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

SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.  
 



 2

Slovo redaktora 
 

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

 
I poslední letošní čtvrtletí nám přinesl bezmála tisícovku nových památek do databáze a mnoho 

dalších přispěvatelů. V databázi spolku je nově již více než 46 000 vojenských pietních míst. 
 
Seminář a Valná hromada Spolku proběhly podle plánu a ve velmi poklidné a dílné atmosféře. 

Dohodli jsme další směry, kudy se vydáme, tak aby se projekt mapování zdárně rozvíjel 
 
Konec roku bývá zpravidla obdobím bilancování. Určitě lze prohlásit, že jsme letos odvedli velký 

kus práce a za to patří všem zainteresovaným velký dík. 
 
V roce 2017 nás čeká především Valná hromada, tentokrát volební. Určité změny dozná i náš 

spolkový zpravodaj. A jak všichni doufáme, čekají na nás další tisíce památek a osudů, který nesmí 
zapadnout. 

 
 

 
 Nezbývá tedy všem popřát mnoho klidu a pohody do další práce. Bude toho třeba pro nalezení 

dalších 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: Daemon, Zdena Stonožka, Martina Brousilová, Radka Plačková, Nicol Jatiová, Jan 
Řehounek, Jana Dannhoferová, Jaroslava Veselá, Ing. Václav Kostelník, CSc, Ondřej Kolář, Monika Filo, 
Ing. Jaroslav Janúšek, Jana Dannhoferová, Jaroslav Kovář, Ing.  Bohdan  Hensirovský, František Veleba, 
Hana Krátošková, Radek Toman, obec Chrášťany (http://www.chrastanyurakovnika.cz/), Jaromír Tlustý, 
Daniel Němec, Eva Davidová, Ing. Jan David, Ph.D., Jiří Bílek, Jaroslav Koucký, Martin Nič, Jiří 
Václavík, Jaroslav Hlava, Vladimír Širlo, Kateřina Hekrdlová, Vladimír Veselý, Stanislav Beran, Štěpán 
Jůza, Petr Šebek. 
 
Ve spolku: -- 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: -- 
 

**** 
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Kronika Projektu 
 

5.10. 45 500 VPM, zapojilo se 786 osob. 
11.10. 45 600 VPM, zapojilo se 790 osob. 
13.10. 45 700 VPM, zapojilo se 795 osob. 
19.10. 45 800 VPM, zapojilo se 800 osob. 
27.10. 45 900 VPM, zapojilo se 805 osob. 
21.11. 46 000 VPM, zapojilo se 811 osob. 
21.11. 46 100 VPM, zapojilo se 817 osob. 
8.12. 46 200 VPM, zapojilo se 822 osob. 
19.12. 46 300 VPM, zapojilo se 827 osob. 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 

Hustopeče, vojenské pohřebiště RA, foto Petr Tichý 
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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 2017 setkání příznivců Spolku proběhne 
v těchto dnech: 5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 13/7, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11 a 7/12. 

 
**** 

 
103. setkání klubu (projektu) VETS 

103. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 6. října 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase. 
Účastnili se: Jiří, Marek a Milan 

1) Schůzi navštívil badatel pan Pašek, informoval o projektu Památníky československým letcům RAF, 
diskuze o možnost spolupráce 

2) Detaily vkládání příspěvků 

Zapsal: Jiří 

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

104. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 3. listopadu 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v 
obvyklém čase. 
Účastnili se: Aleš, Martin, Tomáš a Honzin 

1) Řešilo se místo pro konání semináře. Máme dvě varianty, konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Nicméně, 
bude to v Praze a v dobré dostupnosti MHD. Uzavřeme do týdne a budeme informovat na webu. Za tyhle 
komplikace se omlouváme. 

2) Honzin distribuoval symboly vlčího máku pro připomenutí Dne veteránů, kdy se náš spolek připojil ke 
navýšení povědomí o tomto svátku. 

3) Předseda ač nepřítomen nám přes MMS zaslal velmi milou zprávu, že je spolek zmíněn v další knize 
coby zdroj informací. Tentokrát se jedná o Průvodce Protektorátem po stopách parašutistů od Pavla 
Šmejkala. V krátké době je to podruhé, po Krvavém létu od Jiřího Padevěta. 

Zapsal: Martin 

**** 
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Spolek a Den veteránů 

Dnes Spolek pro vojenská pietní místa podpořil akcii společnosti Post Bellum: Vlčí máky veteránům. 
Zobrazených máků máme 50ks , kdo má zájem kontaktujte mě, zašlu či se do mluvíme na předání. Více 
informací o akci, zde: http://denveteranu.pametnaroda.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Vzpomínka na Radka 

Při příležitosti Dne veteránů si připomínáme i tragickou smrt veterána 
Radka Peřiny. Ani letos Olda nezapomněl navštívit Radkův hrob. 

Štábní rotmistr Radek Peřina 

* 8.3.1975 

† 7.11.2003 (u Týnce nad Labem) 

 

Radek Peřina začal vojenskou kariéru na jaře roku 1997 jako voják základní 
služby u 113. praporu průzkumu a elektronického boje v Kolíně. 

Začínal sice u čety podpory velení jako střelec, ale jeho zájem o 
radiotechniku předurčil jeho kariéru. Ještě v základní službě dosáhl 

poddůstojnické hodnosti a nakonec v Kolíně zůstal jako voják z povolání. Stal se velitelem stanice PPR, 
ve své době jednoho z nejmodernějších prostředků REB co v Kolíně byl. Pod odborným i lidsky 
vynikajícím vedením svého velitele kpt. Ing. Tučka se stále zdokonaloval ve zvládnutí této techniky. Po 
zrušení kolínského praporu přešel jako spojař ke 43. výsadkovému praporu do Chrudimi. S touto 
jednotkou se v roce 2000 zúčastnil náročné mise SFOR v Bosně a Hercegovině. Za tuto misi byl 
několikrát vyznamenán. V roce 2003 odešel jako štábní rotmistr do zálohy, ale protože ho práce vojáka 
bavila, rozhodl se pro návrat k armádě. Stihl si už jen vyřídit potřebné formality pro návrat k jednotce. 
Vlastní návrat mu znemožnila tragická dopravní nehoda u Týnce nad Labem, kde 7. listopadu 2003 
podlehl zraněním, které při nehodě utrpěl. 

**** 
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Päť ročníkov cykloprejazdu Hodonín – Košariská (2012 – 2016) 

 V roku 2012 sa niekoľkým nadšencom z Československej obce legionárskej – Jednota Český Brod a 
Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave podarilo založiť tradíciu akcie „Cykloprejazd Hodonín 
– Košariská“. Ideou tohto spoločensko-športového podujatia je spojiť blízke rodiská dvoch zakladateľov 
československých légií a Československej republiky – Tomáša Garrigue Masaryka a Milana Rastislava 
Štefánika a pripomenúť verejnosti, najmä mládeži, ich ideový odkaz. 

Cykloprejazd sa doteraz konal vždy na začiatku letných prázdnin so striedavým štartom v Hodoníne a na 
Košariskách, s prenocovaním na polceste na hrade Branč. Okrem peknej krajiny a výhľadov na kopce 
čarovného a historicky významného Podbradlianskeho kraja, Myjavskej pahorkatiny a údolia rieky 
Moravy, láka účastníkov práve aj táto magická hviezdnatá noc pod širákom na hrade Branč a 
nezabudnuteľný východ slnka v nasledujúce ráno. Z tejto zastávky majú radosť najmä naši najmladší 
účastníci – milé detičky z Čiech a Slovenska, ktoré aj takýmto nenásilným spôsobom získavajú základné 
vedomosti z našich dejín a prvé informácie k vlasteneckej hrdosti a výchove v duchu našich spoločných 
tradícií. Nemalým, už tradičným lákadlom, sú aj skvelé domáce slovenské bryndzové halušky v 
Reštaurácii „Matuluv dvúr“ v Sobotišti, kde sme už známa firma J. 

Podujatie má svojich stálych účastníkov, ktorí si cykloprejazd obľúbili aj pre jeho priateľskú až rodinnú 
atmosféru a aj pre jeho ideovú náplň. Na akciu však každoročne prichádzajú aj noví účastníci. Stretávajú 
sa na ňom Česi, Moravania a Slováci, pre ktorých česko-slovenská vzájomnosť, blízkosť našich jazykov, 
kultúr a vzájomná prepojenosť dejín oboch národov nie je prázdne slovo. 

Šiesty ročník cykloprejazdu v roku 2017 prejde istými zmenami. Vynútilo si to jednak 100. výročie bitky 
pri Zborove, ktoré inak s podujatím koliduje a aj potreba oživiť – čiastočne pozmeniť – trasu 
cykloprejazdu. Aby sa účastníci cykloprejazdu mohli zúčastniť aj pietnej spomienky v Zborove a aj na 
cykloprejazde, bude tentoraz podujatie až v auguste/srpnu 2017 a trasa povedie viac ako z jednej tretiny aj 
novými cyklochodníkmi a menej frekventovanými cestami. Na trase budú tentoraz napríklad aj Senica 
(pomník legionára Štefana Fajnora, ktorý padol v roku 1918 pri Buzuluku), obec Hlboké s múzeom 
Jozefa Miloslava Hurbana, s ktorého obrazmi si československí legionári slovenskej národnosti zdobili 
teplušky v Rusku a ďalšie zaujímavé zastávky. 

V budúcom roku sa teda účastníci cykloprejazdu – štart bude v Hodoníne a cieľ na Košariskách – stretnú 
v sobotu 19. 8. 2017 a do cieľa na Košariskách dorazia v nedeľu 20. 8. 2017. Dúfajme, že nám počasie 
bude priať aj v auguste, tak ako nám doteraz vždy prialo v júli. 

F. Vrábel 

**** 

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2016 

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

 Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně ČsOL v hotelu Legie dne 26.listopadu 2016. VH se 
konala souběžně se seminářem. 

Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin. 

Úvodního slova a se ujal předseda spolku Jirka Porteš. 

Při prezentaci bylo zjištěno, že z 26 členů Spolku bylo na místě přítomno 11. Sedm členů předalo plnou 
moc pro své zastupování. To je dostatečný počet pro hlasování. 
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1) Předseda spolku nás informoval o hospodaření spolku. Daňové podání za předchozí rok bylo v čas a 
řádně podáno, všechny věci řádně zaúčtovány, hospodaření spolku je v kladných číslech. Členské 
příspěvky za rok 2015 byly uhrazeny všemi členy a za rok 2016 naprostou většinou. Nezaplacené bylo 
dořešeno na místě. 

Valná hromada vzala na vědomí výsledky hospodaření spolku. 

Předseda nastínil finanční plán na rok 2017. Tento plán byl všemi hlasy přijat. 

Nebyl schválen příspěvek na zakoupení symbolu Vlčího máku z prostředků spolku. Na tento symbol byla 
následně uspořádána mezi členy sbírka, která vynaložené náklady pokryje. Zároveň bylo konstatováno, že 
všechny nákupy musí vycházet ze schváleného finančního plánu, případně musí být schváleny 
předsednictvem spolku. 

2) Předseda spolku informoval o organizačních záležitostech. Především o prováděných úkonech ohledně 
dokončení zanesení našeho spolku do Rejstříkového soudu. Tento administrativně nelehký úkol provádí 
za vydatné pomoci Mgr. Vladimíra Ježka. 

Všechny podklady pro tyto úkony byly schváleny již na předchozích Valných hromadách. Úprava stanov 
v roce 2013. Nové (stávající) předsednictvo bylo zvoleno v roce 2014 ve složení: Ing. Jiří Porteš, 
Vladimír Štrupl, Ing. Petr Tichý. 

Z čistě preventivních důvodů letošní Valná hromada potvrdila hlasování z roku 2013 a 2014, tedy úpravu 
stanov a volbu současného předsednictva. Všichni oprávnění hlasovat byli pro, proti nikdo 
a nikdo se nezdržel. 

Valná hromada v roce 2017 bude volební. 

3) Byly uděleny Pamětní odznaky 
spolku za rok 2016. Letos tedy za 
pomoc v projektu mapování 
vojenských pietních míst, péči o 
památky či za další prospěšnou činnost 
děkujeme: Ivan Jirota, Jaroslav Rankl, 
PhDr. Ing. Jozef Špánik, Mgr. Jaroslav 
Krídlo, Ing. Zdeněk Rerych, David 
Kosina, DiS., Arno Glaser, Mgr. 
František Trávníček, PhDr. Pavel 
Šmejkal, Ph. D. 

 

 

 

4) Spolek již nějakou dobu používá nové logo. Bez písmenek o. s. Nicméně Vladimír navrhl malou 
úpravu tohoto loga. Jde o využívání rámečku okolo stávajícího znaku. Diskuse k této problematice bude 
založena v členské sekci. 
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5) Dan Vrba prezentoval postup aktivit u pomníku Obětem 1. světové války Dolním Týnci. 

6)Byly prezentovány akce pro veřejnost za účasti našeho spolku. Jde především o Cyklopřejezd 
a spoluúčast na Dětském dnu v Českém Brodě, obojí za účasti ČsOL Český Brod. Dále deset setkání 
v Praze.  

 

Instalace dvou Vzpomínkových laviček válečných veteránů a spoluúčast na distribuci symbolu vlčího 
máku. 

 

7) Byly prezentovány malé změny v 
administrační části sekce Jména z pomníků 
a obecně nastíněna budoucnost této části. 
Zde je stále potřebnější kontrola při 
vkládání nových vpm i osob. Jde o to, 
že již mnoho jmen je v naší databázi a je 
třeba nezapomínat už všechna data 
společně propojovat. Čím nedůsledněji či 
později se s tím začne, tím více práce s tím 
bude. Jelikož část prací mohou provádět až 
adminové s vyšším oprávněním, je možno 
se s dotazy obrace na Jirku, Martina 
a Františka. 

 

8) Probírali jsme tipy k administraci a náměty na případné další návrhy na úpravy webu. Nejpodstatnější 
je námi stále kladený důraz na dodržování autorských práv. 

Po obou akcích následovalo ještě malé společné posezení v nedaleké restauraci, které jen podtrhlo dnešní 
příjemně strávený den. 

 Díky všem za účast i za práci pro projekt mapování. 

Československé obci legionářské děkujeme za již tradiční poskytnutí prostorů pro tuto naši akci. 

zapsal Martin 

**** 
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Publicistika 

 

V Hodoníne za vojaaáčka mňa vzaaáli… 

Viaceré mestá v bývalej mnohonárodnostnej monarchii Habsburgovcov mali dlhoročnú históriu aj ako 
vojenské posádkové mestá. Táto ich história pokračovala ešte aj neskôr, po zániku Rakúsko-Uhorska v 
nástupníckych štátoch. Pokiaľ ide o Československú republiku, hádam najslávnejšie boli tie, ktorých 
meno sa zvečnilo aj v ľudových pesničkách Prešporok/Bratislava a Hodonín: Prešporská kasáreň 
maľovaná, V Hodoníne za vojáčka mňa vzáli a ďalšie… 
Áno, je to kus slávnej histórie, dnes už takmer polozabudnutej, možno aj celkom zabudnutej. Posádkové 
mestá žili celé desaťročia aj ekonomicky a spoločensky vo vzájomne sa obohacujúcej symbióze so 
svojimi vojenskými posádkami. Dnes to väčšine z nich chýba a pociťujú to z historickej perspektívy ako 
stratu a deficitom je to aj pokiaľ ide o výchovu mladej mužskej populácie. Ale to je už iná otázka, ku 
ktorej sa možno česká aj slovenská spoločnosť bude musieť skôr-neskôr vrátiť nielen pre súčasnú 
zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe a vo svete, ale práve aj z hľadiska pedagogiky – vojenská 
služba znamenala v konečnom dôsledku pri dnešnom triezvom hodnotení nielen posilňovanie 
militaristických tendencií v štáte a spoločnosti, ale – a to je oveľa podstatnejšie – aj dovŕšenie výchovy 
mladých mužov a  ich konečnú socializáciu do spoločnosti dospelých. V rámci vojenskej služby sa z 
nedospelého mladíka – zelenáča stával muž a ten sa po vojenskej službe vracal domov ako plnohodnotný 
skúsený chlap. Dnes to mnohým chýba a často aj takmer tridsaťročný „mladík“ sa bez mamičkinho 
„mamahotelu“ nevie zaobísť. Škodí to v konečnom dôsledku nielen mame, ale najmä tomu synáčkovi a aj 
jeho prípadnej budúcej partnerke. 
Všetko toto si uvedomilo bývalé významné posádkové juhomoravské, rakúske, rakúsko-uhorské a aj 
československé posádkové mesto Hodonín, ktoré si tento aspekt svojich dejín pripomenulo 3. novembra 
2016 slávnostným odhalením vojenského pomníka v areáli bývalých hodonínskych kasární. 

Autorom pomníka „Město 
Hodonín svým vojákům“  je 
akademický sochár Jaroslav 
Jurčák († 12. 9. 2016), ktorý 
sa, žiaľ, odhalenia svojho diela 
v Hodoníne na Brnenskom 
námestí 3. novembra 2016 pri 
príležitosti 135. výročia 
dokončenia výstavy Veľkých 
kasární, nedočkal. Pomník má 
podobu obdĺžnikovej plastiky 
pripomínajúcej starogrécke 
stély. Meria 230 centimetrov a 
váži viac ako dve tony. Na 
stéle sú dve bronzové plastiky 
pripomínajúce symboly armád 
rakúskeho cisárstva a českej 
armády. Na zadnej strane stély 
je vyrytá časť textu a nápevu 
pesničky „V Hodoníne za 

vojáčka mňa vzali“. Po odhalení pomníka nasledovala v salónku Reštaurácie „Na varte“ vernisáž 
fotografií zachycujúcich slávnu históriu hodonínskych kasární. Fotografie dodalo Masarykovo múzeum v 
Hodoníne o. p. a pán Antonín Kučera (www.hodoninnostalgicky.cz). Použili sa aj materiály z kalendára 
mesta vydaného pre rok 2013 „V Hodoníne za vojáčka…“. 



 10

   V kasárňach sa asi ako prví ubytovali vojaci 10. jazdeckej brigády, ktorú 7. novembra 1883 vystriedal 
13. hulánsky regiment. Po vzniku Československa v roku 1918 sa v Hodoníne 4. novembra zriadila tzv. 
„Slovácka brigáda“ a v roku 1920 prišlo do Hodonína vojenské jazdecké učilište na čele s francúzskymi 
dôstojníkmi. Toto učilište fungovalo až do roku 1925. Dňa 29. septembra 1920 bol do Hodonína po 
návrate z bojov na Slovensku prevelený aj 7. jazdecký pluk zo Starej Boleslavi. Pluk si získal zásluhy 
dobytím Košíc v decembri 1918. V deň 80. narodenín prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka bol pluk 
premenovaný na „7. jazdecký pluk T. G. Masaryka, pluk prezidentov“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zdroj: http://hodoninsky.denik.cz/serialy/hodonin-vcera-a-dnes-jezdecky-pluk-zabral-obe-kasarna-
20120320.html 
F. Vrábel 

F. Vrábel 

**** 

V Dolnom Kubíne si Slováci a Česi pripomenuli československých legionárov a vznik 
Československej republiky 

 

 V dňoch 3. – 4. novembra 2016 sa v Dolnom Kubíne uskutočnila akcia, v rámci ktorej si Slováci a Česi 
pripomenuli československých legionárov z  Oravy a  98. výročie  vzniku Československej republiky. Po 
pietnom akte pri hroboch ruských legionárov Mikuláša Gaceka a Václava Vašátka na Historickom 
cintoríne v Dolnom Kubíne sa v Oravskej knižnici Antona. Habovštiaka uskutočnila vernisáž výstavy 
„Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920“. Na tomto významnom podujatí sa zúčastnili viacerí významní 
hostia: Ondřej Pometlo z veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave, zástupcovia mesta Dolný Kubín, 
Žilinského samosprávneho kraja, prednostovia z okresných úradov atď. Knižnica zastúpená riaditeľom 
Petrom Hubom zabezpečila pekný kultúrny program a aj účasť širokej verejnosti. Veľmi potešujúcou 
skutočnosťou je to, že na otvorení výstavy boli prítomní aj študenti zo stredných škôl v Dolnom Kubíne. 
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Celé podujatie získalo slávnostný ráz aj prítomnosťou a aktívnou účasťou členov Československej obce 
legionárskej z Prahy v dobových uniformách. 

 

Orava – kedysi jeden z najchudobnejších kútov Horného Uhorska – Slovenska, poskytla slovenskému 
národu veľké množstvo vlastencov, národných buditeľov, spisovateľov, jazykovedcov, historikov. Za 
všetkých spomeňme len predstaviteľov literatúry Pavla Országha-Hviezdoslava a Martina Kukučína. Z 
tejto rozsahom neveľkej župy na Slovensku bolo podľa doterajších zistení 205 československých 
legionárov v ruskej, francúzskej a talianskej légii. Medzi nimi boli aj mnohí významní predstavitelia 
Slovákov v československých légiách: Mikuláš, Gacek, Anton Granatier atď. Z Oravcov ako legionári 
padli napríklad študent Českého vysokého učení technického v Prahe Dušan Jaroslav Kardoš (Vitonež, 
1916), Ján Matuš-Špirka (Francúzsko, 1918), Juraj Michy (padol na Slovensku v roku 1919) a ďalší. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Výstava, ktorá je spoločným dielom Nadácie Milana Rastislava Štefánika a Ústavu Politických vied SAV 
v Bratislave, je určená pre širokú verejnosť a najmä pre mládež a študentov a koluje po školách, 
knižniciach a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. 

 

 F. Vrábel 

**** 

 

 



 12

Z badatelny  
Aneb co nám vydalo párání ve spolupráci s čtenáři 

Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek 
 

 

Tentokrát bez příspěvku. 

 

**** 
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Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy 
 
186 - dokázal by mi prosím někdo poradit, kde se nachází tato socha partyzána? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naše odpověď: pomník je v obci Sklabiňa, http://static.panoramio.com/photos/medium/32343212.jpg. 
 

**** 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Dala zabrat. Uz jsem to chtel vzat, ale georobotek ji nasel a mel z ni obrovskou radost. Diky za kes. 
Pekne misto.  

Qwalik  
**** 

 
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 

 
Na úvodkách jsme posvačili a pokochali se výhledem na nádhernou podzimní krajinu. Ke keši jsme si 
zajel sám a obdivoval toho velikána. Díky za keš. 

mysakf 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Dnesni odpoledne jsem si vyhradil na navstevu dvou relativne novych earthek. U jedne z nich jsem 
dokonce netusil, ze neco takoveho v blizkosti meho bydliste mame! Cestou zpatky jsem se zastavil pro 
jednu tradicku, takze docela uspesne, lehce vedecke odpoledne.... 

hlavsic. 
**** 

 
GC2DH6B (VPM004), Belgie 

Keš byla archivována. 
 

**** 
 

GC27R5X (VPM005), Kerský les 
 
Nase prvni keska. Myslim, ze nas to bude bavit. Dekujeme :) 

 
SAJTravnicci 

**** 
 

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu 
 
N / A 

x 
**** 

 
GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 

 
Tyto okolostojičnosti je nezbytné stále připomínat...píši bodík...Díky 

carlicek 
**** 

 
GC4Y9H3   (VPM0008) VPM Nezapomínejme 

 
Děkuji za archiválii. Je ve velmi dobrém stavu.! 

 
bumbik 

**** 



 15

 
 

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 2017 
 
 
 

měsíc akce den místo 
čas 

zahájení 
poznámka 

 
leden 

          

IV. Zimní Legiomarš         

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

5.1.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

únor 

          

          

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

2.2.  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 

2.3. restaurace U Bronců, Praha 1700    

 
duben 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

6.4.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

 Workshop členů jednoty v 
rámci projektu mapování 
VPM a přípravy brožur na 

rok 2017 a 2018 

        

          

květen 

          

pietní akty ke dni 
osvobození 8.5. 

        

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

4.5. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červen 

          

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

1.6. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červenec 

          

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

Masaryka 

  

start - Hodonín cíl - 
Košáriská  

  

  Propozice 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

13.7.  restaurace U Bronců, Praha 1700    
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srpen 

          

          

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

3.8.       

září 

pietní akty ke dni české 
státnosti 28.9. 

        

Dětský branný den k 
výročí zaločení ČSR   

Výroční schůze jednoty 
Český Brod 

.   

0800-
1600 

schůze od 
1630 

 Park u 
Pivovarského 
rybníka 

setkání účastníků projektu 
mapování VPM  

7.9.  restaurace U Bronců, Praha 1700    

říjen 

 setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

5.10.  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 

2.11.  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 - 
11. ročník, Valná hromada 

Spolku 

sobota 
25.11.

klubovna ČsOL v hotelu 
Legie, Praha         (bude 

upřesněno) 
1000 

Společně se 
Spolkem pro 

vojenská pietní 
místa 

prosinec 

          

setkání účastníků projektu 
mapování VPM 

7.12.  restaurace U Bronců, Praha 1700   

          

další plány: 

- příprava vydání brožury s pietními místy 

- 

 
**** 
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce 
 
31.12.2016     
Válečný památník opět září novotou. Další z památníků v karvinské části Doly je zrenovován. Odhalen 
byl v roce 1928 a jeho autory jsou Jaroslav Bem a Karel Eichler. 
  
31.12.2016     
Po vybudování kolumbária se mařatický hřbitov dočká i úprav okolí. Na veřejném pohřebišti v Mařaticích 
se nachází také pietní místo, které má připomínat 129 obětí několika národností z obou světových válek. 
Původní legionářský památník byl v roce 1939 zničený nacisty a na jeho místě zůstal jen betonový 
podstavec. I toto místo se dočká opravy. 
 
31.12.2016    
Operace Anthropoid: Sbírka na opravu památníku v britském Leamingtonu vynesla zatím 4500 liber. 
Pětasedmdesát let uplynulo ve čtvrtek od zahájení ostré fáze Operace Anthropoid, která v červnu 1942 
vyvrcholila zavražděním říšského protektora a architekta židovského holocaustu Reinharda Heydricha. 
Operaci si připomínají i lidé v Leamingtonu v anglickém Warwickshiru, kde byla během války umístěna 
vojenská základna, na níž působili i českoslovenští výsadkáři. Tamní komunita Britů, Židů a potomků 
československých rodin usiluje o opravu památníku, který na počest válečných hrdinů stojí v parku v 
centru města. 
 
31.12.2016    
Příběhy dětí ve válkách v Památníku Lidice. Památník Lidice, jak dokládáme opakovaně, žije doslova 
365 dní v roce. Hned v úvodu nového roku 2017 připravila tato příspěvková organizace ministerstva 
kultury ve spolupráci s dalšími partnery dvě zajímavé výstavy. Jedna z nich se jmenuje Děti ve válce. 
 
 31.12.2016     
Padlí policisté přišli kvůli autorským právům o pietní místo. Na nové čekají už šest let. „Nikdy 
nezapomeneme,“ hlásala na policejním prezidiu pamětní deska se jmény padlých strážců zákona. Od roku 
2009 na ni však nová jména nepřibývají. Nebyla aktualizována, protože policie neměla právo zasáhnout 
do díla. Do konce roku 2016 se měla nepříjemná záležitost napravit a při rekonstrukci vestibulu budovy 
zřídit nové pietní místo. To se však nestíhá. I když seznam padlých narůstá, řádná připomínka vznikne 
nejdříve v lednu. 
 
26.12.2016    
Pamětní deska významného generála by mi odradila zákazníky, říká hoteliér.     Československý generál a 
držitel Řádu Bílého lva Sergej Nikolajevič Vojcechovský, který v roce 1951 zemřel v sovětském gulagu, 
se zřejmě své pamětní desky nedočká. Připomínka hrdiny a jednoho z nejvýznamnějších generálů první 
republiky totiž vadí majiteli budovy spjaté s jeho životem. Desku chtěla historička Gabriela Havlůjová 
umístit na budovu bývalého vojenského velitelství v Praze, kde nyní sídlí hotel Residence Bologna. S její 
instalací ale nesouhlasí majitel hotelu Francesco Pinelli. Podle něj by deska odrazovala zákazníky. 
 
 26.12.2016     
Hrdinové mají stále co říct, tvrdí vojenský historik Petr Majer.     Jedním z českých letců ve službách 
RAF byl jablunkovský rodák Antonín Velebnovský. Vojenský historik Petr Majer mu věnoval knihu. 
 
 26.12.2016     
Brod chce opravit pomník padlých. Havlíčkův Brod – V roce 2018 uplyne sto let od konce první světové 
války. 
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11.12.2016    
Pamětní deska pro Pavla Švandu. Měla Státní bezpečnost podíl na jeho smrti? Ani 27 roků, které letos 
uběhly od sametové revoluce, nevneslo světlo do stovek úmrtí z doby komunismu. Je to i případ Pavla 
Švandy. Jeho tělo se našlo v říjnu 1981 na dně propasti Macocha. Studentův příběh nově připomíná 
pamětní deska v Brně. 
 
11.12.2016    
Pamětní deska významného generála by mi odradila zákazníky, říká hoteliér.     Československý generál a 
držitel Řádu Bílého lva Sergej Nikolajevič Vojcechovský, který v roce 1951 zemřel v sovětském gulagu, 
se zřejmě své pamětní desky nedočká. Připomínka hrdiny a jednoho z nejvýznamnějších generálů první 
republiky totiž vadí majiteli budovy spjaté s jeho životem. Desku chtěla historička Gabriela Havlůjová 
umístit na budovu bývalého vojenského velitelství v Praze, kde nyní sídlí hotel Residence Bologna. S její 
instalací ale nesouhlasí majitel hotelu Francesco Pinelli. Podle něj by deska odrazovala zákazníky. 
 
11.12.2016     
Vítkov: Národní památník a možná i místo pro Muchovu Slovanskou epopej. Slavnostní sál, hrob 
neznámého vojína, zázemí Mauzolea Klementa Gottwalda, to vše najdou návštěvníci v Národním 
památníku na Vítkově. A v budoucnu by nemuselo na Vítkově zůstat jen u toho. O vrchu se mluví jako o 
místu, kde by mohla být umístěna Muchova Slovanská epopej, která již od svého dokončení v roce 1928 
stále hledá prostory, kde by byla trvale vystavena. 
 
11.12.2016    
V Morašicích odhalí opravený památník obětem války. Rekonstrukce monumentu stála osm set tisíc 
korun, pomohla dotace ministerstva obrany. 
 
11.12.2016    
Švehlovo ‚Stonehenge‘ chátrá. Na opravu památníku chybějí miliony.     Monumentální památník, který 
měl oslavovat prvorepublikového premiéra Antonína Švehlu, chátrá uprostřed lesů poblíž středočeských 
Ždánic na Kolínsku. Z kdysi pietního místa pro agrární stranu zbyly jen obrysy. Na opravu památníků by 
bylo podle odhadu starosty Josefa Krupičky potřeba až několik milionů korun. 
 
11.12.2016    
O přesunu pomníku rozhodne referendum. Signatáři dačické petice za navrácení pomníku obětem 
světových válek zpět na své místo v centru Kancnýřova sadu, kde v těchto dnech končí jeho revitalizace, 
považují výsledek pondělního veřejného jednání zastupitelů za úspěch. 
 
11.12.2016    
V Tyršových sadech v Uherském Brodě odhalili nový památník PTP. Památník stojí na prostranství vedle 
zvonkohry. Skulpturu odhalil bývalý člen PTP – Broďan Josef Čaník. Na pískovcovém bloku, jehož 
autorem je sochař Karel Táborský, je vedle tabulky se 121 jmény příslušníků PTP z Uherskohradšišťska 
(20 z nich je přímo z Uherského Brodu) vytesána také lopata. 
 
 11.12.2016     
Za pomník císaři hrozila pokuta, přesto dva zůstaly. Letos jsme si kromě 700 let od narození císaře a 
českého krále Karla IV. mohli připomenout ještě další významné výročí: 100. výročí úmrtí císaře a 
českého krále Franze Josefa I. 
 
11.12.2016   
 Karviná opravuje památník obětem první světové války. Karviná se pustila do obnovy dalšího z 
památníků, které připomínají válečné časy a jejich oběti. Konkrétně jde o pomník z roku 1928 u hlavní 
silnice ve směru na Ostravu, který připomíná 272 padlých v průběhu války. 
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11.12.2016    
Památník v Panenských Břežanech připomíná i atentát na Heydricha. Památník národního útlaku a odboje 
v Panenských Břežanech připomíná i atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Dnes poprvé se otevřela jeho expozice připomínající především události druhé světové války. „Expozice 
je interaktivní a měla by poutavou formou návštěvníky zaujmout,“ 
 
11.12.2016    
Na Olšanech byl vysvěcen pomník padlých v 17. a 18. stolení. Koncem listopadu byl v areálu Olšanského 
hřbitova slavnostně odhalen pomník nad místem uložení ostatků přenesených ze zrušeného hřbitova v 
Karlíně. Součástí pietního aktu bylo vysvěcení hrobky s ostatky několika tisíc vojáků, kteří zemřeli v 
pražských lazaretech během válek o rakouské dědictví a za napoleonských válek. 
 
11.12.2016    
Muzeum láká na novou výstavu. Věnuje se kamenné mohyle na Ivančeně. U příležitosti sedmdesátého 
výročí postavení mohyly na Ivančeně v Beskydech připravilo Lašské muzeum v Kopřivnici výstavu. 
 
11.12.2016    
Cesta z Javoříčka na Bouzov je opravená. Zrekonstruovaná silnice začíná na křižovatce za národní 
kulturní památkou Památník obětem II. světové války. Cesta je součástí spojení obou významných 
turistických cílů v této lokalitě, k nimž kromě památníku patří hrad Bouzov. 
 
 11.12.2016     
Odhalena první pamětní deska příslušnici WAAF, Joy Kadečkové, rozené Turner, ovdovělé Mžourkové. 
U příležitosti nedožitých 95. narozenin byla v Podskalské ulici čp. 3 v Praze 2 odhalena pamětní deska 
Joy Kadečkové, rozené Turner. Ta byla za druhé světové války příslušnicí Ženských dobrovolných 
leteckých sil (WAAF) a v Československu žila od konce druhé světové války. 
 
22.11.2016    
Vrcholný skandál na pietě. Letcům z Británie stál čestnou stráž esesák. Veteráni v šoku těžko hledají 
slova. Tak to tu ještě nebylo. Říká se sice, že v Čechách je možné všechno, ale aby čestnou stráž u desky 
připomínající Čechy bojující v řadách britské RAF proti německému nacismu stál mladík v uniformě 
zločinecké organizace SS, jako tomu bylo před několika dny na Den veteránů v Rakovníku, to tu ještě 
nebylo. Obrovský skandál, který nazdvihl i potomka jedné z přeživších žen z Lidic, dokonce spojil v 
názorech i lidi a společnosti, které ještě včera stály proti sobě. Například dvě „sesterské“ organizace 
sdružující válečné veterány – Český svaz bojovníků za svobodu a Československou obec legionářskou. 
 
 22.11.2016     
Pamětní deska pro Pavla Švandu. Měla Státní bezpečnost podíl na jeho smrti? Ani 27 roků, které letos 
uběhly od sametové revoluce, nevneslo světlo do stovek úmrtí z doby komunismu. Je to i případ Pavla 
Švandy. Jeho tělo se našlo v říjnu 1981 na dně propasti Macocha. Studentův příběh nově připomíná 
pamětní deska v Brně. 
 
15.11.2016    
Nucený odchod Čechů z pohraničí připomíná pamětní deska. Vyhnání tisíců českých obyvatel Jesenicka 
v roce 1938 připomíná pamětní deska na nádraží v Jeseníku. V úterý 8. listopadu ji slavnostně odhalili 
zástupce místní samosprávy a předseda organizace sdružující Čechy vyhnané před druhou světovou 
válkou z pohraničí. 
 
15.11.2016   
 Armáda opraví jízdárnu, kde nacisté popravili 250 vojáků či kněží. Armáda vybuduje pietní místo v 
pražské Ruzyni, kde nacisté povraždili na 250 příslušníků československé elity. Zdi, u které popravčí 
jednotky zastřelily vojáky, kněží či učitele, si historici všimli teprve před několika lety. 
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15.11.2016    
Ve Slaném odhalili pamětní desku dvěma válečným hrdinům. Slavnostní odhalení pamětní desky dvěma 
válečným hrdinům, letcům RAF, kteří zahynuli za druhé světové války, se uskutečnilo ve čtvrtek v 
podvečer na městské tržnici ve Slaném. Vzpomínku slánským rodákům Josefu Berounskému a Felixu 
Arnoštu Hellerovi věnovalo Královské město Slaný a Společnost patriotů Slaného jako vyjádření úcty za 
to, že na křídlech britského královského letectva bojovali tito muži také za naši svobodu. 
 
 15.11.2016     
Valašské Meziříčí chce vybudovat památník obětem první světové války.  Památník připomínající padlé a 
oběti první světové války chce vybudovat Valašské Meziříčí. Hotový by mohl být v roce 2018 ke 
stoletému výročí konce války, sdělila serveru Zlin.cz mluvčí valašskomeziříčské radnice Renata 
Votrubová. 
 
15.11.2016    
Jindřichův Hradec: Legionáři odhalí desku svému dlouholetému předsedovi. Dovolujeme si vás pozvat v 
pátek 11. listopadu 2016 k účasti na odhalení pamětní desky ruskému legionáři a dlouholetému 
předsedovi jindřichohradecké odbočky Československé obce legionářské, starostovi jindřichohradeckého 
Sokola, náměstkovi starosty Jindřichova Hradce a řídícímu učiteli obecné školy chlapecké bratru 
Stanislavu Beranovi. 
 
15.11.2016    
Četník Arazim, který inspiroval seriálové Humoresky, se dočkal pamětní desky. Československá obec 
legionářská v Hradci Králové odhalila pamětní desku italskému legionáři a pozdějšímu četníkovi Josefu 
Arazimovi. Policista, kterého za protektorátu coby nedůvěryhodného dali nacisté předčasně penzionovat, 
posloužil jako inspirace pro hlavní postavu populárního seriálu Četnické humoresky. 
 
15.11.2016    
Prahou prošel průvod na připomínku vojevůdce Radeckého. Prahou dnes prošel průvod historických 
vojenských jednotek k připomínce 250 let od narození Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče, 
který patřil mezi největší vojevůdce 19. století. Spolek Radecký Praha, který průvod organizoval, 
dlouhodobě usiluje o obnovení pomníku Radeckého na Malostranském náměstí. Radecký za své 72 let 
trvající vojenské kariéry ve službách rakouské monarchie absolvoval 17 polních tažení a byl sedmkrát 
raněn. 
 
15.11.2016    
Židovské obyvatele připomíná v Mirovicích nová deska. Židovský holocaust připomíná v Mirovicích 
nová deska se 34 jmény. Jako by tu nikdy nežili. Po válce se za nimi zavřela zem. „Nikdo si na židovské 
obyvatele Mirovic už nevzpomíná, až na nejstaršího 97letého obyvatele, ale ten říká, že si už nic o nich 
nepamatuje,“ říká starosta Mirovic Zdeněk Bárta. 
 
9.11.2016     
V Dolnom Kubíne si Slováci a Česi pripomenuli československých legionárov a vznik Československej 
republiky 
 
 6.11.2016     
V rodném Novém Městě n. Mor. vítalo Bradyho několik stovek lidí. Pamětní deska na domě také 
připomíná Bradyho mladší sestru Hanu, která v Osvětimi zahynula. Dům už rodině Jiřího Bradyho 
nepatří. 
 
6.11.2016    
Nový pomník obětem válek zohlední i historická fakta.  Napravit historický omyl související se 
společným hrobem a pomníkem rudoarmějců na novém hřbitově se rozhodla radnice v Havlíčkově Brodě. 
Vyšlo totiž najevo, že na tomto pietním místě jsou uloženy ostatky pouze jednoho jediného neznámého 
sovětského vojáka. 
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6.11.2016    
V Hodoníně za vojáčka mňa vzali... Vojenskou minulost města připomene památník. Město Hodonín 
svým vojákům. Tak se jmenuje památník, který ve čtvrtek odpoledne odhalí v areálu Velkých kasáren na 
Brněnském náměstí před restaurací Na Vartě. Připomínat má všechny vojáky a samostatnou existenci 
hodonínských kasáren. 
 
6.11.2016    
Nenáviděný maršál Radecký bude mít v Praze možná znovu sochu. Rakouský polní maršál Josef Václav 
Radecký z Radče, jehož dvousetpadesáté výročí narození připadá právě na dnešek, bude mít možná v 
Praze sochu. Ta původní byla před 97 lety ve městě stržena. Píší o tom dnešní Lidové noviny. 
 
6.11.2016    
Na radnici dorazila petice proti stěhování pomníku. Dačice – Kauza přestěhování pomníku obětem třech 
válek z Kancnýřova sadu v centru Dačic pokračuje. Starosta města Karel Macků převzal od zástupce 
petičního výboru petiční archy proti přesunu pomníku v Kancnýřově sadu, zároveň přebral i petici s 
podpisy proti kruhové křižovatce na Palackého náměstí. 
 
6.11.2016    
V Karlíně odhalí pamětní desku chlapci, který nepřežil Osvětim. V pražském Karlíně dnes odhalí pamětní 
desku tamnímu rodákovi, chlapci Pavlu Lionovi, který jako čtrnáctiletý zahynul v koncentračním táboře. 
Tři roky předtím byl deportován do terezínského ghetta, kde se podílel na tajném vydávání časopisu. 
Potom byl deportován do Osvětimi, kde byl i s matkou a mladším bratrem zavražděn. 
 
6.11.2016     
V Sedlčanech odhalili pamětní desku maršálu Radeckému. Slavný vojevůdce Jan Josef Václav hrabě 
Radecký z Radče má ode dneška v Sedlčanech na Příbramsku pamětní desku. Radnice ji nechala osadit na 
budově městského muzea. Deska, na níž je slavný vojevůdce zachycen v přilbici s kanony a dělovými 
koulemi, byla odhalena při příležitosti 250. výročí maršálova narození. Oslav pořádaných Spolkem 
Radecký Praha se zúčastnilo několik desítek lidí, někteří dorazili i v historických uniformách. 
 
 3.11.2016     
Viaceré mestá v bývalej mnohonárodnostnej monarchii Habsburgovcov mali dlhoročnú históriu aj ako 
vojenské posádkové mestá. Táto ich história pokračovala ešte aj neskôr, po zániku Rakúsko-Uhorska v 
nástupníckych štátoch. Pokiaľ ide o Československú republiku, hádam najslávnejšie boli tie, ktorých 
meno sa zvečnilo aj v ľudových pesničkách Prešporok/Bratislava a Hodonín: Prešporská kasáreň 
maľovaná, V Hodoníne za vojáčka mňa vzáli a ďalšie… 
 
30.10.2016    
Označuje domy, v nichž bydleli pomocníci parašutistů. To byli vlastenci, ne ti lidé z diskusí, říká. Za 
druhé světové války riskovali své životy a prokázali mimořádnou statečnost. Přesto se o lidech, kteří 
pomáhali parašutistům Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi při atentátu na říšského protektora Reinharda 
Heydricha, často vůbec nic neví. U nich mohli Kubiš s Gabčíkem třeba i den před akcí přespat. Přesně 
před 74 lety bylo v první vlně 262 těchto pomocníků popraveno. Podnikatel Karel Polata se rozhodl vzdát 
hold těmto hrdinům. Na domy, v nichž žili, nechává instalovat pamětní desky. 
 
 30.10.2016     
Česká pošta orazítkuje v Sedlčanech pohlednice s portrétem Radeckého. Sedlčany – Spolek Radecký z 
Prahy, sedlčanská radnice a Městské muzeum Sedlčany připravují pod záštitou starosty Sedlčan a 
senátora Jiřího Buriana a ministra kultury Daniela Hermana k 250. výročí narození Josefa Václava 
Radeckého z Radče několik významných akcí. Společně připomenou, že se Radecký narodil 2. listopadu 
1766 v zámku Třebnice nedaleko Sedlčan. Do dějin vstoupil jako významný vojenský velitel, stratég, 
politik, reformátor a je považován za jednoho z největších vojevůdců Evropy 19. století. 
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30.10.2016    
Exhumace hrobů: po padlých zahraničních vojácích pátrají příbuzní i spolky. Wilhelm Schornbaum byl 
německý voják, který na konci druhé světové války zemřel v Doubravici nad Svitavou. Na tamním 
hřbitově ležel devětašedesát let. Před časem však byly jeho ostatky odborně vyzvednuty. I dlouhá 
desetiletí po válce totiž příbuzní nebo zástupci různých spolků hledají na území České republiky své 
padlé, aby je převezli zpět do vlasti, nebo je přemístili na válečný hřbitov. 
 
30.10.2016    
Studentka v diplomové práci vypráví příběh politických vězňů z Jáchymova. Studentka Fakulty 
architektury ČVUT Tereza Kupková ve své diplomové práci ztvárnila svou vizi památníku politickým 
vězňům na Jáchymovsku. Situovala jej k věži smrti ve Vykmanově. 
 
30.10.2016    
Legionáři u Milína odhalí obnovené pomníčky padlým. Také lidé na Příbramsku si dnes připomínají 
význam státního svátku, výročí vzniku samostatného Československa 
 
30.10.2016    
Pomník připomíná pětici padlých vojáků. Martinice – Den vzniku samostatného Československa si v 
Proseči připomněli odhalením pomníku připomínajícím oběti 1. světové války v prosečské místní části 
Martinicích. Ten vznikl díky spolku Naše Martinice a vedení Proseče. 
 
30.10.2016    
Nový pomník obětem válek zohlední i historická fakta. Havlíčkův Brod – Napravit historický omyl 
související se společným hrobem a pomníkem rudoarmějců na novém hřbitově se rozhodla radnice v 
Havlíčkově Brodě. Vyšlo totiž najevo, že na tomto pietním místě jsou uloženy ostatky pouze jednoho 
jediného neznámého sovětského vojáka. 
 
19.10.2016    
 Kdyně vzpomínala na svého hrdinu, letce Hubáčka. Slavnostní setkání u příležitosti 10. výročí odhalení 
pomníku plk. Josefa Hubáčka se konalo ve Kdyni. 
 
19.10.2016    
Legionářská obec u Milína odhalí obnovené pomníčky válečným obětem. U příležitosti výročí vzniku 
samostatné Československé republiky v pátek 28. října odhalí Československá obec legionářská – jednota 
Příbram obnovené pomníčky padlým a obětem z 10. a 11. května 1945. Uskuteční se tak v prostoru Buku 
– Milína a Slivice. 
 
19.10.2016    
Rekonstrukcí se kolumbárium bývalého terezínského ghetta výrazně rozšířilo. Díky rekonstrukci vodního 
systému pevnosti po povodni v roce 2013 se podařilo Památníku Terezín v dohodě s radnicí upravit další 
prostory bývalého kolumbária. V pondělí, u příležitosti vzpomínky na zahájení transportu českých Židů 
do koncentračních táborů před 75 lety, byly opět otevřeny. 
 
19.10.2016    
Rusko chce pomoci s opravou válečných památníků a hřbitova v Olomouci. Ruští diplomaté projevili 
zájem o stav válečných připomínek v Olomouci spojených s vojenskou minulostí Ruska. Konkrétně jde o 
tři místa, která potřebují opravit. Zástupci nabídli na náklady přispět. 
 
 16.10.2016    
 Přesun pomníku má povolení, proti je ale petice. Dačice – Záměr radnice posunout pomník obětem válek 
v Kancnýřově sadu, kde započaly práce na revitalizaci, vyvolal řadu bouřlivých reakcí. Výsledkem byl 
dotaz na ministerstvo obrany, odbor péče o válečné hroby, zda má dačická radnice na přesun pomníku 
povolení. 
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16.10.2016    
Pocta Wintonovi. Zachránce a jedno ze stovek židovských dětí spojí pamětní deska. Brno v říjnu dostane 
dvě nové pamětní desky. Připomenou Nicholase Wintona a Natašu Gollovou. 
 
16.10.2016    
Ostatky dětí a žen z šíleného masakru odvezou z Olomouce. Nemohli společně žít, protože se krátce po 
skončení války stali obětí nelidského masakru na Švédských šancích. Tak alespoň po dlouhých 
jednasedmdesáti letech spočinou na společném místě posledního odpočinku. 
 
11.10.2016    
Památník připomíná oběti světové války. Koníkov – Přes čtyřicet let stojí na Metodce, jednom z 
dominantním vrcholů Žďárských vrchů, památník obětem partyzánských bojů za druhé světové války. 
 
11.10.2016   
Pod Lysou horou odhalili opravený skautský pomník Ivančena. Každoroční výstup na Ivančenu 
připomíná osud pěti skautů, kteří byli popraveni za odbojovou činnost na konci války v roce 1945. V 
říjnu dalšího roku pak na Ivančenu vystoupali skauti z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy a přinesli 
první kameny. Od té doby k mohyle chodili skauti, trampové i další lidé a nosili s sebou kamínky i 
balvany, z nichž pomník narůstal. Ivančena se tak stala symbolem odboje proti nesvobodě. Pochody k ní 
se snažili v dalších letech zakázat komunisté, nikdy se jim to ale úplně nepodařilo. 
 
 11.10.2016     
Přesun pomníku má povolení, proti je ale petice. Dačice – Záměr radnice posunout pomník obětem válek 
v Kancnýřově sadu, kde započaly práce na revitalizaci, vyvolal řadu bouřlivých reakcí. Výsledkem byl 
dotaz na ministerstvo obrany, odbor péče o válečné hroby, zda má dačická radnice na přesun pomníku 
povolení. 
 
7.10.2016    
Uctění strážmistra, kterého zabil Mašín: Honzátko dostal medaili i pamětní desku.     Lidé v Čelákovicích 
si připomněli památku zavražděného strážmistra Jaroslava Honzátka. Příslušníka tehdejšího Sboru 
národní bezpečnosti před 65 lety podřízl na místní stanici Ctirad Mašín. Ve středu 28. září byla na místě 
incidentu na počest „teroristy zákeřně zavražděného Honzátka“ opět odtajněna pamětní deska. 
 
7.10.2016   
 Jihočeské pohraničí v září 1938 jen tak neodevzdali, bojovalo se ve Vyšším Brodě i Krumlově. Ve škole 
se obvykle učí, že Češi vydali v roce 1938 Sudety bez boje. Není to pravda. V období kolem Mnichovské 
dohody, která byla podepsána 29. září, se bojovalo, a to i na jihu Čech. Nasazeny byly i tanky a 
pancéřovaný vlak a střety trvaly až do 2. října. Českou stranu bránila takzvaná Stráž obrany státu. 
 
7.10.2016   
 Památník Lidice má rekordní návštěvnost, blíží se 100.000 lidí. Památník Lidice má letos rekordní 
návštěvnost, ta se blíží 100.000 lidí, meziročně stoupla o 260 procent. Pod správu této státní organizace 
spadá také péče o pietní území v Ležácích a Letech, která rovněž připomínají zvůli nacismu. Celkem 
památníky včetně lidického letos do září navštívilo přibližně 124.000 lidí. 
 
 7.10.2016     
Letecký most pomohl Izraeli přežít. V Žatci ho má připomínat památník. V areálu průmyslové zóny 
Triangle u Žatce nebo přímo ve městě by mohl být památník leteckého mostu Žatec – Izrael. Při 
příležitosti jeho 70. výročí ho tam chce umístit český a německý spolek žateckých rodáků. 
 
 

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

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

 
 

Důležité kontakty 

Než nám napíšete dotaz, podívejte se prosím, zda není již zodpovězen v často kladených dotazech. 

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

– 

Výkonný výbor:  

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

Pokladník: Ing. Jiří Porteš 

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

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

Správa webových stránek: - cestou předsedy spolku nebo redakce Monumentu 

 
Informace pro zasílání členských příspevků 

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

Nabídka pro školy, badatele, zájemce 

„Historie válek – to jsou osudy!“ 

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

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

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

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

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

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

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

A to je nezbytné změnit! 

Prosím pomozte nám zmapovat každý kousek naší válečné historie. 

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

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

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

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

  

Společně můžeme dosáhnout i nemožného. 

NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT – NIC NEBUDE ZAPOMENUTO! 

 Zaujala vás naše nabídka? Pak jak začít. 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve čtvrtém  čtvrtletí 2016 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
 

 
Děkujeme za podporu! 
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