
  
 
Ročník : IX                                       prosinec 2015                                                     číslo : 0036 
 
 
Z obsahu čísla : Kronika projektu, 93., 94. 95. setkání,  Valná hromada a seminář, publicistika , ohlasy z našich 
stránek a veřejnosti, počty zařazených VPM, výběr z Monumentu-online. 

  
NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE 

SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.  
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Slovo redaktora 
 

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední číslo spojeného zpravodaje Spolku  
pro vojenská pietní místa a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2016.  

 
I tomto čtvrtletí se díky neutuchajícímu zájmu o náš projekt a práci našich adminů se podařilo do 

databáze zařadit dalších, více než 1000 vojenských pietních míst. 
 
A podobně jako v předchozím čtvrtletí, i tentokrát naše řady rozšířilo více než dvacet přispěvatelů. 

Spolek získal nového člena. 
 
Ke konci roku došlo k dalším plánovaným úpravám administračního prostředí, tentokrát se naše 

úsilí zaměřilo na část Jména z pomníků. Počet zařazených osob se již blíží tisícovce a je nezbytné i tady 
doladit kvalitu, což nové úpravy umožňují. 

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

vyžádané úpravy. 
 
Hlavní akcí Spolku na konci roku je tradičně seminář a Výroční členská schůze. Tentokrát byla 

především schůze nezbytná, aby se ve Spolku vyjasnilo mnoho drobností, které ale nedělaly mnoho zla. 
Jsem přesvědčen, že vše bylo jen následek složité komunikace a schůze nás opět posunula k dělné práci. 

 
Sněm ČsOL se naší činnosti nijak nedotkl, v souladu s našimi plány jsme o žádné pozice 

neusilovali. Výsledkem jsou tedy jen dvě místa v Republikovém výboru. Jak se vlastně bude spolupráce 
vyvíjet asi v současné době netuší nikdo. 

 
 

Rok 2016 Spolku přinesl vedle tisícovek památek i velké množství příznivců. To spolu s úpravami 
našeho administračního systému dává do budoucna naději na zmapování stále ještě 

nepředstavitelného množství mnohdy zapomenutých míst. 
 

 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: Zdeněk Rerych, Jiřina Podolová, Mgr. Ivo Kocum, Tomáš Novotný, Lucie Rakušanová, 
Monika Šturmová, Andreas Haselbach, Blanka Jestřábová, Václav Štěpař, Anna Kateřina Poživilová, 
Pavlína Koncošová, Radim Scholaster, Jaroslav Tošenovjan, Danka Eschnerová, Martin Bálka, Doc. 
PhDr. Hana Svatoňová, PhD., Dagmar Málková, Jacques Remlinger, David Kaspar Sebor, Anna 
Gabrielová, Zdeněk Farkaš. 
 
Ve spolku: Marek Lanzendorf 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: -- 
 

**** 
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Kronika Projektu 
 

5.10. 42 300 VPM, zapojilo se 688 osob. 
14.10. 42 400 VPM, zapojilo se 689 osob. 
19.10. 42 500 VPM, zapojilo se 689 osob. 
21.10. 42 600 VPM, zapojilo se 689 osob. 
21.10. 42 700 VPM, zapojilo se 689 osob. 
3.11. 42 800 VPM, zapojilo se 695 osob. 
10.11. 42 900 VPM, zapojilo se 701 osob 
1.12. 43 100 VPM, zapojilo se 703 osob 
7.12. 43 200 VPM, zapojilo se 704 osob 
18.12. 43 300 VPM, zapojilo se 708 osob 

  
  
  
  
  
  

 

 
Hrob válečného veterána Radka Peřiny, autor : Olda Tetur. 
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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 17 hodin 
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, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11 a 3/12. 

.**** 
 

93. setkání klubu (projektu) VETS 

93. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 1. října 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase. 

1)Z důvodu změny názvu Spolku (odstranění o.s.) zajistí Honzin výrobu a opravu razítek. 

2)Na základě výsledků z diskuse si Spolek nechá vyrobit tužky s logem v počtu 50 ks. 

3)Samolepky, jak je nechal coby vzorek vyrobit Olda se všeobecně jeví jako velmi povedené a asi si jich 
budeme muset pořídit víc. 

4)Výbor Českobrodské jednoty ČsOL schválil přestup do naší jednoty pro Milenu Kolaříkovou a vstup do 
jednoty pro Hanu Krátoškovou. 

5)Martin ve stručnosti vyhodnotil naši účast na Dětském dni v Českém Brodě. 

6)Dostali jsme informaci o možnosti přispět na sborník vzpomínek pro Sbor pro obnovu pomníku 
Hrdinům od Zborova. Více informací na 
http://www.sporilov.info (rubrika Historie). Kdo má zájem přispět, číslo účtu je 5301108640/5500, 
zpráva pro příjemce: Sborník dar 

7)Důležitým tématem je blížící se seminář, termín je jasný (28. 11.), místo velmi pravděpodobné (Hotel 
Legie). Tradičně je třeba rozdat úkoly (do příští schůze), vytvořit prezentace, pozvánky, prostě jako vždy. 

8)Honzin přišel s myšlenkou, zda by Spolek nechtěl adoptovat hrob z již opuštěných, např. legionáře, 
vojáka, apod. Z důvodu jeho zachování pro budoucnost. 

9)Probrali jsme změny na webu, ty se týkají především administrační části. Jedinou veřejně plánovanou 
věcí je zřízení sekce s pracovním názvem „Poradna“. Na toto téma bude vyčleněn větší časový prostor na 
semináři. 

10)Padl jeden návrh na pamětní odznak spolku a pochopitelně jeden na ocenění Český patriot. 

Zapsal Martin 

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

94. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase. 
Účastnili se: Honzin, Martin, Jirka, Milan, Vladimír, Tomáš a Marek Lanzendorf. 

1) Asi nejvíc času zabrala informace o současném dění ve spolku, respektive nástin toho proč se na 
program semináře dostala některá témata, 

2) hned dalším bodem logicky je program semináře a jeho zabezpečení, seminář se bude konat jak známo 
28. 11. a místo bude tradiční – oficiální část bude v klubovně ČsOL v hotelu Legie v Praze, 

3) logistika a zajištění bude podobně jako loni na bedrech Aleše a Diany, už nyní jim za to patří díky, 

4)přednášky budou zaměřené na opakování pravidel pro vkládání (s možností diskuse a případných 
úprav), opět si projedeme co je a co není vpm (a opět s diskusí), jistě dojde na téma jak vytvářet příspěvek 
(tedy chystat data), předvedeme novinky na webu a v projektu (se zvláštním důrazem na to, jak to vlastně 
funguje, protože je evidentní, že to rozhodně není všem jasné), přestavíme a zopakujeme (nebo ujasníme) 
co je Badatelna a k čemu je Ostatní (když loňské dvě hodiny diskuse na to proč zřídit Ostatní nestačilo), 
ujasníme si jak budeme náš spolek a hlavně projekt mapování rozvíjet, propagovat (protože proti části 
našeho PR vznikla jistá nevole, jde například o ukončení informování o dosažených úspěších spolku, 
zrušení soutěže, apod.), stejně tak prodiskutujeme s kým spolupracovat, nebude zapomenuto na historické 
témata, informace od členů z různých končin, diskusi apod. A nelze zapomenout, že se bude dodělávat 
plán na rok 2016, Seminář není volební! – volilo se loni. V konci bude tradiční schůze brodské jednoty, 

5)po semináři bude následovat odpolední večírek, 

6) Marek Lanzendorf si podal přihlášku do spolku, jde již o zdatného přispěvatele a tak je jeho ochota a 
přístup zvláště vítána, 

Zapsal: Martin 

**** 

Z Republikového sněmu ČsOL 10. listopadu 2015 

V úterý 10. listopadu 2015  se v historických prostorách 
majestátního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil 
Republikový sněm Československé obce legionářské  
(ČsOL). Sněm je nejvyšší orgán ČsOL, který 
vyhodnocuje činnost obce v uplynulém období, volí 
funkcionáře ČsOL, schvaluje  zásadní dokumenty 
(stanovy a podobně) a určuje program pro činnost 
legionářské organizace na období dalších let až do 
příštího sněmu. 

 Sněm ve svých předložených zprávách a podkladech 
zhodnotil, co se za poslední roky v činnosti ČsOL 
povedlo, a co se z objektivních důvodů nepodařilo 

realizovat. Kromě některých nedostatků se ČsOL povedlo zaknihovat mnohem více úspěchů. 
V současnosti je snad nejzajímaješím a nejúspěšnějším projektem Programu „Legie 100“ pojízdné 
legionářské muzeum „Legiovlak“, které navštívilo odhadem  zatím nejméně  70.000 návštěvníků. 
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 Za předsedu ČsOL byl opětovně zvolen Pavel Budínský a za prvního místopředsedu ČsOL Jindřich Sitta, 
kterým přejeme do další práce hodně sil a úspěchů. 

 Pro jednotu ČsOL Český Brod 
je velkým uznáním její činnosti 
to, že se do orgánů  ústředí 
ČsOL dostal volbou  opětovně 
 předseda jednoty Josef 
 Přerovský a prvně také  člen 
jednoty Ferdinand Vrábel 
a jako náhradníci i další 
členové naší jednoty Martin 
Brynych a Vladimír Štrupl. 

 Tyto výsledky nás všechny 
zavazují k další činnosti ve 
prospěch naší jednoty ČsOL 
v Českém Brodu a výchovy 
mladé generace ve smyslu 
odkazu zakladatelů našeho 
svobodného a demokratického 
státu – Československé 

republiky – T. G. Masaryka., M. R. Štefánika a E. Beneše. 

F. Vrábel 

**** 

Setkání v roce 2016 

Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelné spolkové setkání, a to ve vybrané čtvrtky  od 17 hodin 
v restauraci  U Bronců, Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2016 setkání příznivců Spolku proběhne 
v těchto dnech: 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 14/7, 8/8, 1/9, 6/10, 3/11 a 1/12. 

 
**** 

 
 
 
 
 

Výsledky 6. ročníku soutěže Liga přispěvatelů 
 
Barabás Ladislav         1945 
Lašťovka Milan            701 
Jedlička František         388 
Krídlo Jaroslav             375,5 
Lanzendorf Marek        188 
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stav zaslaných VPM ke dni: 

účastník 30.11. 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10

 Anquetil 0 0 0 0 0 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 Arabadžiev  Alexandr 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Bálka Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Barabás Ladislav 152 235 360 462,5 786,5 1085,5 1420,5  1616  1785 1888 1922 1945

 Behúl Libor 1 1  1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 

 Bělohlávek Miloš 0 1 1,5 1,5 1,5  1,5 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 BobP 0 0 0 0 0 1 1  1 1 1 1 1 

 Bologni Francesco 0 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Brodský P. 0 0 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Brůža Martin 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Brynych Martin 0 0 0 0,5 0,5  0,5 1  1  3 4 10 12,5

 Čáslavka Josef 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Červený Václav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 Ciglbauer Jan 0 0 0 0 3,5 3,5 3,5  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 Czwartynski Josef 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 Daoudi Pavel 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 Dearg Due 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Derda Hanna 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Dibelka Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Drahonský Josef 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Eschnerova Danka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Farkas Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Feibiger Petr 0 0 3,5 3,5 3,5  3,5 4  4 4 4  6,5 6,5 

 Fibikarová Věra 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Fous Karel 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Gaudiano Furio 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Glaser Arno 10 17 27 29 37  47 48 49 51 54 54 54 

 Gráf Jiří 0 1 1 1 1 1 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Gregor Ľudovít 0 0 0 1 1 4 4 4 4 4 4 4 

 Gutzerová Naďa 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 8 8 

 Haase Andi 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Hamberger Pavel 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Hartl Roman 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

 Haselbach Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

 Hegner Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 9 

 Herden Corinna 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4,5 4,5 

 Herková Emilie 0 0 0 0 0 0 1  1 1 1 1 1 

 Herzán Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 

 Hieke Erich 0 0 0 5,5 12  13,5 13,5 14,5 14,5 14,5 14,5 16 

 Himmel Petr 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 
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 Hofmann Alois 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Hofman Jiřík G.  0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Holický Ladislav 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 

 Holý Petr 0 0 0 0 0 39 49 49,5 495 495 49,5 49,5

 Horká Tereza 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Hroník Petr 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 6 

 Hudeček Miroslav 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 

 Hurník Petr 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

 Hurych Petr 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 

 Churavý Mojmír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Chvátal František 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 10 13 

 Iser Alexander 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Janda Karel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 Jedlička František 15 15,5 36,5 78 185 228 245 245 245,5 374 385,5 388

 Jestřábová Blanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

 Ježek Vladimír 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Julišová Adéla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Kačo Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Kameník Václav 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Kazík Josef 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25  32 

 Kincl Jan 2 2 6 9  9 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

 Klimeš Jiří 1 1 1 1 2  3 3  4 4 4  4 4 

 Klokočník Tomáš 0 0 4 4 4 4 19 19 19 19 19 19 

 Kocum Ivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Kodera František 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Kolaříková Milena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Komárková Eva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Kotlaba Jaroslav 1 4 13 13 13 13 14 14 14  15 15 15 

 Kozel Petr 0 0 0 0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5

 Karlíček Petr 
Antonín 

0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Kraus Jiří 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Krídlo Jaroslav 25 39 65 71 165 198 216 238 265 314 348 375,5

 Kroupová Vlasta 1  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 Kudláček Petr 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 

 Kusák Pavel 0 0 0 0 0 0 0,5 2 2 2 2 2 

 KVH Starovičky 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 Lanzendorf Marek 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 20 188

 Lašťovka Milan 8,5 58,5  191 268,5 300 303,5 359 409 433,5  441 509,5 701

 Lašťovka Marek 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Lopata Karel 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 
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 Malec Václav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 

 Masařík Rostislav 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Mázorová Denisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Milichovský Martin 0 2,5 107,5 107,5 107,5 107,5  108,5 123,5 138,5 138,5 139 139,5

 Moravec Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 15,5 15,5

 Mundl Stanislav 0 3 3 3 3 3 4  5 5 5  9,5  10 

 Mühlstein Ladislav 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5 1,5 

 Müller Inge 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 

 Nedorost Libor 0 3  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Nedorostová Lenka 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Nejedlá Marta 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Nekvapil Ladislav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Neudert Lexer 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Novák Petr 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Novák Vratislav 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 Novotný Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

 Nosek Michal 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 Oršulík Pavel 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Ostrovský Milan 10 12 12 12  12 15 22  28  30 31 43 43 

 Palfi 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Pavlíčková Libuše  1,5 1,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 Pavlík Peter 0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  3,5

 Podolová Jiřina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 

 Porteš Jiří 3 6 6 6 7,5 7,5 7,5  8,5 8,5 8,5  9,5 9,5 

 Povážanec Ján 0 0 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 Poživilová Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Procházka Filip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 

 Přibyl Tomáš 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Pulkrábek Jaroslav 0 0 0 0 2,5 2,5 4 5 5 5 5 5,5 

 Racocha Lukáš 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Rajčáni Jan 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 Rajchmanová 
Jaroslava 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

 Rak  Martin 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 Rakušanová Lucie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 

 Rankl Jaroslav 0,5 0,5 0,5 3 3 3 3 3 3 3 3 7 

 Rapant Jiří 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

 Richter Jiří 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Révai Eugen 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Rerych Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

 Rott Alois Franz 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Roup Radomír 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 



 10

 Rozehnal Ivo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5  5,5

 Říha Václav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13,5 13,5

 Schieke Filip W. 3,5 3,5  6 6  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  8 10,5

 Schmädicke Ralf 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 Schmidt-
Grillmeier Gerhard 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Schubert Ottfried 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Schubsky Karl W. 1 4,5 9 9,5 10 11,5  18,5 25,5  26 26  34 35,5

 Schwab Michal 0 0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

 Skok Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 4 4,5 4,5 117,5 120

 Skýpala Marek 7 8 9 13 15 20 24 26 26 35 43 48 

 Sláma Jan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Soviš Dušan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Steklý František 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Ston 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Stojan Jaroslav 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Střeláková-
Kopcová Gabriela 

 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Stropková Irena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 Suchan Jan 0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 14 14 16 16 

 Sucharda Jiří 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Suchomel Jiří 0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6 6,5 6,5 12 12 

 Surýnek Zdeněk 4 6 6 12 13 13  14 15 15 15 17 26 

 Svoboda Jiří 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Svoboda Petr 0 0 0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3 3 

 Svobodová Eva 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Stráník Vojtěch 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Šebestík Josef 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 Šimčíková Lenka 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Šindelář Karel 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Šmejkal Roman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  4,5

 Štěpař Václav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

 Štrupl Vladimír 11 11 14 14,5 61,5  64,5 118,5 121 130,5 137,5 146 185

 Šťastný Ivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

 Šturmová Monika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

 Švídek Stanislav 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 Tahovská Ladislava  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

 Tříska Alfons 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Turý Jiří 0 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Urbánek Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 Valentová Jana 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4,5 4,5 

 Valla Jan 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 Vlach Vladimír 0 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Veverka Bohuslav 4  5 6 6 6 6 6 6 6 6 6  11 

 Volf Zdeněk 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

 Vondřejc Jiří 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1  1,5 1,5  2,5 2,5 

 Vrba Dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 Vyčichlo Jaroslav 0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

 Vydar David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5

 Wagner Horst 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 Wágner Jaroslav 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Woldrich Rudolf 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11,5 13,5

 Wölfl Milan 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Zahradníček Aleš 0 0,5 0,5 3,5 6,5 7  9  12 12 12 12 12 

 Zelenka Jiří 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 9 

 Židoňová Kateřina 0 0 0 6,5  7 7 7 7 7 7 7 7 

 
**** 

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

Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 28.listopadu 2015. Vlastní 
akce začala prezentací v 10 hodin. 

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Jirka Porteš. 

V úvodu byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku a vzhledem malému počtu přítomných (17, 
včetně plných mocí z 28) byla valná hromada ukončena a byl oznámen v souladu se stanovami nový 

termín na 28. 11. na 12 hodinu. 

Vlastní seminář se skládal z tradičního bloků 
přednášek a informací, letos převážně o Spolku. 

1) Předseda oznámil výsledky 6. ročníků soutěže 
Liga přispěvatelů: 

Barabás Ladislav           1945 
Lašťovka Milan               701 
Jedlička František         388 
Krídlo Jaroslav               375,5 
Lanzendorf Marek       188 
 

2) Byly předány (tedy s jednou výjimkou budou fyzicky předány) pamětní odznaky Spolku pro vojenská 
pietní místa osobnostem za péči o vojenské památky, pomoc při mapování památek, případně za 
spolupráci s naším Spolkem. Letos se jedná o: 

Vladimír Jouda 
Francesco Bologni 
Jiří Padevět 
PhDr. Jiří Rajlich 
Mgr. Tomáš Jakl 
Marek Lanzendorf 
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3) Členka ČsOL Český Brod Ing. Hana 
Krátošková ve svém příspěvku popsala svoji 
cestu k ČsOL přes své příbuzné Jana Hlínu, 
italského legionáře a Václava Valentu, 
ruského legionáře. Samotné osudy obou 
legionářů byly velmi zajímavé a je to mimo 
jiné i krásná ukázka toho, že když někdo chce, 
tak z archivů získá i nemálo informací o svém 
rodu. Mimochodem, legionář Valenta byl 
mimo jiného i spisovatelem a jedna z jeho 
knih se nachází i v klubovně ČsOL ve které se 
konal seminář. 

4)Martin představil novinky na našem webu. 
V zásadě se jedná o všechny věci, které se 
dohodli na minulém semináři a pro 

nepravidelného čtenáře nejsou ani moc viditelné. Největší novinkou je sekce Ostatní (o níž ještě bude řeč) 
a technické přepracování sekce Badatelna. Nově přibyla část Poradna. 

5)Jirkova obsáhlá přednáška se týkala administrace webu, přesněji vkládání dat. Stále dochází k velkému 
množství zpravidla drobných, leč ve svém množství poměrně zdržujících chyb. Výsledkem diskuse o 
tomto bodu je, že budeme muset ještě vyvinout značné úsilí při přípravě dat pro vkládání na web. 

Samostatnou částí administrace je sekce Jména z pomníků. Zde je vloženo již cca 500 osob, ale stále 
nemáme pevný vzor jak data připravovat. Tento vzor bude vytvořen. 

Dalším ne zcela dořešeným bodem je, jak zaškrtávat při vkládání vpm kolonku konflikt. V zásadě 
pravděpodobně dojde ke zřízení podobné možnosti zaškrtnout tyto volby i při vkládání osoby a následně 
by pravděpodobně začal platit fakt, že u vpm se jako konflikt bude zaškrtávat událost ke které se místo 
primárně váže (u pomníků, apod. je to vlastně vždy jasné, ale např. rodinný hrob legionáře se v tomto 
směru většinou nesprávně vázal na období např. 1945-současnost, přestože by se měl vázat k 1. světové 
válce). 

Naproti tomu u Jmen z pomníků (vojáka) se bude zaškrtávat (bude-li tato část zřízena) účast vojáka v 
konfliktech. 

6)Marek představil svoji prezentaci pro střední školy. Tento úžasný projekt pro střední školy řeší naši 
novodobou historii formou diskuse dvou povahově i lidsky odlišných osob. A snaží se najít odpovědi i na 
tradiční dotazy typu „byli legionáři zrádci“. V případě, že by nějaká škola měla o tuto prezentaci zájem, 
lze se s Markem domluvit. 

7)Martin představil naši novou stránku na Facebooku. Nově tedy máme skupinu pro Spolek pro 
informování o dění ve Spolku a Monument-online pro informování a diskuse o vojenských pietních 
místech. 

Je nezbytné poděkovat všem přítomným za účast, příspěvky do diskuse i jejich názory. Paní Hana 
Krátošková vstoupila do řad sympatizantů našeho Spolku. 

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

 
Zapsal Martin 

**** 
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Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2015 

VH se konala po semináři dne 28. listopadu 2015. 

V úvodu semináře k problematice vojenských památek byla provedena kontrola přítomnosti členů spolku 
a vzhledem malému počtu přítomných byla valná hromada ukončena a byl vypsán v souladu se stanovami 
nový termín na 28. 11. na 12 hodinu. 

Předseda nás informoval o práci výboru. 

1)Následovala informace o hospodaření Spolku v 
roce 2015. Podařilo se hospodařit velmi úspěšně, 
tedy nespadnout do mínusu. Finanční uzávěrka 
byla Valnou hromadou schválena hlasováním. 

2)Následovalo přestavení finančního plánu na rok 
2016. Tento návrh byl hlasováním schválen. 

3)Vzhledem k tomu, že několik členů v roce 2015 
dosud nezaplatili členský příspěvek (je to asi 
jediná povinnost u našich členů) byl předseda 
Spolku pověřen jejich kontaktováním. V případě, 
že nedojde k uhrazení příspěvku bude na Valné 
hromadě v roce 2016 rozhodnutí o ukončení 
jejich členství ve Spolku (tedy ukončení, 

převedení mezi sympatizanty, čestné členy, apod.). 

4)Pro rok 2016 je výše členského příspěvku beze změny, tedy 400 Kč. Termín pro zaplacení 
příspěvku byl stanoven na 30. dubna 2016. 

5) Vzhledem k faktu, že v průběhu roku vznikla diskuse o účelu naší soutěže Liga přispěvatelů, kdy se 
část lidí domnívala, že „někomu“ slouží jen k „nahnání“ bodů do soutěže na úkor kvality dat do projektu 
padl návrh na zrušení této soutěže. V diskusi bylo vysvětleno (doufejme), že je to zcela mylný pohled. Z 
určitého pohledu to tak sice může vypadat, ale jen máloco je realitě vzdálené více. Nicméně, Spolek nemá 
potřebu pro takto zavádějící pohled. Z toho důvodu bylo hlasováním rozhodnuto zrušit soutěž Liga 
přispěvatelů a tak letošní 6. ročník, byl ročníkem posledním. 

6) V rámci valné hromady proběhla i schůze jednoty ČsOL Český Brod (většina členů Spolku je i v této 
jednotě). Zde předseda jednoty podal závěrečnou informaci o činnosti jednoty v roce 2015 s tím, že se 
nám podařilo bezmála beze zbytku splnit náš letošní plán, vlastně jen jarní workshop nedopadl úplně 
podle představ. Byl představen plán na rok 2016 (schválený již na výroční schůzi). 

Padl zde zajímavý návrh na změnu termínu našeho semináře, tak aby nebyl, jako již 2x za sebou v 
konfliktu s termínem konference ČsOL. Termín semináře Spolku se tedy může pravděpodobně v 
průběhu roku změnit. 

7) Plán činnosti Spolku na rok 2016 byl představen pouze v krátkosti. A jak je u nás zvykem, může se 
stát, že bude operativně měněn. O všech změnách, ale budeme včas informovat na našem webu a 
Facebooku. 

8)Ujasnili jsme si co je a k čemu je Badatelna. Badatelna slouží k veřejné diskusi o místech či 
památkách u kterých se nedá v danou chvíli na 100% říct zda to je či není vpm. Věc v Badatelně může 
vlastně zůstat k diskuzi nekonečně dlouho. Postupně se k místu do poznámky přidávají komentáře a 
návrhy dalších osob (toto lze udělat i při schvalování v administrační části). A to tak dlouho dokud 



 14

nedojde k rozhodnutí, že dané místo „určitě je“ nebo „určitě není“ vpm. Veškerá komunikace probíhá 
přes email monument@vets.cz. Jakmile místo určitě je vpm, provede správce Badatelny úpravu místa 
podle pravidel pro vpm (zarovnání textu, doplnění nezbytných údajů, apod.) a převede data z Badatelny 
do databáze vpm. V případě, že se rozhodne, že místo určitě není vpm, převede správce tuto lokalitu do 
sekce Ostatní. 

9)Sekce Ostatní jak známo vznikla v rámci semináře v roce 2015. Hlavním důvodem zřízení této sekce 
byl fakt, že mohou existovat místa, která čistě z technického pohledu splňují všechny požadavky na to být 
vpm, ale je přinejmenším morálně sporné je nazývat vpm. Pracovně se pro taková místa jako příklad 
používá termín „pomník Hitlera“. Technicky by to vpm bylo, lidsky by se k němu Spolek nehlásil. 
Jelikož nechceme nic a nikoho kádrovat, tak v případě, že by se takové místo opravdu našlo (dosud nikdo 
z nás památku z takového pohledu neviděl), tak by se zařadilo do sekce Ostatní. 

Nicméně do sekce Ostatní lze vkládat i jiné památky, tedy vlastně cokoliv co není vojenským pietním 
místem podle našich pravidel. Nelze si myslet, že je to nějaká třetí liga, jde prostě o část pro místa a 
lokality u kterých nelze po našem Spolku žádat, aby je nazýval vojenskými pietními místa a to z 
jakéhokoliv důvodu. Nicméně je to sekce, kde prostě jsou existující památky na naši historii. 

Co tedy bude obsahem této sekce? V roce 2015 proběhlo především zřízení této sekce po technické 
stránce a její uvedení do provozu. Jaksi ale nemáme úplně definováno co sem dávat. K tomu tedy Valná 
hromada přijala toto rozhodnutí. Do 31.3.2016 se do sekce Ostatní budou pouze převádět data z 
Badatelny. To co již v Ostatním je, tam zůstane (přinejmenším z 1/3 jde o data, která se tam dala dočasně 
za účelem testování systému). Do daného termínu se bude v členské části našeho webu diskutovat o této 
sekci a od 1.4. budou pravidla jasná. Možností je mnoho, nejkrajnější je, že se tam bude vkládat cokoliv 
na co naši příznivci narazí. Tím pádem by to celkem rychle byly „Toulky krajinou“, může to být omezeno 
např. na významné Čechy, případně četníky, hasiče, sokoly, … Prostě máme 4 měsíce na diskusi. 

10) Do 28. února 2016 lze podávat do diskuse k tomu zřízené nebo přímo k Martinovi návrhy na změny 
a úpravy technických věcí na webu. Pak se opět vše předá Rypimu a co bude realizovatelné, stane se 
realitou. Jak známo, Rypi je kouzelník a zatím uvedl v život všechna naše přání. 

11)Supervize starého a nového webu. Stalo se něco s čím se moc počítat nedalo, ale stalo se to. Při 
překlápění dat ze starého na nový web se pár položek nepřevedlo. S velkou pravděpodobností se bude 
jednat jen o několik položek, ale asi by bylo vhodné provést kontrolu o co se jedná. Na tento fakt se přišlo 
náhodou, kdy na starý web v rámci diskusí byla diskutována památka, která na novém webu není . 
Všechny tyto nálezy byly ihned převedeny. Vzhledem k rozsahu práce (jde o to porovnat cca 30000 
památek na starém webu s cca 43000 památkami na novém webu, kdy nesouhlasí řazení památek v 
jednotlivých lokalitách) je jasné, že se dobrovolník nepřihlásil. František zkusmo provedl kontrolo 
několika okresů a může potvrdit, že je to práce pro vraha. Bude-li mít někdo zájem, pak bude vítán. Zatím 
bylo přijato pravidlo, že v případě, že se zjistí, že památka je na starém i novém webu, ale od jiného 
přispěvatele, stejná data se nepřevedou a data na novém se nechají beze změny. Maximálně se doplní 
fotografie ze starého na nový. Data, která na novém webu chybí se ihned převedou. 

12)Překlopení Galerie hrdinů do jmen z pomníků. Budou převedena veškerá data z GH do JzP. A to i 
data, kde jsou informace k osobě, ale není vazba na žádné vpm. Jako zpracovatel u převáděných dat se 
bude psát jméno překlapěče. U nových položek do JzP se musí psát zpracovatel. Přestože JzP nemají 
stejný systém dvoukolového schvalování je tam možnost data schvalovat jinou metodou a ta se bude nově 
využívat pro „pomocnou supervizi“, tedy postupně správci s vyššími oprávněními data projdou a 
odsouhlasí. 
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Shrnutí: 

Do 31.3. ujasníme sekci Ostatní, do 28.2. zpracujeme seznam přání pro technické úpravy. 

Dovolím si říct, že jak seminář, tak hlavně Valná hromada velmi přispěla k dělnému posunu v naší 
činnosti. Skoro se může zdát, že by se měla konat častěji. Velké díky všem za diskusi. Hodně nejasností 
plodí šeptandu, která není přínosem pro společnou práci. Dali jsme si před sebe opravdu značný úkol a 
máme práce na pár desetiletí, takže není důvod si to komplikovat víc než je nutné. 

I proto si znovu dovolím požádat naše členy. Máme diskusní fórum, máme skupinu na Facebooku. 
Diskutujme společně všechno co si myslíme, že je k diskusi. Jsme tým, tak musíme táhnout za jeden 
provaz. Jen tak dosáhneme toho co chceme. 

zapsal: Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

95. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 3. prosince 2015 v Praze v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase a komorní sestavě. 
Účastnili se: Jiří, Milan a Marek. 

1) Jiří podal informaci o Valné hromadě a očekávaných změnách v tvorbě příspěvků 

2) Probráno doplňování existujících VPM a spojování v sekci Jména z pomníků. 

3) padl návrh na obnovení „průkazů mapovače“ 

příští setkání: 7.1.2016 

zapsal: Jiří 

**** 
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Publicistika 
 

Štvrtá vedecko-praktická konferencia o občianskej vojne na Urale 
a československých légiách v Kungure 17. –  18. októbra 2015. 

Zásluhou Krajského vlastivedného 

múzea v Perme, Agentúry pre archívy 

Permského kraja, Kungurského múzea 

dejín, architektúry a umenia – pamätníka 

v Kungure, Permskej štátnej univerzity, 

Československej obce legionárskej a 

historicko-archívneho časopisu 

RETROspektíva sa v dňoch 17. – 18. 

októbra 2015 v meste Kungur 

a v priľahlej oblasti Uralu uskutočnila 

v poradí už IV. medzinárodná vedecko-

praktická konferencia „Ural v čase vojen a revolúcií 1905 – 1920. Nové pramene a nové prístupy 

v historiografii“. 

  V prvý deň podujatia účastníci z Ruskej federácie, Českej republiky a Slovenskej republiky predniesli 

devätnásť referátov, ktorých témy boli veľmi široké a dotýkali sa rôznych aspektov obdobia 1905 – 1920. 

V úvodnom referáte sa M. G. Nečajev z Permskej univerzity  už tradične zaoberal teoretickými 

problémami obdobia revolúcie 1905 – 1907. Ďalší referujúci sa zaoberali obeťami vojnových udalostí 

v regióne, zbrojárskou výrobou v Permských delostreleckých závodoch v rokoch 1897 – 1917, dejinami 

166. pešieho záložného bataliónu, ktorý mal posádku v Sarapulsko-Vjatskej gubernii v rokoch 1915 – 

1916, zajateckým táborom v Nadeždinsku, osudmi duchovenstva v dobe revolúcií v Kungure, 

svedectvami súčasníkov o udalostiach v roku 1917 na Urale, činnosťou miestnych úradov pri riešení 

problémov s utečencami v  Permskej gubernii v roku 1917, povstaniami roľníkov a formovaním 

Červených gárd v oblasti. Odzneli aj príspevky o denníkoch legionárov (A. M. Kručinin a R. Chrást), 

o československo-ruskom pluku v Občianskej vojne (B. Panuš), podiele Slovákov na politickom 

usmernení československej akcie v Rusku v rokoch 1914 – 1917 (F. Vrábel) a ďalšie zaujímavé 

príspevky založené na výskume novo sprístupnených dokumentov v ruských archívoch. 

  Na druhý deň konferencie sa uskutočnila exkurzia v okolí miest Kungur a Perm, kde účastníci 

konferencie navštívili miesta bojov v rokoch 1917 – 1919, hroby padlých vojakov oboch strán a niektoré 

pomníky československých legionárov i príslušníkov Červených gárd ako aj príslušníkov Červenej 

armády, ktorí padli počas Veľkej vlasteneckej vojny v rokoch 1941 – 1945. 
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  Konferencia sa konala v historickej budove, kde sa v roku 1790 zdržal cestou do svojho sibírskeho 

vyhnanstva aj známy ruský intelektuál a kritik vtedajších ruských pomerov  Alexander Nikolajevič 

Radiščev. Kungur bol prestupnou stanicou aj pre ďalších ruských opozičných predstaviteľov, ktorí sa 

dostali do nemilosti cárskych úradníkov – od dekabristov cez rôznych spisovateľov a kritikov ruského 

samoderžavia až po sociálnych demokratov... Žiaľ, tradícia sibírskych vyhnanstiev pokračovala v ešte 

oveľa intenzívnejšej podobe aj po roku 1918. Kungur bol známym strediskom kupcov a najmä bol známy 

ako stredisko obchodu s čajom. Veď v meste je aj pomník samovaru, ale dnes by ste v miestnych 

podnikoch márne chceli piť pravý ruský alebo čínsky čaj. Ponúknu Vám však rôzne značky takých 

upravovaných čajov ako Greentee, Darjeeling, Pickwick, atď. 

  Z podujatia vydajú organizátori, podobne ako z predchádzajúcich konferencií o Občianskej vojne na 

Urale, zborník príspevkov. 

Další informace naleznete zde: http://iskra-kungur.ru/all/2015/10/19/12975/ 

  F. Vrábel, Jednota ČsOL Český Brod 

**** 

Tri nové pomníky československým legionárom v Ruskej federácii.   

Vďaka záujmu a snahám ako aj finančnému krytiu Československej obce legionárskej v Prahe (ČsOL), 

Ministerstva obrany Českej republiky – odboru pre vojnových veteránov  ako aj vďaka ústretovému 

postoju ústredných orgánov Ruskej federácie a orgánov miestnych samospráv sa v Ruskej federácii 

v dňoch 22. – 23. októbra 2015 v Povolží – v mestách Uľjanovsk, Penza a Syzraň – uskutočnili 

slávnostné odhalenia nových pomníkov československých legionárov bojujúcich pred takmer sto rokmi 

v tejto oblasti. Pomníky odhaľovala oficiálna delegácia z Českej republiky na čele s podpredsedom 

Poslaneckej snemovne parlamentu Petrom Gazdíkom, predstaviteľmi ministerstva obrany Českej 

republiky a ČsOL za prítomnosti predstaviteľov Rusko-českej medzivládnej komisie pre vojnové hroby 

a zástupcov oblastných i miestnych orgánov dotknutých miest. Na slávnostných aktoch sa zúčastnili tiež 

členovia ČsOL v replikách dobových uniforiem ruských legionárov aj s práporom ČsOL, čo vzbudzovalo 

v zástupcoch ruských médií a v ruskom publiku veľký záujem. 

  Pomník československých legionárov v meste Uľjanovsk (predtým Simbirsk, vojnový hrob sa 

nedochoval) je situovaný neďaleko hlavného vchodu na cintorín Nekropol 19. – 20. storočia (Staroje 

kladbišče) na ulici Karola Marxa, pomník v Penze je v tesnom susedstve železničnej stanice Perm 3 (ulica 

Lokomotivnaja), ktorá bola miestom ťažkých bojov v máji 1918 a pomník v Syzrani je opäť na miestnom 

cintoríne v blízkosti pravoslávnej kaplnky (ani tu sa hrob československých legionárov nedochoval). 

Pomník v Uľjanovsku predstavuje sústava mramorových štítov s menami padlých legionárov, pomník 
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v Penze je štylizovaná silueta teplušky, ktorá zároveň symbolizuje aj akúsi bránu – vstup 

československých legionárov do Ruska a zároveň aj víťazný oblúk na pamiatku ich víťazných bojov 28. – 

29. mája 1918 s boľševikmi v Penze, kde boli ich najtvrdšími odporcami českí a slovenskí komunisti. 

Pomník v Syzrani opäť pripomína obrys teplušky, ale zároveň svojím architektonickým riešením 

korešponduje s pravoslávnou kaplnkou v jeho susedstve.  

 Autorom návrhov riešenia všetkých troch 

pomníkov je akademický maliar Pavel 

Holý z Vojenského historického ústavu 

v Prahe. Pri odhaľovaní pomníkov odzneli 

krátke príhovory podpredsedu Poslaneckej 

snemovne parlamentu Českej republiky 

Petra Gazdíka, prvého podpredsedu 

Československej obce legionárskej 

Jindřicha Sittu a zástupcov miestnych 

orgánov. Pracovník Ministerstva obrany 

Českej republiky Petr Filípek stručne 

priblížil historické udalosti spred takmer sto rokov v Uľjanovsku, Penze a Syzrani a vysvetlil aj 

symboliku pomníkov. Pri odhalení pomníkov účastníci slávnostného aktu položili k pomníkom vence, 

uctili si pamiatku padlých legionárov minútou ticha a potom zaspievali českú a slovenskú hymnu. 

  V každom navštívenom meste si česká delegácia pri pomníkoch v Uľjanovsku (Obelisk), v Penze pri 

Pomníku Pobjedy a v Syzrani pri pomníku červenoarmejcov v syzraňskom Kremli uctila aj príslušníkov 

Červenej armády, ktorí padli v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny  Pri príležitosti odhalenia legionárskych 

pomníkov a návštevy miest Uľjanovsk, Penza a Syzraň odovzdali predstavitelia ministerstva obrany ČR 

v Penze a Syzrani ruským veteránom, ktorí sa zúčastnili v bojoch za oslobodenie Československa 

pamätné medaily. V Uľjanovsku sa plánované stretnutie s veteránmi nemohlo uskutočniť pre 

nepredvídané problémy, ktoré českú delegáciu zdržali na viac ako štyri hodiny na moskovskom letisku 

Šeremetevo. Preto vojenský atašé Českej republiky v Moskve plk. Tomáš Zipfer, odovzdal zástupkyni 

mesta aspoň symbolicky jednu medailu a ostatné medaily veteránom odovzdajú zástupcovia mesta 

Uľjanovsk pri inej príležitosti. 

  Návšteva českej delegácie v Ruskej federácii, odhaľovanie pomníkov a vyznamenávanie veteránov sa 

uskutočnili všade za veľkého záujmu médií a miestnych obyvateľov. 

 F. Vrábel, ČsOL Český Brod 

**** 
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Odhalení pamětní desky Františeku Taiberovi na Praha 6 

František Taiber byl pilot u 311.bomb.perutě 

Byli přítomni i 2 bývalí piloti od 311.ČS bombardovací perutě R.A.F. (vlevo na křesle Jaroslav 
Hofrichter, rodák z Plzně, druhý sedící Jiří Kafka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marek Lanzendorf 

 
**** 
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Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek  
 

Na Táborsku má spolek příznivce v Klubu českého pohraničí Táborska 
 
Vaše stránky považujeme za odpovědný čin, který ctí historická data a zejména oběti našich českých lidí, 
kteří padli v různých historických obdobích za naši vlast a za naši svobodu. Používáme Vaše údaje a jsme 
za jejich existenci vděčni. S úctou a za náš klub děkuji. 

 
Ing. Zdeněk Trippé, Předseda Klubu českého pohraničí Táborsko 

 
 

**** 
 

Pomník v Krušovicích je opraven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Tomáš Klokočník 

 
**** 
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Pietní místo k uctění památky policistů a četníků 
 
5. listopadu 2015 bylo na Olšanských hřbitovech odhaleno Pietní místo k uctění památky policistů a 
četníků, kteří položili svoje životy v letech 1938 - 1945. 

 
Foto: Radek Galaš 

**** 
 

mjr. v.v. prof. MUDr. Juraj Strauss CS.c Laureát st. ceny *18.1.1917 
 
 
Jeden z posledních účastníků bojů příslušník štábní roty s nasazením života zachraňoval raněné ČSOB. 
St. cenu obdržel za vakcínu proti zarděnkáím a spalníčkám vážné nemoci dospělých. Poslanecká 
sněmovna a Senát pro něho schválili udělení Řádu bílého lva v r. 2015. Žel nakonec ho nedostal. Jako 
lékař v míru i ve válce zachránil tisdíce lidí. Nebezpečné nemoci v ČSR nejsou a zachránil životy 
raněných. Pokusíme se znovu 99-ti letému hrdinovi o udělení nejvyššího řádu znova.  
 

kpt. v.v. Ing. Jiří Douša CSc. předseda 87. ZO ČSBS 
 

**** 
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Z badatelny  
Aneb co nám vydalo párání ve spolupráci s čtenáři 

 
Hrob Květuška Štefanová 

 
Umístění: Praha 12, K Dolům 5/31, Modřany, hřbitov 
Nápis: 
ZDE ODPOČÍVÁ 
KVĚTUŠKA ŠTEFANOVÁ 
TRAGICKY ZEMŘE  LA VE STÁŘÍ 14 LET 
* 27.IV.1931 + 6.V.1945 
Poznámka:  

Uvedena 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). 
Chybí zde však datum narození a je uvedeno jen že padla v Praze v 
květnu 1945. 

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi 

 
 

**** 
 

Hrob Leopold Jan Peroutka 
 
 Umístění: Praha 6, Antonína Čermáka,, hřbitov Bubeneč 
Nápis: 
LEOPOLD JAN PEROUTKA 
NAKLADATEL 
*7.5.1912 +5.5.1945 
Poznámka:  

Leopold Jan Peroutka (*1912 Vídeň, Rakousko, +1945 
Hlásná Třebaň) se po r. 1918 s rodiči přestěhoval z 
Vídně do Bratislavy, kde absolvoval 4 třídy reálného 
gymnázia a 2 třídy odborné školy. Pak byl úředníkem, 
knihkupeckou praxi údajně získal jako volontér v Paříži. 
Odešel do Prahy, kde pracoval jako obchodní zástupce u 

firmy L. Mazáč a později byl až do nucené likvidace podniku 1939 vedoucím prodeje knihkupectví a 
nakladatelství Svazu československého důstojnictva VOK (=Vojenské odborné knihkupectví). V říjnu 
1939 založil na koncesi z téhož roku vlastní nakladatelství, které vedl za spolupráce Jaromíra Bobka. Jako 
jazykový redaktor pro nakladatelství pracoval středoškolský pedagog František Chmelař. L. J. Peroutka 
padl 5. května 1945 v Hlásné Třebani, kde měl rekreační chatu, při odzbrojování vysokých funkcionářů 
gestapa, prchajících z Prahy (pamětní deska v místní sokolovně). 
 
Zdroj: http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/nakladatelstvi/l-j-peroutka.html 

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi 
 
 

**** 
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Hrob František Petrbok 
 
Umístění: Stradonice, hřbitov 
Nápis: 
Zde v Pánu odpočívá  
František Petrbok, rolník ze Žloukovic 
*11.XI.1884 - +12.III.1915 
Poznámka:  

Fr. Petrbok, Inft.,IR.Nr.88,6.ErsKomp., zemřel na zápal plic v 
ResSpit.Nr.3, Praha. 
Zdroj: VHÚ Praha 

 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Souřadnice: N49°59'39.96'' E14°1'11.33''  
Pomník přidal: Ivo Šťastný 
Doplnění informací: Arno Glaser 
 

 
**** 

 
Hrob František Tlatla 

 
Umístění: Bohušovice nad Ohří, Havlíčkova, hřbitov 
Nápis: 
ZDE SPÍ SVŮJ VĚČNÝ SEN 
FRANTIŠEK TLATLA 
ŽEL. ZŘÍZ., PŘÍSL. FRANC. LEGIÍ, 
*25.5.1894 +15.5.1937. 
Poznámka:  

Příslušník IR.Nr. 94, padl 16.2.1915 do ruského zajetí. Vstup do 
legií: Bobrujsk. Legie: Čs.legie v Rusku, Čs.legie ve Francii. Útvary 
v legiích: 1. zál.pluk, 21. stř.pluk. Konec v legiích: 2.8.1920.  
(databáze legionářů, VHÚ.) 

 
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Pomník přidal: Dan Vrba st. 
Doplnění informací: Arno Glaser 

 
**** 
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Hrob František Slaboch 

 
Umístění: Úhonice, Jenečská, hřbitov 
Nápis: 
PRO VLAST ŽIL 
PRO VLAST ZEMŘEL 
ROTNÝ 
FRANTIŠEK SLABOCH 
+31-5-1945 
ČEST BUDIŽ JEHO PAMÁTCE. 
Poznámka:  

Okolnosti této události jsou nejisté. Zároveň s ním zemřel por. 
Josef Daňhel a št. strm. Jan Frank. Mělo se jednat o havárii 
jejich osobního automobilu s nákladním vozem Rudé armády. 
Zřejmě však šlo o promyšlenou vraždu por. Daňhela..".....a ten 
mi řekl 31. 5. 1945 v Karlových Varech, že poručík Daňhel 
odsuzoval rabování, nabádal k navrácení ukradených věcí a 
přitom řekl, že má seznamy udavačů a kolaborantů v 
Nučicích, kteří budou hnáni k odpovědnosti. Za několik hodin 
byl mrtev". Dále:"......přijela prý spojka Revoluční gardy na 
motorce a sdělila, že v dalších dnech tam pojede auto s 

německými SS, přestrojenými za české četníky, kteří se chtějí dostat k Američanům v Plzni. Čekal tam 
dle nich pancíř Rudé armády a ten auto zlikvidoval, pak se ale zjistilo, že šlo skutečně o české četníky". 
Více k celé události: Nučický zpravodaj, březen 2013, str. 13, článek: Kdo byl poručík četnictva Josef 
Daňhel. 

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Pomník přidal: Milan Lašťovka 
Doplnění informací: Arno Glaser 

**** 
 

Pamětní deska Pepíček Šmejkal 
 
Umístění: Praha 1, Křížovnické náměstí, před kostelem 
sv. Františka 
Nápis: 
ZDE PADL 9. KVĚTNA 1945  
ZA OBĚŤ NEŠŤASTNÉ NÁHODĚ  
PŘI VÍTÁNÍ RUDÉ ARMÁDY 
11. LETÝ  
PEPÍČEK ŠMEJKAL 
ČEST MLADÉMU NADŠENCI  
Poznámka:  

Chlapec vyběhl vítat Rudou armádu tak nadšeně, až mu 
ujely nohy a spadl pod pásy tanku. Jeho tělo pak několik 

dnů leželo v márnici, než ho konečně našli rodiče.  

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20510 
Pomník přidal: Vladimír Štrupl 
 

**** 
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Hrob Stanislav Majzlík 
 
Umístění: Nové Vilémovice, hřbitov 
Nápis: 
STANISLAV MAJZLÍK 
RESPICIENT FIN. STRÁŽE 
*21.4.1909 
PADL 21.9.1938 
PŘI VÝKONU SLUŽBY 
 
Centrální evidence válečných hrobů: není 
evidován 
Souřadnice: N50°19'57.20'' E16°59'19.10'' (brána 
hřbitova)  
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý 
 
 

 
 
Od čtenářů: 
Obrana republiky 
Je chvályhodné, že se nezapomíná na oběti z řad obránců republiky v roce 1938. Stanislav Mejzlík patřil 
mezi první oběti henleinovského teroru. Nevím, zda byli zjištěni a potrestáni jeho vrazi. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku této stránky.  

Josef Pašta 
 
četl jsem Příběhy 20. století (Post Bellum) 
Helmut BARTSCH 
Pod vrcholky Rychlebských hor, 
kde se uvádí že vrah - údajně nějakej Hutner. Ten byl potom deset let zavřený. 
 
 

Hynek Baran 
 

**** 
 

Hrob Jitka Šulová a Miroslav Rada 
 
Umístění: Šťáhlavy, Na Parníku, horní hřbitov 
(vzdálenější od ul. Komenského) 
Nápis: 
JITKA ŠULOVA 
*28.1.1928 
 
MIROSLAV RADA 
*17.3.1925 
 
+7.5.1945 
NEUŠETŘENI V KVĚTU SVÉHO VĚKU 
VYRVÁNI BYLI JSTE NÁM I SVĚTU. 
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Centrální evidence válečných hrobů: není evidován 
Souřadnice: N49°40'44.06'' E13°29'42.54'' 
Pomník přidal: Milan Lašťovka 
 
 
 

Jitka Šulová 
* *28.1.1928 
† +7.5.1945 (Šťáhlavy) 
 
Dne 7. května 1945 byla zavražděna v lesíku zvaném Bažantnice 
(Šťáhlavy), spolu se svým přítelem Miroslavem Radou. Ten měl 
ještě s několika dalšími muži hlídku na Kozlu. Jeho přítelkyně za 
ním kolem sedmé večer přišla a okolo čtvrt na devět se oba vydali 
přes zámecký park cestou na Šťáhlavy. Tam už bohužel nedošli. 
Neznámý pachatel je několika ranami z opakovací pistole zastřelil, 
nožem zohavil a jejich těla odtáhl z cesty. Vrahy byli s největší 
pravděpodobností uprchlí vojíni SS, kteří se v té době potulovali po 
okolí. 
Pohřbena ve společném hrobě se svým přítelem. 
 
Zdroje: http://blovice.info 
 

 
 

 
Miroslav Rada 
* 17.3.1925 
† 7.5.1945 (Šťáhlavy) 
 
Dne 7. května 1945 byl zavražděn v lesíku zvaném Bažantnice 
(Šťáhlavy), spolu se svou přítelkyní Jitkou Šulovou. Ten den měl 
ještě s několika dalšími muži hlídku na Kozlu. Jeho přítelkyně za 
ním kolem sedmé večer přišla a okolo čtvrt na devět se oba vydali 
přes zámecký park cestou na Šťáhlavy. Tam už bohužel nedošli. 
Neznámý pachatel je několika ranami z opakovací pistole zastřelil, 
nožem zohavil a jejich těla odtáhl z cesty. Vrahy byli s největší 
pravděpodobností uprchlí vojíni SS, kteří se v té době potulovali po 
okolí. 
Pohřben ve společném hrobě se svou přítelkyní. 
 
Zdroje: http://blovice.info 
 

 
 

**** 
 

 
 
 
 
 
 
 



 28

Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy 
 
171 - Hledáme lokalitu „Osteria del Termino“. Pravděpodobně jde o místo v Itálii, součástí by měl být 
hřbitov, v době 1. světové války i lazaret či nemocnice. 
 
Možnosti: menší lokalita Termino se nachází v Benátsku u Asiaga. 
 
 

**** 

172 - Zapomenutí revolucionáři V minulém příspěvku jsme slíbili, že Vás seznámíme s objevem, který 
jsme učinili v samém závěru brigády v Libušíně. Na opačné straně pietního místa, kde se nacházejí hroby 
legionářů, jimž vévodí pomník padlým ve 2. světové válce se nacházejí tři rozpadlé pomníky. Již při 

březnové brigádě jsme se snažili zjistit, zda nepatří také 
některému z legionářů. Bohužel informace k těmto pomníkům 
se nám nepodařilo získat ani na Obecním úřadě v Libušíně. 
Nedalo nám to a tak jsme se na tyto hrobová místa podívali i 
tentokrát. U jednoho z náhrobků jsme objevili položenou 
desku, která se týkala úmrtí dvacetiletého muže z roku 1920. 
Jakmile jsme ale desku otočili, zjistili jsme, že z druhé strany 
desky je ještě jeden nápis. „Josef FOLTÁN, padl v revoluci 8. 
5. 1945 se zbraní v ruce.“ Nedalo nám to a začali jsme pátrat u 
zbývajících dvou náhrobků, které jsou v jedné řadě. Hned ten 
sousední je však povalený. Opatrně jsme jej nadzvedli a zjistili, 
že se pod nám nachází rozbitá deska, propadlá do hlíny. Začali 
jsme tedy postupně odkrývat zeminu a z jednotlivých kousků 
jsme sestavili a odhalili další jméno padlého. Domníváme se, 
že se jedná o „František PETR, padl v revoluci 8. 5. 1945 se 

zbraní v ruce.“ Pokusili jsme se zjistit i jméno na třetím náhrobku. Zde jsme však nebyli úspěšní, 
protože tento náhrobek je zcela bez desky se jménem. Jediné co jsme objevili jsou dva kusy desky 
položené vedle náhrobku, bohužel, bez jména. Rozhodli jsme se proto, že se pokusíme zjistit bližší 
informace nejen o Josefu FOLTÁNOVI a Františku PETROVI, ale pokusíme se zjistit i třetí jméno, o 
kterém se domníváme, že patří také některému z padlých v květnových revolučních dnech. 

Budeme rádi, pokud se najde někdo, kdo by nám mohl poskytnout jakékoliv informace! 

Kontaktní email: 

ovcsbs.kladno@gmail.com 

Text a foto: P. Hroník 

**** 
 

173- Paní Irena Stropková měla v rodině ještě jednoho hrdinu,byl to druh její tety Jurij Proročuk, 
původem Ukrajinec,přešel s gen.Svobodou z Buzuluku do Prahy,nakonec se ocitl v Teplicích,poznal tam 
její tetu a strávil s ní zbytek života.Od arm.gen.Svobody dostal dvě státní vyznamenání,ale neví jaké..měl 
by být pohřben spolu s tetou v kolumbáriu v Dubí. Sháníme jakoukoliv informaci. 
 
 

**** 
 
 



 29

174-Sháníme fotografie pana Antonína Macenauera. Macenauer 
Antonín, poručík letectva z pov. čs., osobní číslo Z; L-75; 
RAF/82619, nar. 15.10.1914, Šlapanice. Odveden 2.10.1939, Paříž, 
Francie. Má hro b v obci Sokolnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
 

 
175-Kde se nachází nebo nacházela Podgajera. 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Rychly odlov behem pracovni cesty. Diky za duvod k zastaveni u pomnicku! 

Viktorky  
**** 

 
Po kouknutí na první místo které se nabízelo jsem pochopil hint, pak chvíli poskakoval kolem a za chvíli 
měl kešku v ruce, do pěti minut jsem zase seděl za volantem a pokračoval dál. Díky za keš a ukázku 
místa.  

Joska4  
**** 

Pomníček je na opravdu velmi netypickém místě a i na takovém dost nepřehledném, rozhodně bych si ho, 
nebýt kešky ani omylem nevšiml, protože bych koukal tak nějak na silnici a ne na památníček. Ale tak, 
zastavil jsem poblíž, prohlédl jsem si památníček a musel jsem vypadat zvláštně. Po silnici šel zrovna 
nějaký pán a hodně, hodně zvědavě koukám, co tam tak jako auto dělá. Ale tak, co už. Počkal jsme, až 
zajde za zatáčku a pak v klidu odlovil. Keška je schovaná fakt velmi zajímavě. :) Díky za zajímavou 
krabičku a za ukázku zajímavého památníku. 

frettie 
**** 

Kesku uz jsem zkousel lovit v mych GC zacatcich, tehdy jsem jeste zrejme nemel soucasne zkusenosti 
nebo zde keska jednoduse nebyla. Dnes to byla opravdu chvilicka a logovali jsme. Diky za kesku s 
pomnikovou tematikou. 
 

Switch_tracker 
**** 

 
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 

 
Během sobotního cyklotoulání se nám povedlo dostat na pár zajímavých míst a odlovit si pár kešulek. 
Celý výlet jsme pojali jako takovou ukončovací jízdu a v podstatě takové geocyklopivko. Naleli jsme 
něco málo přes 60 km, odlovili celkem 8 keší a celou jízdu zakončili u Šviháka, kde jsme dali pár 
vítězných geopivek před cestou na vlak a domů. Tohle byla jedna k dnes odlovených kešulek. Díky za ní 
a za další bodík do sbírky. 

Honyray 
**** 

 
 

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 
 
Díky za kešuli na zajímavém a hodně ukrytém místě 

Chalupáři z Čes.ráje 
**** 

 
GC2DH6B (VPM004), Belgie 

Keš byla archivována. 
 

**** 
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GC27R5X (VPM005), Kerský les 
 
Dnes jsme se s Bumbíkem vydali do krásného lesa v Kersku kde sídlí spousta čarodějných i jiných 
parádních keší. Celodení výlet zpestřený obědem v Hájence se krásně vydařil a my si ho parádně užili, no 
kdy se povede že 26/12 svítí celý den slunko a je 14 stupnů? :-) Děkuji moc za pozvání do těchto končin a 
ještě se vrátíme :-) Díky za parádní keš :-) 

JaySpolek 
**** 

 
Další z řady dnešních odlovených krabiček :-) Odloveno ve společnosti báječných přátel :-) Díky za 
pohodovou multinku :-) 

Shadow177 
**** 

 
Dnesni treti (moje) kes na bajecne prochazce Kerskem. Ze nachodime pres 10 km nikdo netusil, ale 
vsichni jsme si to naramne uzili. Pomnik byl objeven, kes nalezena rychle a bez problemu. Dekujeme a 
zdravime ownera. 

Konvalinky 
**** 

 
Třetí keš, kterou jsme s přáteli odlovili před eventy v Kersku. Dík za zajímavý námět, procházku a keš, za 
kterou uděluji řád modré mašličky! 

jezevecjezevec 
**** 

 
 

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž  
Českého Brodu 

 
S kolegou jsme dnes vyrazili za hranicemi všedních dnů a cestou potkali i tuto nádheru,okolo Brodu se to 
legionáři jen hemží,myšlenka nemůže zemřít, vložena náhradní krabka s logbookem. 

Lasiesta 
**** 

 
GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 

 
díky za pozvánku do historie/i když ne tak vzdálené/-pohodový odlov za naprostého mudloprázdna 
. 

ještěr 
**** 

 
GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 

 
pohodove lusteni a rycly odlov. pekne provedeni - to se nikdy neokouka. diky za pozvanku 

Forsyte 
**** 
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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 2016 
 

měsíc akce den místo 
čas 

zahájení 
poznámka 

 
leden 

          

III. Zimní Legiomarš 
22. - 
23. 1.

      

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

7.1.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

únor 

          

          

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

4.2.  restaurace U Bronců, Praha  1700   

 
březen 

          

 návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

 TRIBUNA DOSTIHOVÉHO 
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 

CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 
69, PRAHA 5 

 0800   zájemci 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

3.3. restaurace U Bronců, Praha 1700    

 
duben 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

7.4.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

 Workshop členů jednoty v 
rámci projektu mapování 

VPM a přípravy brožur na 
rok 2016 a 2017 

        

          

květen 

          

pietní akty ke dni 
osvobození 8.5. 

        

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

5.5. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červen 

          

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

2.6. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červenec 

          

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

Masaryka 

9. - 10.

start - Košáriská  cíl - 
Hodonín 

  

  SpVPM, ČsOL 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

14.7.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

srpen 

          

          

 setkání účastníků projektu 4.8.       
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mapování VPM 

září 

pietní akty ke dni české 
státnosti 28.9. 

        

Dětský branný den k výročí 
zaločení ČSR   Výroční 

schůze jednoty Český Brod 
      

 Park u 
Pivovarského 
rybníka 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM  

1.9.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

říjen 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

6.10.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

pietní akty ke dni vzniku 
republiky 28.10. 

   Český Brod     

 setkání veteránů, ČsOL a 
pozorovatelů OSN 

   ŠVS MO Komorní Hrádek   
 společně se 
středočeskou 

SVV 

        

listopad 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

3.11.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

 oslava Dne veteránů 11.11.       

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

 TRIBUNA DOSTIHOVÉHO 
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 

CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 
69, PRAHA 5 

 0800  zájemci 

Seminář k problematice 
vojenských hrobů a 

vojenských pietních míst - 
10. ročník, Valná hromada 

Spolku 

sobota 
26.11.

klubovna ČsOL v hotelu 
Legie, Praha 

1000 SpVPM, ČsOL

prosinec 

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

1.12.  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-
cesky-brod/plan-akci-csol-cb-2016.html 
 
 

**** 
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce 
 
16.12.2015     
Nový kabát dostala kaplička i Pomník smíření v Doksech. Do opravy dvou drobných památek ve městě 
letos investovala radnice v Doksech. Rukama restaurátorů prošla kaplička Bezdězská i pomník ve 
Svojsíkových sadech. 
 
10.12.2015    
Pomník v Loukách znovu připomíná válečné oběti. Jména 31 obětí první světové války z obce Louky 
jsou vyryta na pomníku, který na druhou adventní neděli odhalili zástupci města před ranní mší u kaple 
sv. Barbory právě v Karviné-Loukách. 
 
10.12.2015    
První československý legionář, který zemřel v Japonsku, pocházel z Boleslavska. Předseda boleslavských 
legionářů Tomáš Pilvousek byl členem delegace, která odhalila obnovený pomník legionářů v Tokiu. 
 
 6.12.2015     
Ču…! Na pomníku rudoarmějce se objevila nadávka Putinovi.     Letos v květnu před pietním aktem k 
výročí konce druhé světové války se na podstavci sochy rudoarmějce na Moravském náměstí v Brně 
objevilo srdce v barvách žlutomodré ukrajinské vlajky. Teď o víkendu se na stejném místě objevilo jiné 
nepovolené politicky angažované dílo. 
 
6.12.2015   
Kraj při příležitosti výročí bitvy u Hradce Králové obětem vystaví pomník. V rámci rekonstrukce 
válečného hrobu obětí prusko – rakouské války z roku 1866 u Střezetic se chystá Královéhradecký kraj 
nechat zhotovit pomník podle existujícího sádrového modelu akademického sochaře Petra Nováka. Na 
výrobu pomníku a doprovodné práce chce kraj uvolnit přes 600 tisíc korun. 
 
 6.12.2015    
 Českoslovenští legionáři mají pomník v Japonsku. Ministr obrany Martin Stropnický odhalil pomník 
československých legionářů v japonském hlavním městě Tokiu. Hrob na hřbitově Fuchu připomíná pětici 
legionářů (čtyř Čechů a jednoho Slováka), kteří zahynuli v japonských nemocnicích nebo na lodi při 
návratu do samostatné vlasti v letech 1918 a 1919. 
 
6.12.2015    
Školáky ohrožoval rozpadlý pomník, radnice ho nechala odstranit. Na pomníku v minulosti stála socha 
Julia Fučíka. Tu nechalo město po Sametové revoluci odstranit, ale samotný podstavec na místě zůstal a 
postupně chátral. 
 
29.11.2015   
 Sportovci z Šumné se dočkají obnovení památníku. Další opomíjenou památku na Mostecku se podaří již 
brzo obnovit, a to díky společnému projektu Českojiřetínského spolku a Přátel historie Litvínovska. Jedná 
se o Památník padlým kamarádům v I. světové válce, který zřídili členové tehdejšího sportovního spolku 
v Šumné. Ta je dnes součástí Litvínova. 
 
29.11.2015   
 Britské ministerstvo ocenilo pomník RAF v Jihlavě. Stavěl ho nadšenec. Pomník letcům RAF u hlavního 
vchodu jihlavského hřbitova, který letos v létě sám vyrobil a zaplatil místní badatel a historik Martin 
Herzán, ocenilo Ministerstvo obrany Velké Británie. Druhou připomínku válečných letců z Jihlavska 
bojujících v anglických barvách si návštěvníci velice oblíbili. 
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29.11.2015    
Památník obětem války v Benešově je zrestaurován. Od dubna do října probíhaly restaurátorské práce na 
památníku obětem světových válek v parku u gymnázia v Benešově. 
 
29.11.2015    
Jaroslav Veis: Tahle země není pro pomníky. Někdy mám pocit, že tahle země, vznešeněji moje vlast, je 
na tom stejně jako lidé a čím je starší, tím víc má problémů s pamětí. Projevuje se to nejrůznějšími 
způsoby. 
 
29.11.2015    
Židovské občany města Brna, kteří byli za války deportováni do ghetta v Minsku a tam byli zavražděni, 
připomíná od neděle 22. listopadu nový památník. Brno se tak přidalo k řadě dalších měst, která si na 
tamním pamětním místě své umučené občany připomínají. Nacisté zřídili minské ghetto 28. června 1941 
a do 21. října 1943, kdy bylo před postupující frontou zlikvidováno, jím prošlo dle některých odhadů až 
sto tisíc židovských vězňů. 
 
23.11.2015    
Památkáři odhalili nové pietní místo obětí gestapa v Ostravě. Minutou ticha a položením květin u pamětní 
desky uctili v úterý odpoledne v Ostravě památku obětí nejen druhé světové války asi tři desítky lidí. 
Učinili tak v budově, kde dnes sídlí Národní památkový ústav (NPÚ). Za druhé světové války v ní však 
gestapo mučilo a týralo tisíce lidí. 
 
23.11.2015    
Stopy Napoleona: v rybníku našli utopené koně a rezavá děla. Napoleon kontroluje postavení svých 
jednotek před bitvou. Je prvního prosince, noc před slavným střetnutím tří císařů u Slavkova roku 1805. 
Protože je tma a nevidí, kam šlape, zakopne. Jeden z jeho vojáků pohotově zapaluje věchet slámy, aby 
svému císaři posvítil. Další se k němu přidávají, sláma ale hoří rychle. 
 
23.11.2015     
Praha 1 má pomník Milady Horákové. 17. listopadu 2014 byly vyhlášeny výsledky architektonicko-
výtvarné soutěže o návrh pomníku dr. Milady Horákové, která byla jednou z prvních obětí komunistů po 
puči v roce 1948. Autorem vítězného návrhu se stal akademický sochař Josef Faltus. V předvečer 17. 
listopadu 2015 byl pomník na Pětikostelním náměstí na konci Sněmovní ulice slavnostně odhalen. „Smrt 
Milady Horákové byla krutá, nespravedlivá a neomluvitelná. Statečnost a skon této ženy ale nebyly 
zbytečné. Nikdy se na ni totiž nezapomnělo a i díky tomuto pomníku a lidem, kteří se o něj zasloužili, se 
na ni ani nezapomene,“ prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který osobně podpořil jak 
architektonicko-výtvarnou soutěž, tak i slavnostní odhalení pomníku JUDr. Milady Horákové. 
 
 23.11.2015     
Není to váš rudoarmějec? ptají se lidí v Aši. Sochu nikdo nepostrádá. Neobvyklé oznámení visí už 
několik měsíců na úřední desce v Aši na Chebsku. Hledá se majitel sochy rudoarmějce, která se našla na 
zahradě ašského muzea. Zatím marně. Kamenného „osvoboditele“ v typické ruské rubašce, s pláštěm 
přehozeným přes ramena a samopalem v ruce nikdo nepostrádá. 
 
 23.11.2015     
Frymburští odhalili nový pomník s blesky od amerických vojáků. Důstojné – a při tom divácky atraktivní 
– bylo včerejší odhalování památníku americkým vojákům ve Frymburku. Součástí ceremoniálu byla 
totiž i uniformovaná stafáž mužů a žen v dobových uniformách a členů Veterán Army Vehicles clubu s 
jejich udržovanými legendami značky Jeep Willys. 
 
 
 
 
 



 39

23.11.2015    
Rekonstrukce památníku finišuje, skryjí v něm vzkaz příštím generacím. Rovných osmdesát let letos 
uplynulo od chvíle, kdy v bohumínské městské části Skřečoň odhalili památník válečným obětem. Ten od 
půlky září prochází komplexní opravou za 380 tisíc korun. Při ní se v útrobách památníku našel 
hermeticky uzavřený kovový váleček. Ten obsahoval listiny z října roku 1935, kdy skřečoňští obyvatelé 
památník slavnostně odhalili. Mezi nimi byl program slavnostního odhalení pomníku 28. října 1935, 
rozestavení spolků a delegací při aktu, proslov starosty a dalších účastníků, členský průkaz spolku pro 
postavení pomníku, odznak, pamětní listinu a popis Skřečoně i tehdejší doby. 
 
23.11.2015    
V Dolním Benešově postaví památník padlým obětem druhé světové války. Hřbitov v Dolním Benešově 
v příštím roce čeká jedna podstatná změna. Vyroste zde totiž památník místním občanům, kteří padli 
během druhé světové války. Jeho podobu navrhl umělec a architekt Gotthard Janda. 
 
23.11.2015    
Sportovci z Šumné se dočkají obnovení památníku. Další opomíjenou památku na Mostecku se podaří již 
brzo obnovit, a to díky společnému projektu Českojiřetínského spolku a Přátel historie Litvínovska. Jedná 
se o Památník padlým kamarádům v I. světové válce, který zřídili členové tehdejšího sportovního spolku 
v Šumné. Ta je dnes součástí Litvínova. 
 
23.11.2015    
U kovových stél si připomněli lidské osudy a boj za svobodu. U památníku obětem železné opony 
známého jako Brána ke svobodě nedaleko Mikulova se v pátek shromáždily zástupy lidí. Zúčastnily se 
pietního aktu věnovaného vzpomínce na Den boje za svobodu. Mezi přihlížejícími byl například předseda 
občanského sdružení Paměť Miroslav Kasáček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý 
nebo předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky Naděžda Kavalírová. 
 
17.11.2015   
 Osudy pětice letců RAF z Kroměříže připomíná pamětní deska a výstava.     Svatopluk a Zdeněk 
Bachůrkovi, Miloslav Eugen Mikulík, Ladislav Ševčík a Karel Valach byli členy legendární britské Royal 
Air Force a narodili se v Kroměříži. V rodném městě je nyní připomíná pamětní deska na Hanáckém 
náměstí, v místě, kde stávala vojenská kasárna. 
 
17.11.2015    
Pamětní deska připomíná vyhnání lidí z pohraničí v roce 1938. Pamětní deska, která byla ve čtvrtek 
odhalena v odbavovací hale Masarykova nádraží, připomíná vyhnání Čechu, Židů a protinacisticky 
smýšlejících Němců z pohraničí v roce 1938. Podle statistik se to týkalo asi 370 tisíc lidí. Dá se ale 
předpokládat, že vyhnaných a jinak postižených bylo víc, uvedl Jaroslav Těšínský z Centra české historie, 
které akci pořádalo. 
 
17.11.2015    
Šéf Senátu a váleční veteráni odhalili na Masarykově nádraží pamětní desku. Padla silná slova k 
Sudeťákům i Benešovým dekretům. Herman nepřišel. Pozdě, ale přece, chtělo by se říci. S více než 
77letým zpožděním byla ve čtvrtek na Masarykově nádraží za účasti válečných veteránů a předsedy 
Senátu Milana Štěcha odhalena pamětní deska připomínající utrpení téměř milionu Čechů a německých 
antifašistů, vyhnaných sudetskými Němci po okupaci československého pohraničí v říjnu 1938. Pozvaný 
ministr kultury Daniel Herman, známý třeba svými úzkými styky s tzv. sudetoněmeckým 
landsmanšaftem, na pietní akt nedorazil. 
 
17.11.2015    
Válečnému hrdinovi RAF byla na Letné odhalena pamětní deska. Válečnému pilotovi, plukovníku 
Františku Taiberovi, zakládajícímu členovi slavné 311. československé bombardovací perutě Royal Air 
Force (RAF) byla včera v ulici Pod Baštami slavnostně odhalena pamětní deska. 
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 17.11.2015     
V Praze odhalen památník statečné ženě Miladě Horákové. Má stále připomínat bolševické zlo. Vražda 
Milady Horákové 27. června 1950 je symbolem brutálních represí komunistické nadvlády. Kolem nového 
památníku justičního zločinu teď budou chodit čeští zákonodárci do práce. Podívejte se také do rodinné 
slévárny v Podkrkonoší, kde památník vznikal. 
 
12.11.2015    
Veterána uctili věnci i slzami. Planá u Českých Budějovic . U příležitosti Dne veteránů byla na letišti v 
Plané u Českých Budějovic včera dopoledne odhalena pamětní deska plukovníku Milanu Malému (1923-
2013). Akce, při které nad hlavami účastníků proletěly dva stíhací gripeny, se kromě rodiny a přátel 
zúčastnili také politici a zástupci letiště a Jihočeského muzea. 
 
12.11.2015    
Sedmá mechanizovaná brigáda odhalila památník svým vojákům. Den válečných veteránů, jeden z 
nejvýznamnějších vojenských svátků, vybralo velení 7. mechanizované brigády jako nejvhodnější pro 
odhalení pietního místa padlým vojákům brigády. 
 
12.11.2015    
Pamětní deska připomíná vyhnání lidí z pohraničí v roce 1938. Pamětní deska, která byla ve čtvrtek 
odhalena v odbavovací hale Masarykova nádraží, připomíná vyhnání Čechů, Židů a protinacisticky 
smýšlejících Němců z pohraničí v roce 1938. Podle statistik se to týkalo asi 370 000 lidí. Dá se ale 
předpokládat, že vyhnaných a jinak postižených bylo víc, uvedl Jaroslav Těšínský z Centra české historie, 
které akci pořádalo. 
 
12.11.2015    
 Odhalení pamětní desky Františeku Taiberovi na Praha 6. František Taiber byl pilot u 311.bomb.perutě. 
 
 9.11.2015   
 Kroměřížští piloti RAF mají ve městě pamětní desku, odhalení doprovodil přelet gripenů. Kroměříž 
uctila památku pěti svých rodáků, kteří za druhé světové války bojovali v řadách Britského královského 
letectva. Pamětní desku nechalo město umístit na bývalý Posádkový dům v někdejších Žižkových 
kasárnách a dnes ji slavnostně odhalilo před stovkami přihlížejících. 
 
7.11.2015    
Vandal poničil památník obětem války ve Zlíně. Neznámý vandal poničil Památník obětem druhé světové 
války v parku Komenského v centru Zlína. Město na něj podalo trestní oznámení. K památníku je nyní 
zakázán vstup a je pod zvýšeným dozorem strážníků. 
 
7.11.2015    
Pamětní deska Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům. Ve čtvrtek 12. listopadu v 16 
hodin se na Masarykově nádraží (v hale, u prosklené stěny budovy, směrem do Havlíčkovy ulice) 
uskuteční odhalení pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v 
roce 1938 z pohraničí v souvislosti s událostmi kolem podpisu Mnichovské dohody. Pořádá Centrum 
české historie o. p. s., záštitu převzal předseda Senátu Milan Štěch. 
 
1.11.2015   
V Rožnově odhalili desku pamětního stromu Anne Frankové. U budovy Gymnázia Rožnov byla v rámci 
14. výročí účasti studentů školy na mezinárodním projektu Dny Anne Frankové slavnostně odhalena 
deska u pamětního stromu Anne Frankové. Serveru Zlin.cz to uvedl mluvčí města Tomáš Gross. 
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1.11.2015    
Českoslovenští legionáři už nejsou za nájemné vrahy. Nové Zámky opraví zničený hřbitov. Barbarství. 
Tak před dvěma lety historici popisovali zničení pomníku i hřbitova československých legionářů ve 
slovenských Nových Zámcích. Teprve nyní nastává změna. Přichází omluva a slib, že pomník bude 
obnoven v jeho původní podobě z roku 1936. 
 
1.11.2015    
Brdští dobrovolní hasiči přispěli k opravě pomníku padlých. Staropacko – Obecní úřad ve Staré Pace v 
letošním roce rozhodl o generální opravě pomníku padlých v I. světové válce v místní části Brdo. Na 
památeční stavbě se podepsal zub času a opravou došlo k jeho radikální proměně. 
 
 1.11.2015     
Začalo pátrání po pomníčcích tragédie v Lidicích a Ležákách. Chrudimsko – Památník Lidice zahájil 
celorepublikový projekt s názvem Pomníčky pro Lidice a Ležáky známé i neznámé. Jeho cílem je 
zmapovat maximální možný počet míst upomínajících na vyhlazení Lidic i Ležáků nacisty. 
 
29.10.2015    
Na rodném domě pilota R.A.F. ve Hřebči je pamětní deska. Josef Horák, český pilot britských R.A.F., má 
na svém rodném domě v Palackého ulici ve Hřebči od sobotního odpoledne pamětní desku. Slavnostně 
odhalena byla za přítomnosti Horákova synovce Antonína Nešpora z Lidic, jedné ze tří posledních 
žijících pamětnic lidické tragédie, Miloslavy Kalibové, dalších hostů a přibližně dvou set obyvatel obce . 
 
29.10.2015    
Pomník rumburské vzpoury získal svou původní podobu. Nový Bor, Rumburk – Pomník rumburské 
vzpoury, který je na Lesním hřbitově v Novém Boru na Českolipsku, získal po tři čtvrtě století původní 
podobu. Na vysokém podstavci je postava se lvem. 
 
25.10.2015    
Ministerstvo obrany posílá na opravu 600 tisíc. Za vydatné pomoci ministerstva obrany finišuje v 
Hradčovicích proměna pietního místa a památníku obětem druhé světové války, který byl napřed 
skutečným a nyní zůstal symbolickým hrobem neznámého vojáka. Silový resort zaplatí obci bezmála 600 
tisíc, což je polovina celkových nákladů na obnovu, o kterou vedení Hradčovic dlouhodobě usilovalo. 
„Nakonec jsme na dotační podporu dosáhli. Celkové náklady si vyžádají 1,2 milionu, ministerstvo uhradí 
polovinu,“ potvrdil starosta Jan Popelka s tím, že práce musí skončit nejpozději do konce listopadu. 
„Kvůli čerpání dotace se tento termín nesmí překročit,“ upozornil. 
 
25.10.2015   
 Česká delegace odhalila v ruské Penze další legionářský pomník. Penza (Rusko)/Praha – Česká delegace 
vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Gazdíkem dnes v povolžské Penze odhalila 
památník československých legionářů. 
 
 25.10.2015     
Češi letěli odhalit pomník legionářů, Rusové je zadrželi na letišti. Je to urážka, zlobí se Gazdík. Na 
moskevském letišti několik hodin čekala česká delegace, která měla v Rusku odhalit pomník 
československým legionářům. Tamní úřady odmítaly vládní speciál pustit dál, ačkoli šlo o předem 
domluvenou akci. „Je to urážka naší země, budeme si stěžovat,“ 
 
25.10.2015    
V Novém Boru odhalí pomník rumburským hrdinům. V Novém Boru slavnostně odhalí staronový 
pomník Rumburské vzpoury. Obnovený památník na Lesním hřbitově odkryjí v úterý 27. října v 10 hodin 
u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Události se zúčastní také hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta. 
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25.10.2015    
Mučírna gestapa se otevře lidem. Liberec – Archa 13 chce zpřístupnit bývalé suterénní popraviště a 
mučírnu gestapa, která byla v liberecké Rumjancevově ulici. 
 
 23.10.2015     
Zapomenutí revolucionáři. Na opačné straně pietního místa, kde se nacházejí hroby legionářů, jimž 
vévodí pomník padlým ve 2. světové válce se nacházejí tři rozpadlé pomníky. Již při březnové brigádě 
jsme se snažili zjistit, zda nepatří také některému z legionářů. Bohužel informace k těmto pomníkům se 
nám nepodařilo získat ani na Obecním úřadě v Libušíně. 
 
 20.10. 2015    
 Opravený pomník ocenilo i Ministerstvo obrany ČR. Hlinsko – Vedení hlinecké radnice se dobře stará o 
válečné hroby na území města. Dokládá to pamětní plaketa Péče o válečné hroby udělená Ministerstvem 
obrany České republiky, a to za opravu pomníku hlineckých občanů, obětí 1. světové války, který stojí v 
centru města poblíž Betlému. V letošním roce byla takto oceněná tři města a Hlinsko patřilo mezi ně. 
 
20.10. 2015    
Památník odbojářům v Lidicích chceme, ale určitě ne monumentální, ujišťuje aktivista. Nedávno se v 
Lidicích na území památníku uskutečnilo památné setkání připomínající zdejší rodáky Josefa Horáka a 
Josefa Stříbrného. Média událost komentovala jako poklepání na základní kámen plánovaného památníku 
nebo pomníku nejen dvěma jmenovaným, ale všem příslušníkům československého zahraničního odboje. 
 
 20.10. 2015     
Nadšenci vrací do Varvažova kříž poškozený střelami z bitvy u Chlumce.     Nadšenci na Ústecku 
obnovují kříž ve Varvažově, který pamatuje bitvu u Chlumce z roku 1813. Pomník byl v 70. letech 
minulého století zničený. Počátkem letoška se našly jeho poslední zbytky a příznivci historie ho nyní 
nechávají opravit. Obnovenou památku hodlají představit ještě letos. 
 
16.10. 2015   
 Pamětní deska připomene bohuslavický odboj. Kyjov – Pamětní desku na místě shozu zásob pro 
odbojovou skupinu Carbon, která působila na Slovácku v období druhé světové války, plánuje Kulturně–
historická společnost Bohuslavice. Slavnostní odhalení je plánované na osmadvacátého říj-na. 
 
16.10. 2015    
Poklepali na základní kámen kontroverzního památníku. Zhruba šest desítek lidí se v sobotu dopoledne 
shromáždilo u parkoviště pietního území v Lidicích. Důvodem bylo symbolické poklepání na základní 
kámen památníku dvou rodáku z Lidic, Josefů Horáka a Stříbrného, kteří za druhé světové války bojovali 
v Británii. …A všech kteří splnili přísahu Československé republice. Základní kámen ale v místě nezůstal 
a byl odvezen do depozitáře. Občanská iniciativa, která za plánem vybudovat památník stojí, totiž pro 
jeho stavbu zatím nemá žádná povolení. 
 
16.10. 2015    
V Jablonci se opravují připomínky historie. Na území Jablonce nad Nisou je v současné době kolem 80 
uměleckých či jinak významných děl ve veřejném prostoru. Jde nejen o sochy a umělecké výtvory, ale i o 
drobné sakrální památky, křížky neznámých autorů či připomínky válek. Jablonecká radnice se postupně 
snaží tato díla opravovat a zušlechťovat jejich okolí. Za poslední dva roky do obnovy drobných památek 
investovala milion korun, přičemž necelá polovina byla hrazena z dotací. 
 
16.10. 2015   
 I drobné památky vstávají z ruin.  V Jablonci začali systematicky opravovat drobné památky. Díky 
magistrátu,nadšení místních i dnes již přespolních patriotů. 
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16.10. 2015   
Pačáci nezapomněli na své bratry a sestry. Druhý říjnový čtvrtek se sešli starší sestry a bratři 
novopackého Sokola v sokolovně před deskou umučených bratra Františka Pecháčka a jeho manželky 
Míly, aby uctili Památný den sokolstva. Tento den vzpomínají členové Sokola v celém Česku památky 
tisíců členů sokolské obce, kteří ve stotřiapadesátileté historii Sokola přinesli v boji za vznik našeho 
samostatného státu a demokratických základů oběti nejvyšší. 
 
 16.10. 2015     
Odsun z roku 1938 připomene pamětní deska v Praze. Pamětní desku Čechům, Židům a protinacisticky 
smýšlejícím sudetským Němcům, vyhnaných henleinovci v roce 1938 z československého pohraničí, 
chystá obecně prospěšná společnost CENTRUM české historie. 
 
16.10. 2015    
Masarykova věž samostatnosti v Hořicích je památník padlých i rozhledna. Dominanta východočeského 
města Hořice na Jičínsku stojí na hřebeni Hořického chlumu v nadmořské výšce 408 metrů. Masarykova 
věž samostatnosti je velkorysým památníkem obětem první a druhé světové války i zdařilou rozhlednou. 
 
16.10. 2015    
Kdo přežil válku, čekaly ho soudy. Osudy šesti hrdinů RAF popíše kniha.     Badatelka Eva Pokorná 
chystá na příští rok knihu o třebíčských rodácích, kteří za 2. světové války působili jako letci u RAF. 
Publikace vyjde k desetiletému výročí od odhalení pamětní desky této šestici letců. 
 
15.10. 2015    
 Pomník Milady Horákové bude u Sněmovny odhalen 16. listopadu. Pomník Milady Horákové, kterou 
nechal popravit komunistický režim před 65 lety, bude u budovy Poslanecké sněmovny slavnostně 
odhalen 16. listopadu. Začne se stavět příští týden, informovala ČTK mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. 
Autorem vítězného návrhu je sochař Josef Faltus, jeho dílo bylo vybráno mezi 23 autory. Pomník má 
zaplatit veřejná sbírka, vybralo se téměř 150.000 korun. Zhruba polovinou přispěli američtí krajané. 
 
 11.10. 2015     
V Lidicích odhalili základní kámen kontroverzního památníku. U Růžového sadu v Lidicích v sobotu za 
přítomnosti několika desítek lidí odhalili symbolický základní kámen pomníku letcům Josefu Horákovi a 
Josefu Stříbrnému u příležitosti sta let od jejich narození. Oba díky své účasti v západním odboji během 
druhé světové války přežili zničení obce a vyvraždění svých rodin. Část místních obyvatel si však pomník 
nepřeje. 
 
11.10. 2015     
Rozhádané Lidice: Obyvatelé se přou o pomník letců Horáka a Stříbrného. U Růžového sadu v Lidicích v 
sobotu za přítomnosti několika desítek lidí odhalili symbolický základní kámen pomníku letcům Josefu 
Horákovi a Josefu Stříbrnému u příležitosti 100 let jejich narození. Oba díky své účasti v západním 
odboji během druhé světové války přežili zničení obce a vyvraždění svých rodin. Část místních obyvatel 
si však pomník nepřeje. 
 
7.10. 2015    
Obce na Krnovsku investují do péče o pietní místa a válečné hroby statisíce. Vzpomínka na padlé ve 
světových válkách má své místo snad v každém městě, každé obci. Ať už se jedná o válečné hroby, nebo 
o pietní místa, která byla vytvořena s cílem připomínat oběti válek příštím generacím. Starost o bezvadný 
stav památníků nesou na svých bedrech obce. V jejich počínání je ze zákona podporuje obecní úřad s 
rozšířenou působností. Na Krnovsku roli rádce, ale také kontrolora má město Krnov. 
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7.10. 2015     
Památník Lidice nesouhlasí s poctou letcům RAF, chce poctu pro všechny vojáky. Památník Lidice 
nesouhlasí s pojetím nového památníku v areálu. Ten měl být poctou dvěma letcům Britského 
královského letectva (RAF) pocházejícím z Lidic, Josefovi Horákovi a Josefovi Stříbrnému. Spolek pro 
vybudování památníku chce ale vzdát poctu i dalším tisícům vojáků, kteří působili za druhé světové války 
v zahraničí. „Od začátku jsme řekli, že to má být památník všem, kteří splnili přísahu,“ řekl dnes předseda 
spolku Miroslav Kaliba, syn jedné z žen, které vyhlazení obce nacisty přežily. 
 
7.10. 2015   
 Pamětní deska událostem roku 1938. Obecně prospěšná společnost Centrum české historie chystá 
odhalení pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným  
sudetoněmeckými henleinovci v roce 1938 z našeho pohraničí. Deska by měla být umístěna na 
Masarykově nádraží v Praze, kam v dramatických dnech kolem podpisu mnichovské dohody přijížděly 
četné vlaky s uprchlíky. Mnoho z nich uteklo jen s tím, co unesli v rukou. Prostředky měli jen na přežití 
několika málo dní. Většinou neměli co jíst, neměli kde spát, neměly zajištěny základní životní potřeby. 
Na nádražích i dalších místech jim pomáhali většinou členové různých dobrovolných organizací, jako 
Československého červeného kříže, Sokola, Skautu, Svazu svobody, Péče o mládež, Orla, Svazu 
dobrovolných sester,  Českého srdce, Solidarity i některých německých a židovských organizací. 
Uprchlíků bylo celkem více než 370 000. 
 
7.10. 2015    
Město Vysoké Mýto obdrželo plaketu Péče o válečné hroby. Město Vysoké Mýto obdrželo od 
Ministerstva obrany plaketu Péče o válečné hroby za příkladnou spolupráci při rozsáhlé opravě hrobů 
ruských vojáků na hřbitově ve Vysokém Mýtě a v Knířově. 
 
7.10. 2015     
Momenty z historie pohraniční oblasti v okolí Přední Výtoně na Českokrumlovsku připomíná Památník 
železné opony. Sedm tabulí s popisem událostí mapující téměř celé 20. století byl slavnostně odhalen na 
hraničním přechodu Guglwald. Památník má lidem připomínat zásadní okamžiky, které se v této oblasti 
udály. 
 
 2.10. 2015     
Zloděj ukradl v Prostějově urnu s ostatky tragicky zesnulého parašutisty. Každoročně koncem září si 
pozůstalí po jedenácti parašutistech z Prostějova, kteří v roce 1972 tragicky zahynuli při dopravní nehodě 
v Bulharsku, chodí na zdejší hřbitov připomenout jejich památku. Na vdovu Martu Varmužovou ale letos 
čekal šok, ze hřbitova totiž zmizela urna s ostatky jejího manžela. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



 45

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. 

 
 



 48

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve čtvrtém  čtvrtletí 2015 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
 

 
Děkujeme za podporu! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fotografie na titulní stránce : Northwood, hřb., hrob Josef František. Karel Matějovský, foto Jiří Francírek, 
2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování 
vojenských pietních míst a Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou. 
Adresa pro kontakt : monument@vets.cz   , webové stránky projektu www.vets.cz. 
Redakční rada : Vladimír Štrupl (tiskový mluvčí), Martin Brynych (redaktor, správce dat). 
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