vatre. 

   F. Vrábel, ČsOL Český Brod 

 
 

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

 
Máme další polozapomenuté jméno 

 
Pomník Oběti 1. světové války 
 
Umístění: Újezd, u obce, 1m před značkou názvu obce 
Nápis: 
nečitelný 
Poznámka:  

Nápis je nečitelný, fotka vojáka v uniformě. Pomník je vzpomínkou 
na Jana Kazderu,který padl v první světové válce. 

 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Pomník přidal: KVH Litobratřice 
Doplnění informací: Kazdera Josef 
 
 
 

 
**** 

 
 

 
**** 

 
Dne 20. září byla založena stránka na facebooku (https://www.facebook.com/diskusevpm) pro obecnou 
diskusi na téma válečných hrobů a vojenských pietních míst. 

 
 
 

**** 
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Zajímavost: V seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. 
Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015)i v CEVH je však 
pouze jeden J. Kuník a to ten padlý v Praze 2.  
   
 

Pamětní deska Josef Kuník 
 
Umístění: Praha 2, Na Slupi 3/143, Vyšehrad 
Nápis: 
V květnu zde  padl 
JOSEF KUNÍK 
 
Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, 
CZE-0002-18096 
Pomník přidal: Josef Kareš 
Příprava dat: Jiří Porteš 
 
 
 
 
 

 
 

Pamětní deska Josef Kuník 
 
Umístění: Praha 1, Petrská 16/1157, Nové Město 
Nápis: 
ZDE ŽIVOT ZA VLAST POLOŽIL 
DNE 5.5.1945 
JOSEF KUNÍK 
Z PRAHY 
NEZAPOMENEME 
 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Pomník přidal: Josef Kareš 
Příprava dat: Jiří Porteš 
 
 
 

 
**** 
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Žádost o spolupráci či pomoc 
 
Dovoľte mi požiadať Vás o pomoc pri hľadaní mojich spolužiakov. Ukončil som VSOŠ Nitra  
a pripravujeme stretnutie absolventov po 40 rokoch. Väčšinu spolužiakov sme zohnali cez facebook, 
obecné úrady, internet a pod. Naďalej nám chýbajú aktuálne adresy, prípadne posledné útvary vojenskej 
profesionálnej služby na týchto spolužiakov. Ide o: Oldřich GRÝGERA, Jaroslav KUMBERA z Klatov, 
Miroslav KUŽEL z Trebíča, Milan MALÝ z Prahy, Petr NOSEK z Brna, Miroslav STARÝ. Spolužiaci 
slúžili v ČR. Boli sme 56.čata VSOŠ Nitra, ročník 1971 – 1975. Väčšina je narodená v roku 1956. 
Ďakujem za prípadnú ochotu, radu a pomoc. Moja adresa e-mail: bodnar@pliesovce.sk; 
tel:+421917371278 
 
 

**** 
 

Badatelna se vyplácí 
 
Díky spolupráci s čtenáři se již podařilo určit několik nejasných lokalit. Například: 
 

Hrob Josef Hammerschmidt 
 
Umístění: Stanovice, hřbitov západně od obce směrem k Novým 
Stanovicím 
Nápis: 
Hier ruht in Frieden 
unser unvergesslicher Sohn und Bruder 
Josef Hammerschmidt 
aus Neu - Donawitz 
geb. am 24.VII.1922 gest am 19.III.1943 
Kurz war Dein Leben, 
Doch schwer Dein Leid. 
Ruhe sanft! 
Poznámka:  

Voják, zemřel v lazaretu Krumbach, hodnost: Schütze. 

 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 

Souřadnice: N50°9'52.21'' E12°52'49.49'' (střed hřbitova)  
Pomník přidal: Milan Lašťovka 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Pohodová geovýprava do Českého Brodu a okolí s parťákem Saimons Family. Děkuji za seznámení s 
místem a také za kešku. 
 

Tha Family 
**** 

Navštíveno a nalezeno na malé a rychlé odpolední zastávce na cestách. Bez výměny a dík za procházku  
s keší. 

dubex 
**** 

 
 

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 
 
Odloveno při úterním geocyklovýletě. Hezké místo, krásný "mohykán". Chvilku jsem sice bloudila lesem 
a hledala, ale úspěch se dostavil. Díky za keš. 

alkaida 
**** 

 
Dnešní podvečer jsme s gajulou vyrazily na krátkou projížďku na kole a kolobrndě..a tu využily k odlovu 
téhle té multinky. Pomníček nalezen v pohodě díky tomu že to tu gajula dobře zná..pokochaly jsme se u 
pomníčku, mezitím jsem gps vysvětlil kam nás má zavést..pak už jen krátké zorientování v terénu a 
nalezení toho správného místa a keš nalezena na první mrknutí. Díky za pohodovou multinku a zavedení 
k impozantnímu ......místu úschovy.:-) 

Muf150 
**** 

 
Nalezeno na cyklovýletě. Jelo se tak skvěle, že jsme cestu k pomníčku přejeli a asi kilometr jsme se pak 
museli vracet. Ale stálo to za to. Super místo uložení. Díky. 

mivomiva 
 

**** 
 
 

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 
 
Dnes provedeny úklid pomníčku a údržba skrýše. děkujeme že vzpomenete zde padlého hrdiny. Vložen 
TB.. 

Pedrovi 
**** 

 
Nález pomníčku na trochu překvapivém místě. Ale vyšlapaná pěšinka i vyhořelá svíčka u pomníčku 
naznačují, že sem snad občas zabloudí i někdo jiný, než jen kačeři. Díky za kešku. 

NetopyrFrantisek 
**** 

 
GC2DH6B (VPM004), Belgie 

Keš byla archivována. 
 

**** 
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GC27R5X (VPM005), Kerský les 
 
Zajímavé místo uprostřed lesika. Díky za pozvání. Byla to nehorazna smůla zemrit takhle na konci války. 

Pávlyk 
 

**** 
 
Čest jejich památce.Keška dobrá odlovená snadno.Ukryt se rozpadá.. 

jajima 
**** 

 
Na společné výpravě s MirekaOne a Jamipazu jsme se vydali do hloubi Kerského lesa i k této kešce. 
Památník je velmi pěkný. Líbí se mi zároveň formulace odpovědí, které umožňují samokontrolu. Díky za 
krabičku a přivedení na místo. 

Pavoucek86 
**** 

 
Na takových místech na člověka padá smutek. Jinak odlov v pohodě, dík za keš. 

tomkyselka 
**** 

 
 

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž  
Českého Brodu 

 
odloveno během dnešního cyklokeškování v okolí Brodu, vedro tedy bylo pekelné 
čtyři legionáře jsme měli od jara, dnes jsme dali zbývající dva, takže jsme zkusili i finálku. terénu jsme se 
po předchozích dvou dnešních zkušenostech předem děsili, ale ukázalo se to jako moc příjemná projížďka 
zakončená nádherným geoobjektem 
díky moc za pěknou sérii 

vsestaraci 
**** 

 
GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 

 
Cestou do tohoto kraje na odlov jedne nedaleke serie jsem se zastavil podivat se i na toto misto, timto 
dekuji za pripominku doby minule. 

discovery2LR 
**** 

 
GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 

 
Moc hezky hřbitůvek a zapomínat by se nemělo, takže jsem ráda vzdala tichou vzpomínku. Finálka super, 
díkeš 
 

Lucka Black 
**** 

 
 
 
 

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

 
 



 20

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   

 
březen 

          

 návštěva Mezinárodních trhů 
Militarií 

sobota 
28.3. 

 TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 

69, PRAHA 5 

 0800   zájemci 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
5.3. 

restaurace U Bronců, 
Praha 

1700    

 
duben 

 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.       

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

čtvrtek 
2.4. 

 restaurace U Bronců, 
Praha 

1700   

květen 

obnovení pomníku padlým    Mělnické Vtelno     spolu s ČsOL 

pietní akty ke dni osvobození 
8.5. 

        

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 

          

 Čtvrtý ročník cyklistického 
přejezdu mezi rodišti 
M.R.Štefánika a T.G. 

Masaryka 

10. - 12. 
července

  Brezová pod Bradlom, 
Košáriská, Hodonín 

    

 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   

září 

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 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM  

středa 
2.9. 

 restaurace U Bronců, Praha 1700    

říjen 

 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 

      

listopad 

 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 

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

hromada Spolku 

sobota 
28. 11.

klubovna ČsOL v hotelu 
Legie, Praha 

1000  

prosinec 

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

 čtvrtek 
3.12. 

 restaurace U Bronců, Praha 1700   

          

 

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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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce 
 
28.9. 2015    
Na desce letci je chyba. Slévárna pracuje na opravě. Louny – Komplikace odsune instalaci na rodné domy 
významných mužů o několik týdnů. 
 
28.9. 2015    
Připomínka zfanatizovaného davu. Kolem Vidnavy jsou smutné stopy henleinovského puče. Na 
Jesenicku se můžete vydat po stopách henleinovského puče na kole. Nejlepší je zvolit výchozím bodem 
Vidnavu. Kousek od náměstí je na budově zdejší pošty pamětní deska příslušníků finanční stráže Josefa 
Nováka a Františka Pospíšila. Patřili k prvním obětem zfanatizovaného davu a příslušníků Freikorpsu, 
kteří byli vycvičeni za hranicí. 
 
28.9. 2015    
Pomník 97. pěší divize americké armády konečně dostává důstojnější okolí. Cheb – Na úpravách se 
začalo pracovat letos na jaře. Park příliš k posezení nevybízel a na prosvětlení čekal již dlouhá léta. To se 
však neobešlo bez kácení stromů. 
 
28.9. 2015    
Odsun z roku 1938 připomene pamětní deska v Praze. Pamětní desku Čechům, Židům a protinacisticky 
smýšlejícím Němcům, vyhnaným sudetoněmeckými henleinovci v roce 1938 z československého 
pohraničí, chystá obecně prospěšná společnost Centrum české historie. Bude odhalena začátkem listopadu 
na Masarykově nádraží v Praze, kam v dramatických dnech kolem podpisu mnichovské dohody přijížděly 
vlaky s uprchlíky, oznámil Jaroslav Těšínský z Centra české historie, pověřený organizací akce. 
 
19.9. 2015    
Válečný letec Fürst-Fiřt má v Ledči pamětní desku. Ledeč nad Sázavou – Válečného pilota Bohumíra 
Fürsta-Fiřta připomíná od soboty v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku pamětní deska. Je umístěna 
na domě na Husově náměstí. Odhalení desky se zúčastnil mimo jiné Imrich Gablech, jenž patří mezi 
poslední žijící české piloty, kteří za druhé světové války sloužili v britském Královském letectvu. 
Gablech oslaví na podzim 100. narozeniny. 
 
19.9. 2015   
Stát pokročil v jednání o odkupu pozemků v památníku Ležáky. Ministerstvo kultury pokročilo v jednání 
o odkoupení soukromých pozemků v areálu památníku Ležáky. S jejich majitelkou stát vyjednává již 
mnoho let. Výsledkem by mělo být uzavření kupní smlouvy, sdělila mluvčí ministerstva Simona 
Cigánková. 
 
19.9. 2015    
V Jihlavě bude odhalen pomník boji za demokracii. V Jihlavě by měl být 17. listopadu odhalen pomník 
připomínající boj za svobodu a demokracii. Práce na pomníku, který bude včetně podstavce vysoký 215 
centimetrů, už jsou v plném proudu. Kámen pochází z lomu v Lipnici nad Sázavou. Žulový blok tam byl 
rozřezán speciální pilou s diamantovým pásem na jednotlivé díly – klíče. 
 
19.9. 2015    
V Lounech odhalí pamětní desky rodákům a letcům RAF. Slavnostní ceremoniál se uskuteční na 
Mírovém náměstí, pak budou desky připevněny na rodné domy. Památku tří významných rodáků a 
účastníků zahraničního odboje uctí zítra, ve středu 16. září, v Lounech. Na tamním centrálním Mírovém 
náměstí budou představeny nové pamětní desky pro Bohuslava Kimličku, Miroslava Vilda a Jaroslava 
Skutila. 
 
19.9. 2015   
 Stropnický: Pomník Radeckého na Malostranské náměstí nevrátíme.  Pomník maršála Radeckého se na 
pražském Malostranském náměstí pravděpodobně neobnoví. Vrátit by se na náměstí ale mohla kašna. 
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Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Matěj Stropnický (SZ). „Já si myslím, že návraty 
habsburských pomníků do veřejného prostoru nejsou úplně na místě. Vzhledem k tomu, jak je 
rekonstrukce naplánována, tak my bychom jako hlavní město ke 100. výročí vzniku republiky přispěli k 
oslavě habsburské monarchie, což si nemyslím, že by bylo nejlepší,“ řekl Stropnický. 
 
19.9. 2015    
V Ralsku opravili poničenou kapli, která byla mementem pobytu sovětských vojsk. Rekonstrukce, která 
trvala skoro dva roky, si vyžádala téměř čtvrt milionu korun. Na obnovu přispěla Mimoň i Nadace VIA. 
Pietní místo věnované patronům myslivců a lovců sv. Eustachovi, sv. Hubertovi a sv. Jiljí u osady 
Boreček v bývalém vojenském újezdu Ralsko bylo dlouhá léta spíše připomínkou pobytu okupačních 
vojsk. Zchátralou památku z první poloviny 18. století „zdobily“ ještě roky po odchodu sovětské armády 
nápisy v azbuce. 
 
19.9. 2015    
Maršál čeká na návrat, Stropnického pobuřuje. Pod nenápadným bodem „prověřit umístění uměleckého 
díla v dolní části náměstí“ se skrývá problém, který může zkomplikovat budoucí rekonstrukci 
Malostranského náměstí. Vítězný návrh na obnovu prostranství počítá s návratem sochy maršála 
Radeckého, to se ale nelíbí náměstkovi primátorky Matěji Stropnickému. 
 
19.9. 2015     
Pro zachránce židovských chlapců Antonína Kalinu. Odhalení pamětní desky se bude konat ve středu 23. 
září v 17 hodin. „Místo pro umístění desky bylo vybráno až po dlouhém uvažování, protože rodný dům 
Antonína Kaliny, který byl v Kočičině na Cyrilově ulici, už dnes neexistuje. Proto padla volba na bývalou 
židovskou školu,“ vysvětluje městská zastupitelka Jaromíra Hanáčková. „Antonín Kalina je osobností, 
která si bezesporu zaslouží naši úctu. A mně osobně to připadá, že jde i o jakési symbolické pokračování 
mota, které máme v souvislosti s našimi památkami UNESCO, totiž soužití židovské a křesťanské 
kultury. 
 
13.9. 2015    
Policie je bez práce, pomníky padlých odvezl restaurátor. Pomníky padlých hrdinů I. a II. světové války v 
Mistřicích jsou pryč. Policie je však bez práce. Jejich zmizení totiž nemá na svědomí zloděj, ale 
restaurátor Zdeněk Habáň, kterého povolala do „zbraně“ obec. Na původní místo se pomníky vrátí do 
konce listopadu. 
 
13.9. 2015    
Na Malé Skále uctí třetího válečného hrdinu, je splněno. V sobotu 12. září na Malé Skále odhalí pamětní 
desku letci RAF Ladislavu Bobkovi. Pět potvrzených, tři pravděpodobné sestřely, jeden poškozený 
německý letoun. Druhý nejúspěšnější noční stíhač v rámci 68. perutě a třetí čs. noční stíhač ve Velké 
Británii vůbec. Již po čtyřech měsících operační služby mu bylo v srpnu 1942 britským panovníkem Jiřím 
VI. uděleno vysoce ceněné britské vyznamenání DFC. To je jen zlomek činů Ladislava Bobka, rodáka z 
Malé Skály, plukovníka letectva in memoriam. 
 
13.9. 2015    
Stíhací eso stopli až komunisté. Z elitního letce byl vězeň a skladník.     Bohumír Fürst-Fiřt byl ve druhé 
světové válce jedním z elitních západních letců. Britové i prezident Beneš ho vyznamenali, komunisté 
ovšem letce po návratu domů degradovali a zavřeli na Mírov. 
 
 13.9. 2015     
Válečný letec Fürst-Fiiřt má v Ledči nad Sázavou pamětní desku. Ledeč nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) 
– Válečného pilota Bohumíra Fürsta-Fiřta připomíná od dnešního dne v Ledči nad Sázavou pamětní 
deska. Je umístěna na domě na Husově náměstí. Odhalení desky se zúčastnil mimo jiné Imrich Gablech, 
jenž patří mezi poslední žijící české piloty, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském 
letectvu. Gablech oslaví na podzim 100. narozeniny. 
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10.9. 2015    
Povstalecká vatra v Štefánikovom kraji. Podbradliansky kraj si každoročne koncom augusta pripomína aj 
výročie Slovenského národného povstania. V oblasti pôsobilo viacero partizánskych skupín, z ktorých je 
najznámejší oddiel Jána Reptu (1914 – 1999), patriaci do II. partizánskej brigády Milana Rastislava 
Štefánika. V okolí Brezovej pod Bradlom, Košarísk, Prietrže, Prašníka atď. je viacero pomníkov, ktoré 
pripomínajú boje a  obete bojovníkov proti fašizmu. 
 
 10.9. 2015     
Nesuďme, a už nikdy neopakujme. Špindlerův Mlýn – Na Věřině cestě odhalili pomník, připomínající 
popravy desítek občanů německé národnosti v květnu a červnu 1945. Bez soudu byli odvedeni na 
popravu a v hromadných hrobech skončilo několik desítek občanů německé národnosti. Přestože druhá 
světová válka byla oficiálně minulostí, setrvačnost mnoha let válečných hrůz si stále vybírala svou daň. 
 
10.9. 2015    
V Budějovicích stojí nový památník na počest letců z 2. světové války.     Pět let trvaly Vladimíru 
Vopaleckému přípravy na postavení památníku českobudějovickým letcům, kteří zahynuli v bitvě o 
Británii před 75 lety. Ve středu se konečně dočkal. V 10 hodin dopoledne přivezlo nákladní auto 
sklolaminátový pomník k hlavní poště v Českých Budějovicích. 
 
10.9. 2015   
Proč stavíme pomníky cizím lidem, když máme vlastní hrdiny? Prahou 6 otřásá jeden z řady nekončících 
sporů o sochu vztyčenou za minulého režimu. Radnice chce pomník sovětského maršála Koněva v 
Dejvicích doplnit cedulí, které připomene stinné stránky jeho vojenského a politického působení. 
 
6.9. 2015    
Památník v Jindřichově Hradci opět září novotou. V jindřichohradeckých Mertových sadech byl po více 
než měsíční rekonstrukci ve středu 2. září opět otevřen památník věnovaný obětem tří odbojů. 
Slavnostního předání dokončeného projektu veřejnosti se spolu s vedením města zúčastnila také delegace 
zdejšího vojenského útvaru, kterou vedl velitel podplukovník Jan Štěpánek. Přítomni, kromě dodavatele a 
projektanta, byli také zástupci klubu výsadkových veteránů, bez nichž se v Jindřichově Hradci neobejde 
žádná významná událost. 
 
6.9. 2015     
Ve Špindlerově Mlýně odhalili pomník popraveným Němcům. Přesný počet obětí, které partyzánská 
skupina Nikolaj s místními obyvateli popravila, není známý. Dochoval se jmenný seznam 36 lidí, ale dost 
možná jich bylo víc. Ve Špindlerově Mlýně připomíná od soboty pomník tamní Němce, kteří byli 
popravení v roce 1945. Stojí na místě tragických událostí. Pravděpodobně se na tam nacházejí i hromadné 
hroby popravených lidí, řekl ČTK náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. 
 
30.8. 2015    
Památník Vojna vám připomene, o co dnes přicházíme. Je to již 47 let, kdy do Československa vpadla 
vojska Sovětského svazu a dalších republik Varšavské smlouvy. Není od věci trochu si připomenout, jaké 
radosti by nás mohly potkávat, kdyby nebylo roku ´89. Není na škodu podívat se zpátky na stinné stránky 
naší historie. Člověk často od starších (a někdy i mladších) lidí slýchá, jak bylo za komunismu lépe, 
každý měl práci, bylo levněji, prý i té zločinnosti bylo méně. Při pohledu zpět se to tak může zdát, protože 
to špatné se zapomíná lépe a rychleji. A proto tu mezi jiným máme i památník Vojna, aby nám připomněl, 
co komunismus znamená v praxi. 
 
30.8. 2015    
Válečného letce připomene pamětní deska. Válečného letce Bohumíra Fürsta-Fiřta bude v Ledči nad 
Sázavou připomínat pamětní deska. Pilot, který se za druhé světové války zařadil mezi stíhací esa a 
účastnil se bitvy o Británii, byl později vězněn komunistickým režimem. V Ledči strávil poslední čtvrt 
století života, své plné rehabilitace se nedožil. Deska bude odhalena druhou zářijovou sobotu na Husově 
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náměstí. ČTK to dnes řekl Bohdan Koumar, který letcův osud několik let mapuje. Slavnost pořádá s 
Nezávislým podmelechovským spolkem. 
 
 30.8. 2015     
Spor o sochu maršála Koněva má vyřešit informační cedule. Zdá se ale, že hádky ještě vyostří. Usmířit 
příznivce a odpůrce sochy sovětského maršála Koněva v pražských Dejvicích má informační cedule, 
která by na soše měla přibýt do konce letošního roku. O její instalaci rozhodla na svém pátečním zasedání 
radnice Prahy 6. Bronzová tabulka má připomínat stinné stránky vojenského působení slavného maršála. 
 
 25.8. 2015     
Vzdor 1969. Neznámý milicionář zastřelil čtrnáctiletého chlapce. Praha – Bohumil Siřínek se 21. srpna 
1969 s kamarády vracel ze Slovenska z čundru a projížděl Prahou. Mířil domů do Mladotic na Písecku, 
kam nikdy nedojel. Během demonstrací proti okupaci v Praze odněkud vylétla kulka, která ho zasáhla do 
břicha. Vážnému zranění později podlehl. Bylo mu tehdy čtrnáct let. Střelec je dosud neznámý. 
 
25.8. 2015    
Stát se chová k věznici macešsky. Je třeba ji opravit. Uherské Hradiště – Je největší památkou v městské 
památkové zóně Uherského Hradiště, na druhou stranu ale podle slov starosty města i vředem na tváři 
historického jádra objekt bývalé věznice. „Chodím kolem ní skoro každý den a je smutné dívat se na její 
stav. Je mi jasné, že to asi nebude nikdy veselejší, ale přece jen, kdyby alespoň dostala přijatelnější 
vzhled,“ posteskla si Helena Vojtová z Uherského Hradiště. 
 
25.8. 2015    
K výročí srpna 1968 bude v pátek odhalena pamětní deska odpůrce. Při příležitosti 47. výročí vpádu vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa bude v pátek dopoledne na pražském Tylově náměstí odhalena 
pamětní deska zabitého odpůrce sovětské okupace. Na fasádě hotelu Beránek připomene osobnost 
Bohumila Siřínka, který zde byl v srpnu 1969 smrtelně postřelen Lidovými milicemi, které potlačovaly 
demonstrace proti okupaci. 
 
 25.8. 2015     
Nový pomník na letišti v Ruzyni připomene válečné letce RAF. Československé letce ze druhé světové 
války připomene nový pomník v parčíku u haly starého letiště Praha Ruzyně. Odhalen bude dnes k 70. 
výročí návratu tří stíhacích perutí Royal Air Force (RAF) a jedné bombardovacích perutí z Velké Británie 
do osvobozené vlasti. Řekl to Milan Špineta ze Sdružení československých zahraničních letců. 
 
21.8. 2015   
 Soud zastavil stíhání prokurátora za účast na kolektivizaci. Soud zastavil trestní stíhání 
sedmaosmdesátiletého Tomáše Liptáka, který se v roce 1953 jako prokurátor v Kralupech nad Vltavou 
údajně podílel v době kolektivizace venkova na šikanování a vystěhovávání soukromých zemědělců. 
ČTK to zjistila z justiční databáze, informaci potvrdil také mluvčí soudu Michal Dvořák. Soud zatím svůj 
verdikt neodůvodnil. Rozhodnutí není pravomocné, žalobci proti němu mohou podat stížnost. 
 
21.8. 2015   
Slavnostní odhalení Pomníku bitvy u Domažlic. V pátek 14. srpna byl odhalen Pomník bitvy u Domažlic 
r. 1431. Na Baldově se sešly stovky lidí. Všichni byli zvědaví na monumentální dílo klatovského sochaře 
Václava Fialy. 
 
21.8. 2015    
Za vzornou péči o válečné hroby získal Krahulov ocenění. Krahulov – Krahulov zís- kal ocenění za 
příkladnou péči o válečné hroby. Tradiční pamětní plaketu předala starostovi Františku Johnovi Lenka 
Zvánovcová Lemingorová z odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR. „Velice vzorně 
pečujete o památník i o jeho okolí. Jsme velice rádi, že spolupráce s vámi takto probíhá,“ řekla. 
 
 



 27

21.8. 2015    
Jsou to hrdinové, nebo viníci masakru? Lidice řeší památník. Byli příslušníci Britského královského 
letectva Josef Horák a Josef Stříbrný hrdinové, nebo zavinili vyhlazení Lidic nacisty? Spor o válečné 
letce se ve středočeské obci, ze které oba muži pocházeli, naplno rozhořel poté, co syn přeživší lidické 
ženy s podporou příbuzných letců založil spolek pro vybudování jejich památníku. Lidická organizace 
svazu bojovníků za svobodu si už ale další uctění jejich památky nepřeje, podle ní mohou totiž letci za 
vraždění v obci. V úterý navíc po stížnostech odstoupil dosavadní předseda Pavel Horešovský, ve funkci 
ho nahradila bývalá moderátorka a politička Jana Bobošíková. 
 
17.8. 2015   
Jindřichův Hradec: Klub historie letectví zve na tradiční setkání. V sobotu 22. srpna 2015 se v 
Jindřichově Hradci uskuteční již XXII. Setkání čs. válečných a poválečných letců u příležitosti 71. výročí 
letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944. 
 
17.8. 2015    
POHNUTÉ OSUDY: Alois Eliáš. Generál v srdci nepřítele s cenou tří divizí.     Před více než sedmdesáti 
lety popravčí četa na střelnici v pražských Kobylisích ukončila život protektorátního premiéra Aloise 
Eliáše. Jeho rozsáhlá odbojová činnost a mučednická smrt z něj činí jednoho z největších Čechů 20. 
století. 
 
 17.8. 2015     
Voják a lev připomínají smrt hrdinů Rumburské vzpoury.     Zle jest člověku, nemá – li, zač by chtěl 
zemřít, stojí na dvoumetrovém pomníku, který právě odhalili na Lesním hřbitově v Novém Boru. Skládá 
poctu téměř sedmi stovkám českých vojáků, kteří se zapojili do vzpoury proti německému velení za první 
světové války v květnu roku 1918. 
 
17.8. 2015   
 Vydejte se s Vltavou za Příběhy ostravských válečných pomníků. Na území Ostravy jsou desítky, ba 
pravděpodobně stovky památníků připomínajících události druhé světové války. Jak z nich vybrat 
pouhopouhých pět? 
 
16.8. 2015    
O památníku obětem internačního tábora chci jednat v srpnu. Svatobořice-Mistřín – Otevření dlouho 
očekávaného muzea a památníku obětem internačního tábora ve Svatobořicích se zřejmě posune do 
příštího roku. Přesto jednání i stavební přípravy pokračují. „Opravovaly se kanály v okolí,“ přiblížil 
nejnovější hmotné práce předseda organizační komise ústředního výboru Českého svazu bojovníků za 
svobodu Jan Kux. Právě on o památník usiluje. 
 
 16.8. 2015    
Dům od architekta z Náchoda přečkal atomový výbuch v Hirošimě. Náchodsko – Uplynulo přesně 70 let 
od výbuchu atomové bomby v japonské Hirošimě. Do České republiky se nyní dostává artefakt z 
Atomového dómu, jedné ze dvou staveb, která výbuch přestála a stala se světovým symbolem, jenž 
katastrofu připomíná. Projektoval a postavil ji český architekt Jan Letzel, rodák z Náchoda. 
 
 16.8. 2015     
Pietní akty zahájily v Praze oslavy 70. výročí návratu československých letců ze služeb RAF. Přesně před 
70 lety se vrátili českoslovenští letci ze služeb britského Královského letectva RAF do Prahy. Za druhé 
světové války jich bojovalo proti nacistickému Německu dva a půl tisíce. 500 z nich přišlo o život. Jejich 
památku uctili lidé v hlavním městě. Květiny položil na památník československých letců v pražských 
Dejvicích i 94letý Pavel Vranský. Pro RAF pracoval jako telegrafista, střelec a radarový operátor. 
Českému rozhlasu řekl, že měl na starosti hledat v moři ponorky. 
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16.8. 2015    
V Žalově vyroste památník romského holocaustu. Staví tam nové infocentrum. Hodonín – Uprostřed 
hlubokých lesů v Hodoníně u Kunštátu se nachází areál s temnou historií. Bývalý pracovní a sběrný táboř 
Žalov, kde čekaly za druhé světové války na smrt stovky Romů z Čech a Moravy. Odtud je převáželi do 
vyhlazovacího tábora v Osvětimi. V těchto dnech jsou v místě k vidění bagry a dodávky. Budují základy 
infocentra. To má být součástí Památníku obětem romského holocaustu. První návštěvníky přivítá 
nejdříve v první polovině roku 2017. 
 
16.8. 2015    
Pamětní deska osvoboditeli. Matt (Mathew) Konop se narodil v Americe jako potomek českých 
emigrantů z roku 1850. Za velkou louží se naučil česky a osud tmu chtěl, že se na konci II. světové války 
jako příslušník 2. pěší divize Americké armády dostal do Domažlice. 
 
 16.8. 2015     
V osadě Budilov opravili pomník vojínů padlých v první světové válce.  V červenci opravili v osadě 
Budilov pomník vojínů padlých v první světové válce. Na část této opravy vyřídil starosta obce Bošice 
Martin Hodboď dotaci od MěÚ Vimperk, odboru školství, kultury a cestovního ruchu. 
 
9.8. 2015    
Historik Herzán postavil pomník na památku letcům. Jihlava – O uplynulém víkendu dokončil historik 
Martin Herzán ve své dílně pomník československým letcům, kteří bojovali v letech 1940 až 1945 pod 
křídly britské RAF. 
 
9.8. 2015    
Pietní tabule nestačí. Ve Slavkově zvažují nový památník obětem světových válek. Slavkov u Brna – Při 
stém výročí konce první světové války, tedy v listopadu 2018, můžou ve Slavkově u Brna uctít památku 
padlých u nového pomníku. Takové je alespoň přání Slavkovana Bedřicha Malečka, který radě města 
předložil podnět na vybudování památníku obětem obou světových válek. 
 
9.8. 2015     
Akce připomene 70. výročí návratu čs. letců. V pátek 14. srpna proběhne na Hradčanském náměstí oslava 
70. výročí návratu československých letců, kteří unikli nacistické tyranii a dokázali se dostat do Velké 
Británie. Zde se připojili k britskému Královskému letectvu, v jehož řadách bojovali za osvobození 
Evropy. Téměř dva a půl tisíce Čechoslováků se během druhé světové války připojily k RAF, více než 
500 z nich přišlo v bojích o život. 
 
5.8. 2015     
Pietní akty v Římě uspořádané na památku dvou československých legionářů. Dne 4. srpna 2015 
uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Itálii pietní akty u hrobů dvou československých důstojníků 
– legionářů z první světové války, kteří jsou pohřbeni v Římě – Jan Čaloun a Vladimír Vaněk. 
 
5.8. 2015    
Padlí z první světové války mají opět pomník. Oběti první světové války z Bečova nad Teplou a okolních 
osad mají opět důstojný památník. Ten byl sice postaven už v roce 1932. Po roce 1945 ale nebyl 
monument s německým textem příliš žádoucí. Chátral a postupně málem upadl v zapomnění. Až letos se 
konečně dočkal obnovy. 
 
5.8. 2015    
Historik koupil hrob u brány hřbitova a udělal z něj pomník letcům RAF .    Hned u hlavní brány 
Ústředního hřbitova v Jihlavě je nový pomník, který vlastnoručně vyrobil Martin Herzán. Ten se 
dlouhodobě zajímá o historii města, o níž vydává knížky. Herzán koupil blízko brány dvojhrob a na něm 
vztyčil laserem vyříznutý obrys britského letadla RAF Spitfire. 
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5.8. 2015    
Jak opilí ruští vojáci zavraždili hajného Žíhlu. Je to smutná příhoda z doby krátce poválečné. V zájmu 
historické pravdy si však musíme připomínat i tyto události. Osvobození, to byl i teror ze strany Rudé 
armády, i když se ho komunistická propaganda snažila zamlčet. 
 
5.8. 2015    
Kameny zmizelých v dlažbě před domem připomínají tragický osud rodiny.     Eduard Kronberger, jeho 
synové Oscar a Walter s dcerou Ernou. Před válkou významná rodina chodovských obchodníků, za války 
kvůli židovskému původu nepřítel říše číslo jedna. Všichni dospělí rodiny Kronbergerů zahynuli v 
koncentračních táborech. 
 
5.8. 2015   
 V Zašové opravili pomník. Takzvané ústavské hroby označuje na zašovském hřbitově náhrobek ve tvaru 
kříže. Kamenný pomník s litinovým křížem, který byl v havarijním stavu, se rozhodli opravit v Zašové. 
 
 1.8. 2015     
Pamětní deska vypálení synagogy je zpět. Pamětní deska vypálení jihlavské židovské synagogy 
jihlavskými nacisty je po opravě zpět na svém místě. Jihlavská radnice zajistila vyčištění povrchu, 
obnovu textu, který přestával být čitelný a opravu data vypálení synagogy. 
 
1.8. 2015    
 Socialistický památník má 70 let, inspirací mu byla Nejsvětější Trojice.     Před 70 lety uviděli obyvatelé 
Olomouce v parku u centra poprvé nově dokončený Památník Rudé armády. Vznik nezaměnitelné první 
stavby socialistického realismu v zemi a současně hrobu přitom provázely mimo jiné úvahy o demolici 
červeného kostela a jako vzor posloužil architektovi Sloup Nejsvětější Trojice. 
 
1.8. 2015    
Našel hrob svého otce. Lomnici u Rýmařova poctil návštěvou Alexandr Pavlovič Nikolaev  s manželkou 
a vnučkou. Přijel až z daleké Sibiře, konkrétně z města Prekopyevsk v Keremovské oblasti. Jeho velkým 
přáním bylo poklonit se památce svého otce, válečného zajatce nacistů, jehož hrob se nalézá právě v 
katastru Lomnice u Rýmařova. 
 
1.8. 2015    
U sousedů Mnichov nechce památníčky v dlažbě. Pasov – Městská rada v Mnichově ve středu znovu 
odmítla připustit instalování desek upomínajících oběti nacismu do dlažby před jejich bývalými domy, 
napsala PNP. Místo nich ale mají na jejich osud upozorňovat pamětní desky na budovách, nebo centrální 
kenotaf s jejich jmény. „,Klopýtací kameny´ kritizovali mnozí pozůstalí jako nedůstojnou formu piety, 
protože oběti jsou podle jejich názoru znovu ,pošlapávány´ a ponižovány. 
 
1.8. 2015    
Výbuch skladu a masakr v Ústí si připomněly desítky lidí. Ústí nad Labem – Výbuch muničního skladu a 
masakr na Benešově mostě v Ústí nad Labem si dnes připomněly desítky lidí. Do Labe, kam před 
sedmdesáti lety lidé shazovali Němce, padly květiny. Nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd 
Posselt řekl, že minulost a tehdejší události je nutné si připomínat, aby se už nikdy neopakovaly. 
 
 24.7. 2015     
V Bilině odhalí pamětní desku  rodákovi, který padl v květnu 1945.  Veselíčko – Vše je připravené a 
zabezpečené, nyní ve Veselíčku a osadě Bilina, která k obci náleží, čekají už jen na to, až bude sobota 1. 
srpna. To se tu totiž setkají rodáci. 
 
 24.7. 2015     
Studenti opravovali pomník v horách, kde za 1. světové války bojovali Češi.     Českobudějovičtí 
gymnazisté pomáhali ve slovinských horách s obnovou památníku 91. pěšího regimentu z Českých 
Budějovic, který se zapojil do krvavých bojů na sočské frontě.    Po vysokých hřebenech hor nosili vše od 
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jídla a vody až po vojenskou techniku. Jejich práci jim ztěžoval sníh a nepřátelské jednotky. Kromě bitev 
je zabíjely laviny i fyzická vyčerpanost. Sočská fronta, pojmenovaná podle řeky Soča, si během první 
světové války vyžádala více než jeden milion mrtvých. 
 
24.7. 2015    
Nová pamětní deska na Jindřichohradecku připomíná padlé vojáky ve Starém Martinově na Ukrajině. Na 
700 padlých vojáků z Jindřichohradecka a okolí nyní připomíná nová pamětní deska ve Starém Martinově 
na Ukrajině. Příslušníci 75. pěšího pluku zde zemřeli při přechodu řeky Dněstr během bojů v červnu roku 
1915. Pamětní desku jim na hřbitově ve Starém Martinově odhalila ke 100. výročí na konci června 
delegace z Jindřichova Hradce. 
 
24.7. 2015    
 Úřednice málem zhatily opravu památníku.     TOUŽETÍN (Ústecký kraj) Začala doba, kdy jsou 
hromadně navštěvovány kulturní i historické památky. Naše obec si je vědoma nutnosti o veškerá tato 
místa celoročně pečovat a udržovat je v dobrém stavu. Dbáme, aby všechna tato místa byla důstojně 
opravena. Posledním, které ještě na opravu čekalo, byl památník na jednu z bitev sedmileté války z let 
1756 až 1763. 
 
24.7. 2015     
Unikátní online pomník padlým vojákům v první světové válce. Nezisková organizace The World 
Remembers (www.theworldremembers.org) si dala za cíl vytvořit online pomník devíti milionům 
evropských, kanadských a australských vojáků, kteří se stali oběťmi první světové války. Vznikla tak 
unikátní online databáze, v níž každý může jednoduše zjistit, jestli některý z jeho předků padl na bojišti. 
Díky české IT firmě Kentico Software nyní webová stránka obsahuje také informace o vojácích českého 
původu. 
 
  24.7. 2015     
Padlé vojáky v Bojkovicích uctí místo umělého kamene žula. Bojkovice – Kompletní opravy se dočká 
pomník obětem druhé světové války na hřbitově v Bojkovicích. Zbrusu nový háv dostane v průběhu srpna 
a září. „Pomník nebyl nikdy významně obnoven, přičemž zub času je na něm už znát. Chceme jednotlivé 
části proto zcela vyměnit za nové,“ uvedl starosta Bojkovic Petr Viceník. 
 
 24.7. 2015    
 Plzeňské peníze na pomník Američanům poslali komunisté do Koreje. Na místě, kde dnes v Plzni stojí 
památník osvobození americkou armádou Díky, Ameriko, poklepali významné osobnosti včetně 
tehdejšího primátora Karla Křepinského základní kámen už v květnu 1947. Plzeňané tu plánovali postavit 
pomník osvoboditelům, na což ve veřejné sbírce vybrali nemalé peníze. Komunistický režim je ale 
zabavil a poslal na podporu bojující Severní Koreje. Peníze, které měly oslavit americké vojáky a 
poděkovat jim za osvobození Plzně, šly tedy mimo jiné na nákup zbraní, které je v Koreji zabíjely. 
 
24.7. 2015   
 Památník amerických letců má nové pamětní desky, Mukov – Nové pamětní desky se dočkal památník 
amerických letců sestřelených 21. 7. 1944 nedaleko Mukova na Bílinsku. „Původní už dosloužila a proto 
jsme u příležitosti letošního výročí 70 let od konce druhé světové války na náklady obce nechali zhotovit 
novou. Je vylepšená o unikátní fotku sestřelené posádky,“ uvedla Jana Syslová, starostka Hrobčic pod 
které Mukov spadá. Společně s plukovníkem Markem Wootanem, leteckým přidělencem ambasády USA 
v České republice, desku odhalili během sobotního pietního aktu. 
 
24.7. 2015    
Vzpomínka na popraveného Vladimíra Cermana. Nová Paka – Pozornějšímu procházejícímu jistě 
neunikne pamětní deska umístěna na hotelu Centrál, která upozorňuje následujícím textem: „V této 
budově byl 13. 6. 1952 komunistickým režimem odsouzen k trestu smrti Vladimír Cerman z Čisté.“ 
Pamětní deska evokuje zamyšlení nad tragickým osudem mladého muže z důvodu lidské zloby, krutosti a 
nenávisti padesátých let minulého století. 
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 24.7. 2015     
Vypálenou synagogu připomíná jen rám, pamětní deska s chybou zmizela.     Kdo chodí pravidelně podél 
hradeb u parku Gustava Mahlera v Jihlavě, nemohl přehlédnout, že z kamenné stěny zmizela pamětní 
deska, která připomínala vypálenou synagogu. Zůstal po ní jen prázdný rám. „Že by zloději?“ zamyslel se 
mnohý kolemjdoucí. Kdepak, je za tím magistrát. 
 
 23.7. 2015    
Nacisté pomník odstřelili. Hrdinové rumburské vzpoury dostanou nový.     K nápravě velké historické 
křivdy se chystají v Novém Boru. Po dlouhých sedmdesáti pěti letech tu obnovují pomník účastníkům 
rumburské vzpoury, největšího protiválečného vystoupení českých vojáků v první světové válce. 
 
 1.7. 2015     
Pamětní deska z krvavé bitvy 1866 je opět načerno. Trutnov – Tradičním natíráním pamětní desky, 
projevem starosty a čestnými salvami dobových vojsk na Krakonošově náměstí si dnes lidé připomněli 
jediné vítězství Rakušanů v bitvě s Prusy z 27. června 1866. 
 
 
 
 

 
 

Legionářský betlém v Zábrdí, PT, foto PhDr. Lad. Tahovská. 
 
 
 
 

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 často kladených dotazech. 

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, Badatelna, redaktor časopisu Monument: Martin Brynych, monument@vets.cz 

Správa webových stránek: - cestou předsedy spolku nebo redakce Monumentu 

 
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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Pomozte projekt mapování vojenských pietních míst rozvíjet 

Nabídka pro školy, badatele, zájemce 

„Historie válek – to jsou osudy!“ 

 Jak známo, přes území naší země se posledních mnoho set let přehnal nespočet válečných konfliktů.  
A nebyly to, jen ty obecně známe, pro svůj rozsah na našem území, jako byla třeba Prusko-rakouská 
válka z roku 1866 nebo 1. světová válka. . Nebo počtem obětí nejstrašlivější 2. světová válka. 

Mnoho dalších konfliktů zde zanechalo stovky, možná tisíce obětí z řad bojujících vojáků, ale i civilních 
obětí. I studená válka například zanechala nespočet obětí pokusů o přechod státní hranice, stejně jako 
vojáků padlých při plnění povinností své vojenské služby. V lazaretech umírali vojáci, dovezení na území 
Čech z dalekých bojišť, civilisté umírali na následky náletů, ale i nehod vojenské techniky. 

Je velmi obtížné říct, kolik obětí vlastně přináší šílenství válek pro nějaké území. 

Ano je to obtížné, ale to neznamená, že to nejde zkusit spočítat. Ba co víc, proč počítat, když je alespoň 
malá šance, jména nejen spočítat, ale každému jménu najít příběh, jeho osud. Mnoho dnes neznámých, 
mnohdy zapomenutých osudů může ožít. Na našem území zahynulo tolik set tisíc lidí, že je skoro 
nemožné, aby u nás byla rodina, kde by se nějaká oběť válek nevyskytovala. Kde by nebyla vzpomínka 
na pradědečka legionáře Československých legií, na dědečka odbojáře nebo dokonce vojáka 
Československého zahraničního či domácího odboje. Na otce vojáka prezenční služby a pochopitelně  
na bratra či syna, vojáka novodobých zahraničních operací naší armády. 

Je to tak, jde o statisíce jmen. Na našem území existuje několik proudů usilujících o zmapování této části 
naší historie. Ministerstvo obrany spolu s obcemi má za povinnost vést evidenci válečných hrobů, to je 
něco přes 30 000 památek. Některé spolky se zaměřují na určitý úsek dějin, jako například válku roku 
1866. A pak je tu Spolek pro vojenská pietní místa. Ten se zaměřuje na všechny oběti všech konfliktů 
s jakýmkoliv vztahem k území Čech, případně se dotýkají Českých občanů. Pochopitelně s přesahem do 
minulosti, tedy nejen České republiky, ale i Československa, včetně Podkarpatské Rusi, Rakousko-
uherska, případně území spadajících pod království České. Spolek pro vojenská pietní místa má 
v současné době v databázi bezmála 41 000 vojenských pietních míst. 

Jak je z těchto čísel patrné, i prosté zmapování památek je u nás stěží ve své třetině. 

A co teprve osudy jmen na pomnících, hrobech, pamětních deskách…….. 

A to je nezbytné změnit! 

Prosím pomozte nám zmapovat každý kousek naší válečné historie. 

Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa je sekce „Jména z pomníků“. Ambicí této sekce není nic 
menšího, než ve spojení se jménem na konkrétním pomníku uchovat osud každého jména, které je kde na 
jaké památce zmíněno. Ano, opravdu chceme, aby z každého jména uvedeného na libovolné památce vedl 
odkaz na sekce „Jména z pomníků“. Každý osud bude mít vlastní stránku. Tam možná u někoho bude 
informací málo, třeba jen jeho jména a osobní data, někde fotografie, někde celý příběh a někde třeba  
i kopie jeho dokumentů. Prostě cokoliv se podaří dohledat. Někdy půjde o jména notoricky známých 
vojáků a někdy to budou jména, jež desetiletí už nikdo nevyslovil. 
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Asi si řeknete, šílený nápad, to jsou statisíce jmen, statisíce stránek, fotek, léta hledání. A rozhodně máte 
pravdu. Ale když jsme před více než deseti lety začali hledat vojenské památky, říkali nám to samé.  
To nemá smysl, to se stejně neudělá. A dnes už máme desetitisíce památek. Ale máme i pár set jmen  
v „Jménech z pomníků“. Nebude to hotové za rok, ale bude to. 

 Dovolujeme si tedy oslovit vás, zájemce o historii, malé badatele, ale především školy. Nechcete v rámci 
svých aktivit a výuky zkusit odhalit už možná zapomenuté? 

Nabízíme naši současnou, denně doplňovanou databázi vojenských pietních míst na webových stránkách 
www.vets.cz. Můžete z ní volně čerpat fotografie i data (u fotografií prosíme uvádět zdroj jak je uveden 
na našich stránkách). Tato data může podle vlastního uvážení použít pro vlastní formu hledání osudů lidí. 
Můžete také využít publikace zpracované v edici Knihovna. 

A když se vám podaří nějaké osudy najít – poskytněte nám je prosím do našeho projektu. Doplníme je  
na stránky www.vets.cz. Jako autoři budete uvedeni vy. 

  

Společně můžeme dosáhnout i nemožného. 

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT – NIC NEBUDE ZAPOMENUTO! 

 Zaujala vás naše nabídka? Pak jak začít. 

1)projděte si stránky ww.vets.cz z pohledu lokality, které se chcete věnovat, 

2)v případě, že nenaleznete památku, ke které byste chtěli doplnit osudy jmen, bude nezbytné doplnit  
i tu památku, vše potřebné jak postupovat naleznete na stránách www.vets.cz, 

3)je možné, že jedna osoba bude zmíněna na více památkách i ve více místech, uvítáme tedy, když nám 
pomůžete identifikovat tyto spojení osob s místy. Nejde jen o shodu ve jméně (takových shod bude 
mnoho), ale aby se jednalo o konkrétní osobu. Už to je velký přínos pro začátek popisu osudu té osoby, 

4)při poskytování údajů prosíme o dodržení autorských práv, není možné k nám na web vkládat věci 
stažené z jiných webů, bez souhlasů autorů, bohatě stačí, když u nás bude ke jménu jen odkaz na stránku, 
kde se o něm píše. Naší ambicí není stáhnout vše na jedno místo, rádi budeme odkazovat na další weby. 
Toto platí především pro fotografie a obrázky, 

5)jako možnou nápovědu, kde získat informace o lidech lze využít stránku s častými dotazy  
na www.vets.cz, 

6)v případě, že potřebujete pro své školní či badatelské práce výstupy z našeho projektu, není problém 
tato data převzít. Je nezbytné u nich zachovat zmínku o autorovi, tak jak je uvedeno na našem webu, 

7)budeme velmi rádi prezentovat informace o tom, jak se kdo do bádání zapojil, jak pokračují práce  
a pochopitelně výstupy vašich bádání. 

  

Pomozte prosím vytvořit něco, co bude vlastně encyklopedií lidské odvahy a utrpení, statečnosti i 
zbabělosti, prostě toho co lidem přináší války a vojenské řemeslo. 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve třetím  čtvrtletí 2015 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
 

 
Děkujeme za podporu! 
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