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Slovo redaktora

Již nějaký čas utekl od doby, kdy vyšlo historicky první číslo našeho Monumentu.
Teď začínáte číst druhé.
Co se za tu dobu od března stalo nového? V květnu jsme si připomněli 62. výročí
osvobození od fašismu a následně 65. výročí atentátu na kata českého národa
Reinharda Heydricha a v červnu následné vyhlazení Lidic.
Na našem webu dále výrazně vzrostl počet prezentovaných VPM o dva tisíce a
překročil tak hranici 9 000, bylo doplněno množství medailonů, souřadnic,
vojenských nášivek a recenzí vydaných knih. Navíc jsme pomohli i pár lidem najít
místa, kde jsou vzpomenuti jejich příbuzní, oběti válek. Dík všem!
Přípravný výbor na konci dubna podepsal a odeslal návrh stanov našeho
Spolku na Ministerstvo vnitra.
S manželkou Dianou jsme se pokusili o ještě větší zviditelnění našeho Projektu
v Hasičském domě v Praze 2, v Římské ulici. Ve vitrině naproti pokladně Divadla U Hasičů, kterou nám laskavě
zapůjčilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jsme 7. května instalovali malou výstavku. Prochází tudy
dost lidí nejen do divadla, ale i k již zmíněným hasičům.
Jeden panel je věnován hasičům v odboji 1939-1945 a na druhém jsou stručně popsány naše aktivity. Vše je
doplněno fotografiemi a hasiči výstavku vhodně doplnili dvěma přílbami a sekerkou. V pokladně jsou navíc
k dispozici naše propagační letáčky.
Ve volbách byl zvolen spolkovým předsedou kolega Stanislav Kain, kterému tímto gratulujeme, stejně jako i
ostatním nově zvoleným místopředsedům. Práce nás čeká všechny dost.
A nyní to nejdůležitější  dne 4. června byl náš „Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.“ zaregistrován na
MV ČR. Dík těm, kteří se o to zasloužili.
Na nějaký čásek nás opustil kamarád Pepa a bude ho následovat kolega Martin, tak zkusíme, jak to půjde bez
nich.
V médiích jsme zaznamenali snahu skupiny nadšenců, kteří se pokusili připomenout hrdinský čin čs.
parašutistů Gabčíka a Kubiše. Přibližně na místě atentátu na Heydricha tajně nainstalovali pamětní desku. Ta se
však na místě moc dlouho neohřála – do týdne ji totiž někdo ukradl, ač nebyla ani z kovu, nýbrž z plastu.
Samozřejmě, že ale na našem webu je zdokumentována
Dětem se blíží prázdniny a nám dospělým doba dovolených. Nastává doba, kdy bude čas na posezení se
starými přáteli, které vidíme třeba jen jednou za čas. Budeme cestovat, poznávat nepoznané, ale třeba i znovu
objevovat nám milá místa. Seznámíme se s novými lidmi, které neopomeneme seznámit s našimi aktivitami.
Určitě narazíme na nová pietní místa a pevně věřím, že jich bude tolik, že brzy dosáhneme a překročíme počet
10 000.
Přeji krásné léto nám všem.
Vladimír Štrupl, 23. června 2007

Z často kladených dotazů :
Mapují se také zrušená vojenská pietní místa ?
Ano, zajímají nás i místa zrušená za všech dob a po všech převratech. Stejně tak nás zajímají i doplňující
informace ke zveřejněným místům. Většina pomníků obětí válek ( pomníky obětí 1. a 2. světové války ) byla
původně stavěna jako pomníky obětem 1. světové války, tedy hledáme i původní fotografie. Naproti tomu u
zrušených míst rádi uveřejníme i stav před zrušením ( tedy např.i všechny tanky, děla, apod. postavené Rudé
armádě a zničené po roce 1989, stejně jako místa našich legionářů zničená po zabrání Sudet ).
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je v rámci projektu prezentováno více než 7100 vojenských pietních míst. Do projektu se zapojilo
99. osob.
je v rámci projektu mVPM prezentováno více než 7400 vojenských pietních míst. Skok v nárůstu
způsobilo zařazení Čestného pohřebiště v Praze Ďáblicích.
je prezentováno více než 7500 vojenských pietních míst. Zapojilo se 100 osob.
je v rámci projektu mapování VPM prezentováno více než 7600 těchto míst. Do projektu se
zapojilo 101 osob.
je v rámci projektu mVPM prezentováno více než 7700 vojenských pietních míst, do projektu se
zapojilo 102 osob.
je v rámci projektu mVPM prezentováno více než 7800 vojenských pietních míst.
je v rámci projektu prezentováno více než 7900 vojenských pietních míst.
je v rámci projektu prezentováno více než 8000 vojenských pietních míst.
je v rámci projektu prezentováno více než 8100 vojenských pietních míst.
je prezentováno více než 8200 vojenských pietních míst.
je prezentováno více než 8300 vojenských pietních míst. O projektu byla instalovaná malá
výstavka - více na www.vets.cz a www.legionar.org
je prezentováno více než 8500 vojenských pietních míst. Do projektu se zapojilo 105 osob.
Společně s webem Hloubkaři začínáme ještě zvlášť zaznamenávat VPM obětí letecké války. Na
webu je nově zařazován seznam osob z projektu Жди меня, jenž hledá mimo jiné sovětské vojáky
a legionáře.
je prezentováno více než 8600 vojenských pietních míst.
je prezentováno více než 8700 vojenských pietních míst. Navýšil se i počet fotografií z misí.
je prezentováno více než 8800 vojenských pietních míst.
je prezentováno více než 8900 vojenských pietních míst. Do projektu se zapojilo 107 osob. A
navýšil se počet nášivek.
je vlastní mapování zastřešeno vlastní organizací, Spolkem pro vojenská pietní místa, o.s. Na
výborných vztazích k Sdružení veteránů se pochopitelně nic nemění.
je prezentováno více než 9000 vojenských pietních míst.
je prezentováno více než 9100 vojenských pietních míst. K projektu se připojilo 109 osob.
je prezentováno více než 9200 vojenských pietních míst. Do projektu se zapojilo 110 osob.
Z našich aktivit

12.setkání klubu ( projektu ) VETS
V pořadí dvanácté setkání se konala opět v Praze 14. dubna v restauraci Plzeňka. Účast taková nějaká : Standa,
Vladimír, Diana, Martin a Petr s doprovodem.
Hlavním bodem bylo pochopitelně doladění stanov a přípravy na první volby členů výkonného výboru. Na 5
míst jsou zatím 4 zájemci.
Jelikož se dá očekávat malá účast je už skoro jasné
kdo co bude dělat, ale i tak by bylo více než dobře,
aby členové projektu navštívili členskou sekci a
napsali případně své připomínky, kandidatury nebo
aby dali hlasy kandidátům. Volba proběhne souběžně
fyzicky na 13. setkání a elektronicky do konce května.
tedy kdo nepojeden do Prahy může svůj hlas dát v
členské sekci tomu koho si vybral, nebo tomu s jehož
návrhem směřování činnosti souhlasí.
K tomu se už zvolna rozdělovala práce pro jednotlivé
členy výkonného výboru, kdy je celkem jasné, že
jeden se bude starat o propagaci a tisk ( oživovat
stránky aktuálními komentáři hlavně v rubrice tisk a
recenze, jedná se hlavně o odhalení nových VPM,
poškození stávajících apod. ), další dostane na starost
stávající správu dat ( pochopitelně je myšlena jen
práce v první a druhé fázi projektu, pro třetí bude zcela nezbytný někdo kdo umí udělat kvalitní web včetně
databází, ale na to je dost času a do té doby je třeba data nějak řadit a řídit komunikaci mezi námi a čtenáři ) a

další jasné pole působnosti je historie a bádání. Shodou okolností na tyto tři pozice kandidáti jsou, i když pravda
zatím žádný nemá konkurenta či vyzyvatele.
Řešil se i vzhled spolkové stránky. Ta nahradí stávající rubriku "Projekty a kontakty" pod názvem "Spolek a
kontakty". Bude obsahovat stanovy, seznam členů, kontakty a spolkovou pokladnu. Spolkovou pokladnou se
myslí tabulka s přehledem příjmů a výdajů v duchu naší filozofie, že vše musí být jasné a přehledné ( skoro by se
chtělo říci křišťálově průzračné, ale v tom původním smyslu, ne v tom jak se na daný výrok nyní možná nahlíží
). Jelikož asi dlouho jediným zdrojem financí budou členské příspěvky, tak stále platí, že účet se zřizovat nebude
a bude jen jakási kasička ( v počátku asi pod rukou předsedy ). Členské příspěvky budou pochopitelně
dobrovolné, pouze se při případných hmotných výstupech ze spolku ( tiskoviny, DVD apod. ) bude přihlížet k
tomu jestli se někdo k příspěvkům připojil či ne. Ti co platit budou, budou mít pochopitelně společně pořizované
věci zdarma a ostatní zaplatí reálné náklady na tu kterou věc o kterou budou mít zájem ( tím je např. u tradičního
DVD se sborníkem myšlena pouze cena média, žádné z prstu vycucané náklady pochopitelně nebudeme
vymýšlet ). U příspěvků se nyní zvažuje jak je vybírat. Jedna cesta a jistě zajímavá je, vybírat na každém setkání
nějakou přiměřenou částku ( pochopitelně ti co vynechají sraz mají možnost někdy celkově u předsedy dát větší
částku dle svého uvážení, jinak řečeno, jsem na srazu dám předsedovi do kasičky - nejsem - uložím doma bokem
a dám později ). Částka není nijak stanovená, ale má být taková aby to nikoho hmotně neporazilo, zvažuje se
okolo 50-100 Kč na jeden výběr. Další variantou je nějaká celková suma ročně. Prostě pole zvažovaní je
otevřené a zde má první předseda co k vymýšlení.
Nicméně na první srazu se tedy vybralo 400 Kč což dalo základ spolkové pokladně a obratem byly dané finance
dány na letošní provoz domény VETS, takže v kasičce je zase čistá nula.
Spolková stránka bude spuštěná pochopitelně jistě dříve než přípravný výbor zajistí registraci. Už jenom pro tu
spolkovu pokladu, pořádek dělá přátele.
Součástí Spolkové stránky bude i možnost tolikrát nabízené osobní stránky člena, kde bude možné v případě
zájmu napsat něco o sobě, svých dalších aktivitách, dalších stránkách apod.
V dalším už se probírali běžné věci.
První na tapetě byla návštěvnost, které i když už nijak neroste je stále na potěšitelné úrovni.
Probral se opět i nástin "Metodiky mapování" na které se už doufejme práce rozběhnou, tak aby bylo v
Pardubicích co slavit.
Dále jsme uvítali počátek spolupráce s Četnickou pátrací stanicí Praha, kde si mimo jiné kladou za cíl podobně
jako my mapovat oběti z řad četnictva a příslušníků bezpečnostních sborů. To je velký přínos pro hledání v naší
historii, protože četníci nás mnohdy nechávali v klidu, neb náš zájem byl mimo tuto skupinu. A teď už bude
pokryto i toto téma.
Objevil se i náznak toho, že ne všem našim čtenářům vyhovuje fakt, že se projekt mapování vojenských pietních
míst provozuje pod záštitou Sdružení veteránů, případně, že někdo má obecně problém s novodobými veterány.
Leč to je věc se kterou se nedá nic dělat. Prostě ta první myšlenka padla na schůzi SVV a to, že si někdo splnil
svoji povinnost k vlastní zemi je taktéž už nezvratitelné.
Předpokládám, že v rámci projektu to nikomu nevadí, je mnohokrát napsané, že my chceme spolupracovat se
všemi subjekty s vážným zájmem o vojenská pietní místa a nikde nehledáme to "proč to nejde" a nikoho
nekádrujeme. A jen tak mimochodem. Nijak se netajíme ( např. v občasníku Monument ), že novodobých
veteránů se do projektu zapojilo z celkového počtu asi čtvrtina, takže je to hlavně projekt ochotných a
odhodlaných lidí. Myslím, že v tomto směru jsme se shodli nejen na setkání, ale tato shoda panuje v celém
projektu. Doufám, že dotyční se neurazí, ale jednou je kritika náhoda, ale podruhé je to už asi úmysl.
Znovu bychom také rádi požádali všechny naše příznivce o kontrolu dat přes naši mapu na Google, jestli
zaměřené VPM jsou na svých místech. Za "pravopisné" chyby se dočasně omlouváme, jedná se o drobný
technický problémek, vlastní data jsou v pořádku a při použití nějaké GIS aplikace je diakritika zobrazována
korektně. Holt čeština je stále ještě o něco méně používaný jazyk než angličtina.
O návštěvě IDETu zavládla shoda v tom, že se každý zájemce pojede podívat individuálně, nebo v malých
skupinkách, hromadně se nám nezadaří se sejít. Tím je ovšem zvolna naznačeno, že se blíží termín plánování na
zbytek roku, takže prosím otevřete svoje diáře a návrhy jsou vítané. A mimo jiné Petr naznačil, že je stále
možnost uspořádat nějakou akci na Moravě, která jak známo disponuje celou řadou lákadel.
Jsem rád, že i přes nádherdné počasí venku se nám v šumu restauračních větráků podařilo domluvit další kus
nezbytných maličkostí pro naši činnost a těším se na další.

13.setkání klubu ( projektu ) VETS
Třinácté setkání vůbec nebylo nešťastné, ba právě naopak.
Tradičně se konalo v Praze v restauraci Plzeňka v Truhlářské ulici. Pravda, zahájeno mělo být v 1700, ale začalo
se okolo 16té hodiny.
Účast nebyla marná : Standa, Martin, Vladimír, Diana, Ivo a Petr. A jako host, paní Alena Osmanová, pomocník
projektu Жди меня.
Na úvod si pravda Martin nachystal menší asi ne moc milé překvapení, a to, že se chystá na nějaký část opustit
začouzené Čechy, ale zase na druhou stranu je stálé reálné, aby spravoval data, takže se svým způsobem nic
nemění. Je ale možné, že poklesne rychlost a množství vkládaných dat na internet. Rychlost byla dosud
přiměřená a množství celkem značné, tedy pokles možná bude patrný. To by ale nemuselo až tolik bolet, prostě
si několik měsíců budou přispěvatelé data šperkovat doma a pak se systém zase příjemně zahltí. Každopádně se
za uvedenou ( doufejme mírnou ) obtíž Martin omlouvá, ale už je holt takový.
A hned po tomto doufám jen fakt malém šoku je třeba znovu poděkovat Vladimírovi a Dianě za jejich práci na
propagaci projektu přípravou výstavky v divadle u Hasičů.
V dalším bodě se tedy řešila problematika provozu webu v tomto pomalejším režimu. Tento bod by se stejně
dříve či později objevil na pořadu dne, protože kvalita přípravy dat je různá a kontrola naprosto nezbytná. Z toho
důvodu vznikla sekce VKLÁDÁNÍ DAT. Zde je možnost volby, buď data plně nachystat, tak jak to dělá většina
členů a část přispěvatelů, nebo data přeposlat přes některého z garantů, kteří zařídí náležitou přípravu dat ( tedy
upřesnění lokace, případně souřadnici a přepis textu ). Jako první dobrovolníci se opravdu dobrovolně přihlásili
pro tuto nevděčnou pozici Vladimír a Ivo. Vladimír si to již nedávno nanečisto vyzkoušel a jistě může potvrdit,
že to není moc vděčný úkol. Ale je to asi jediný způsob jak činnost urychlit.
Následně Martin představil tradiční tabulku s návštěvou za uplynulé období, která vypadá velmi dobře. Měřeno
dle statistik Estránek to bylo skoro každý den okolo 1500 návštěv ( což pochopitelně neznamená 1500 čtenářů ),
ale je to příjemné.
Jelikož celkem stagnuje sekce seznamy osob ( a to ne pro nedostatek dat ale času, podkladů máme dost ), padlo
rozhodnutí vytvořit ukázkový seznam z jiného soudku, aby bylo zřejmé kam naše činnost v tomto směru bude
směřovat. Do historické rubriky přidáme seznam příslušníků Pohraniční stráže, kteří zahynuli při výkonu služby
a ten postupně budeme doplňovat o naše dohledané příslušníky PS. Ze seznamu budou linky na jednotlivá VPM.
To, že byl vybrán právě tento seznam není příklon k žádné ideologii. Stejně tak se dříve či později zpracuje
seznam obětí totalitního režimu, jejichž VPM také hledáme a uveřejňujeme.
A nemalou část večera jsme věnovali seznámení se s projektem Жди меня, který nám představila paní Alena
Osmanová, která je pomocníkem tohoto projektu v ČR. Je to služba vzájemného vyhledávání lidí na celém světě.
Hledají se živí i mrtví a jejich hroby. Také je tam hodně příběhů československých legionářů, kteří zůstali po
válce v Rusku a nyní jejich potomci hledají své příbuzné v Čechách. Rádi bychom tomuto projektu nějakým
způsobem pomohli, protože nikdy není pozdě vyjádřit vděk sovětským vojákům za osvobození ČSR v roce 1945
a pomoci znovu najít kontakty mezi vojáky, kteří kdysi byli u nás a mají celou řadu vzpomínek na ten pobyt.
Pochopitelně nebude se jednat jen o rok 1945, ale i o podstatně méně pozitivně hodnocený rok 1968, viz. již
zařazený příběh Natálie. V rámci této spolupráce, tedy bude v Badatelně zřízena vlastní rubrika jen pro pomoc
tomuto projektu. Doufejme, že budeme moci pomoci.
Další věcí jenž byla pozitivně hodnocená, je fakt, že již většina členů odvolila do výkonného výboru spolku a
jeho složení je tedy víceméně jasné a jisté, takže gratulujeme Stando. A stanovy jsou již na cestě k registraci na
Ministerstvo vnitra.
Znovu bych si dovolil upozornit na fakt, že se prudce přiblížilo poslední naplánované setkání a v červnu padne
rozhodnutí, kdy se budou konat další setkání. Ale díky Petrovi je jeden termín již dnes znám. O víkendu 4. –
5.srpna se jede na Moravu. Bližší informace dodá Petr v členské sekci.
No a snad jako bonus, když už Martin neposedí, tak k červnu připraví offline verzi projektu, která bude uložená
u Iva, Vladimíra a Standy. Ti zajistí její další redistribuci. Tato verze už může lépe sloužit i k naší prezentaci,
kteréžto změny si každý všimne.

14.setkání klubu ( projektu ) VETS
Čtrnácté setkání bylo vlastně prvním, kdy jsme se sešli už jako právoplatný ( a ministerstvem zaregistrovaný )
spolek.
Několikaměsíční úsilí, hlavně přípravného výboru, bylo završeno tím o čem jsme se na počátku ani neodvažovali
moc snít. Myslím, že náš vlastní spolek nám alespoň částečně vynahradí neúspěch na poli obnovení jednoty
Československé obce legionářské v Českém Brodě o což máme zájem my, ale vedení ČsOL ne. Je nutno
zdůraznit, že vedením je zde myšleno vedení před sněmem ČsOL v červnu 2007. A ačkoliv se toto vedení
obměnilo, nemáme dostatek vůle pro to, se stále někde o něco doprošovat, zvláště pak o něco, co nám má být
umožněno stanovami ČsOL, tedy založení jednoty, pakliže si to členové přejí. Jednota ČsOL v Českém Brodě je
tedy z toho pohledu, alespoň pro letošní rok, už jen tak na čtvrté až páté koleji, práce i tak máme dost.
Vlastní setkání se konalo v Praze v restauraci Plzeňka v Truhlářské ulici a jelikož to bylo v sobotu, tak zase od
13. hodin.
Účast nebyla marná : Standa, Martin, Vladimír a Ivo. Holt začala sezóna dovolených. Nebo sezóna odjezdů na
mise ? Tímto zdravíme Pepu na Balkán.
Na úvod proběhlo několik málo administrativních spolkových ( byrokratických ) aktivit. Odevzdání přihlášek do
spolku a sestavení výkonného výboru spolku pro proběhnutých volbách. S volbami je třeba vyjádřit spokojenost.
Naše historicky první volby proběhly kombinovanou metodou ( tedy osobní volba a hlasování na internetu ),
volit mohli členové projektu, potenciální základ spolku. Tedy celkem 20 osob. Volilo jich 13, práva volit se
vzdalo 3 a nevolili tedy 4 účastníci projektu. Popravdě, lepší účast než se čekalo.
Historicky první předsedou Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. se stal Stanislav Kain a k ruce má výkonný
výbor, kde jsou : Vladimír Štrupl, Martin Brynych, Ing. Radek Říha a Petr Tichý. Volby dopadly dokonce
natolik dobře, že se u nás nedá mluvit o nějakém pragocentrismu neboť Pražáci jsou ve výboru dva, Středočech
jeden a Moravané také dva. Tedy celkem ideální skladba.
Ke spolku patří i byrokracie, kterouž si na bedra naložil předseda. Ale jedna věc se týká všech. Tím je logo
našeho spolku. Logo nebude jen samoúčelný obrázek, ale bude i součástí našich tiskovin a hlavně razítka.
Razítka budeme mít dvě. Malé jako úřední na nezbytné tiskoviny a velké jako reprezentativní, právě s logem
spolku.
A dále už probíhal vlastní program setkání.
1) Tradiční vyhodnocení provozu. S návštěvností můžeme být celkem spokojeni, trochu poklesl počet
originálních IP adres odkud jsou návštěvy, ale počet jednotlivých návštěv je naopak vyšší než v minulém období
a lze tedy očekávat i v tom měsíci návštěvu nad 40000 čtenářů.
2) Jelikož nelze na 100% zajistit, že na setkání v Pardubicích, které se mimo jiné už začíná zvolna chystat,
bude k dispozici na sborníku i zcela aktuální offline verze projektu ( z důvodu Martinova výletu ) byla letos
nachystána pololetní varianta offline a dá se očekávat, že až bude jasné jestli bude či nebude další i v prosinci,
nachystá se pak ještě co nejaktuálnější ke konci roku ( např., nebude to k 1.12. ale třeba k 15.11. ). Nová offline
verze je sice v základu stejná jako minulá, ale přeci jen má několik změn. A to hlavně v sekci TEXTY, ze
kterých se stal malý podweb, kde lze najít jak Galerii hrdinů, ale i Medailony mrtvých ( zde se už počítá se
značným množstvím jmen a proto je sekce dělená po jednotlivých písmenech abecedy ). Dále jsou zde informace
o projektu, spolku, shapefile a pochopitelně něco málo z historie. Další novinkou je funkční záložka
AKTUÁLNĚ, kde je sice jen jedna položka ( UKÁZKY ), ale ta právě má sloužit lepší propagaci našeho
projektu i spolku. Jsou zde jednotlivé varianty jak by mohla vypadat třetí fáze projektu. Tedy např. je zde
vojenský hřbitov, který je v online zastoupen jen celkovým pohledem a jednou fotografií typového náhrobku a
dále jen texty, zde jsou všechny jednotlivé náhrobky na samostatných fotografiích. Dále je zde pomník s mnoha
deskami, kdy online máme jen jedno foto a zde jich je několik. Atd., atd. Dvd s offline tedy opět slouží k diskusi
jak dál s přípravou třetí fáze ( a opět je zde prosba o kontrolu funkčnosti ). Dvd je k dispozici jen pro účastníky
projektu, případně členy spolku, někdo už ho má, někomu bylo zasláno. Kdo má ještě zájem napište si o něj
prosím jen přes členskou sekci ( diskuse ) s tím jestli ho chcete poslat nebo pojedete na červencový sraz v Praze.
Pochopitelně může např. Standa nachystat dvd i na další akce ( třeba Moravský sraz, ….. ).

3) Zhruba po roce se prakticky bez větší změny na stůl dostat dnes už historický požadavek ( prvně to
navrhoval už kdysi Pepa ) na změnu úvodní strany. Tentokrát je to od Iva, doplněno o požadavek na úpravu
stránky aktuálně. Aktuálně už nyní doznala malé změny, odkaz na partnerské akce je od dneška jako samostatná
stránka, tím se úvodní stránka zpřehlední. Co se úvodní stránky týká, tak je jasné, že ta „jakoby pohlednice“ byla
jen dočasné řešení, které ale trvá už přes rok, a bude se muset změnit. Shoda nakonec zavládla na tom, že bude
nahrazena logem spolku. Prostě z úvodní strany musí být jasné kdo jsme a co děláme.
4) K tomu se váže i opětovná snaha o propagaci naší činnosti. Dohodlo se, že každý kdo používá nějaké vlastní
letáčky apod., zašle jeden ukázkový vzorek ( v elektronické podobě ) Standovi, který si založí jejich sbírku. Dále
budeme postupem času rozdávat těm co nám pomohli či pomáhají pamětní či děkovné listy. A v neposlední řadě
se opět pokusíme oslovit některé organizace či instituce se žádostí o spolupráci s tím, že nyní už nejsme
„jen“parta nadšenců, ale organizovaný spolek, takže už nás nemusejí tak okázale ignorovat. Za tímto účelem nás
tiskový mluvčí Vladimír nachystá přehled koho vlastně chceme oslovit ( protože někde už to opravdu nemá
smysl )a postupně se tak stane.
5) pro vlastní mapování VPM vlastně žádné výrazné změny. Jen opět bylo zdůrazněno jak moc nám chybí
„Metodika pro mapování VPM“ na které se stále pracuje ( a stále dost pomalu ).
a. První věcí je, že nově nebudeme zaměřovat na hřbitovech jednotlivé hroby. Vzhledem k přesnosti našich
měření stejně není moc reálné, že by podle souřadnice někdo hrob zpětně našel ( rozdíl je stále cca +/- 5 metrů a
to je na hřbitově moc ). Zaměřování ale jinak zůstává velmi žádoucím, a to i na hřbitovech, ale jen u pomníků a
památníků, apod., jednotlivé hroby tedy nově už ne. Pochopitelně co už kdo má naměřené, tak to použijeme.
b. Další žádostí je, aby se k umístění VPM dopsalo u obce i případné podřízení obce dle databáze UIR-ADR
(http://forms.mpsv.cz/uir/prohlizec/prohlizec.html ). Kdy je žádoucí např. do závorky za lokalitu napsat i to
podřízení obce. Jestli žádné není, tak netřeba nic psát. Je tím myšleno např. toto : Pro obec Štolmíř, okres Kolín,
kdy tato obec spad pod Český Brod se uvede Umístění : Štolmíř, náves ( spadá pod Český Brod ). Tato
informace je jen pro offline a obsah závorky nebude pro online použit. Je to jen z důvodu usnadnění práce
správce dat a ten všem za vstřícnost děkuje.
c. A vzhledem k faktu, že se v textu objevuje celkem značné množství linků na externí weby je žádoucí spíše z
těchto jiných webů nachystat stručný výtah poznámku. Není-li to možné ( např. z důvodů autorských práv ) je
link pochopitelně i dále možný, ale pak je třeba aby daný přispěvatel tu a tam provedl kontrolu u takových
příspěvků, je-li odkaz ještě aktuální a případně provést opravu. Důvod je prostý, klesají ceny domén a každý má
možnost si pořídit ještě krásnější adresu svého webu a informace se často stěhují, tím ale vzniká odkaz nikam,
což není přinejmenším příjemné pro čtenáře.
6) Při plánování na další čas jsme zatím naplánovali jen setkání v červenci v Praze. Zahajuje se zvolna
plánování na setkání a seminář v Pardubicích v prosinci, jistě se všichni těší na Moravu v srpnu. Ohledně prací je
třeba poněkud přidat při tvorbě „Metodiky mapování VPM“, tvorbě našeho loga a případného společného
letáčku ( brožury ), která by se při společném tisku pořídila levněji.
7) Na závěr jsme ponechali asi nejdůležitější věc pro spolek, ale ne tak důležitou pro vlastní činnost. Vše je
pouze ve fázi diskuse a finální varianta padne stejně asi až v Pardubicích, nicméně výsledkem této diskuse budou
jakási vnitřní finanční pravidla. Návrhem tedy je, že budou jakési dvě „pokladničky“, Česká a Moravská ( u
Standy a Petra ), stanovíme si pravidla co se bude za společné peníze pořizovat a co proplácet ( zatím shoda
panuje v platbách za web, doménu a věci s tím související, dále poštovné a jakýsi příplatek na cestování na
setkání ). Příplatkem na cestování je myšleno snížení nákladů na cestu Moravanů do Prahy a obráceně ( což se
zas tak často neděje ).
a. ohledně zdrojů příjmů je shoda v tom, že hlavní zdrojem bude členský příspěvek, ten však bude
DOBROVOLNÝ !!!, určitým návrhem je např. při každém setkání něco málo vybrat
b. předseda provede na každý rok kalkulaci výdajů ( tedy finanční plán co se bude platit, tedy včetně např.
pořízení triček apod. ), s tím, že bude mít i přehled o výší příspěvků od členů a jejich výši. Na základě toho
zpětně budou členové moci získávat věci od spolku za různou cenou. Příklad : rozhodneme se si pořídit další
společné triko, cena 1 trika bude 150 Kč, člen který platí nějaký příspěvek bude mít triko třeba za 80 Kč a ten,
který neplatí ( ale to pochopitelně opravdu nemusí ) ho bude mít za těch 150 Kč. Jelikož nejsme zisková
organizace, tak samozřejmě nula od nuly pojde. Svým způsobem si členové tím příspěvkem vlastně budou
některé věci či akce jen předplácet, ale usnadní to jejich pořizování, když už budeme mít nějaké peníze na
začátku, než stále na něco vybírat ( vždyť i hlasování nám zabere občas pár měsíců ). Za nezbytné ovšem
považuji napsat, že výše příspěvků nebude mít na nic vliv, příspěvek je dobrovolný. Samos o sobě by bylo
nesmyslem po někom chtít peníze, když už se stejně očekává hlavně práce, že ?

Jak se zakládal Spolek pro mapování vojenských pietních míst a jak se volil výkonný výbor

K 1. květnu přípravný výbor spolku doznal určitých změn,
kdy Pepu nahradila Diana Štruplová. Pepa se chystá na
misi a již není pánem svého času.
Stanovy jsou dopsány, byly podrobeny diskusi a po jejím
ukončení mohl přípravný výbor v novém složení : Standa
Kain, Vladimír Štrupl a Diana podepsat potřebné
dokumenty a připravit žádost na založení spolku pro
Ministerstvo vnitra.

Kandidatury:
Martin
Dovolil bych si kandidovat na pozici místopředsedy ( pro správu dat, archivaci, sbírkovou činnost ?? ). Ono to
jméno pozice si sedne časem.
Moje představa je asi taková : pokračovat v načatém, t.j. vést paralelně dva weby ( on a off line ) a další data
schraňovat v adresářích pro postupné poskládání ve 3. fázi. Po dobu této činnosti bych pochopitelně i nadále
plnil roli zařazovače na web. Nazývat tohle místo administrátorem je silně nadnesené, ale někdy není zbytí.
Taktéž bych si i nadále dovolil všechny okolo buzerovat do pozice, kdy se sjednotíme v příspěvcích, formách
zařazování a metodice práce.
Martin
Jelikož se objevila druhá varianta jak dále postupovat, dovolil bych si napsat ještě jednu svoji kandidátku.
Mnohem raději naž správě dat, kterou asi nedělám zdaleka ke spokojenosti všech, bych se věnoval sekcím
insignie a vojenské prostory. Pochopitelně do jistě míry můžu i dál přicmrdávat na GISu a alespoň dočasně dělat
shapefile.
Vladimír
Dovoluji si kandidovat do funkce místopředsedy pro tisk a historii.
Svou činnost si představuji asi takto:
1. Hledat nové přispěvatele.
2. Informovat představitele obcí, spolků a organizací o naší činnosti.
3. Inzerovat ve vhodných médiích a tím ještě více zviditelnit naši činnost.
4. A pochopitelně hlavně dál hledat a doplňovat naší databázi VPM.
Radek
Kontakt a koordinace spolupráce se spřátelenými weby a dále:
kontakt koordinace s spolupráce s institucemi v lokalitě jižní Morava
pátrání v terénu (zejména TR a ZN)
shromažďování a publikace faktů z hitorie v oblasti válek, odboje ...
Petr
V užším vedení je nás hrstka a zapojit se bude muset vlastně každý, takže bych kandidoval na místopředsedu
přes finance (doufám, že jsem ten nůž pod krkem na posledním setkání pochopil správně :-))
Jakési zkušenosti mám, pracoval jsem v revizní komisi několika organizací, teď na obci vedu finanční komisy.
Snad i nějaké ty sponzory bych mohl sehnat. Jsem proto (a nakonec se to na posledním setkání i probíralo), aby
účetnictví bylo co nejprůhlednější.

Stanovy občanského sdružení
Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.
dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
registrováno u Ministerstva vnitra dne 4.6.2007
IČO: 28559410
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Název občanského sdružení je Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. (dále jen „spolek“).
1.2. Sídlo spolku je na adrese Ohradní 1353/33, 140 00 Praha 4 – Michle.
1.3. Spolek je zakládán na dobu neurčitou.
2. ČINNOST A CÍL SPOLKU
2.1. Uchovávat a rozvíjet tradice boje za svobodu a demokracii,
2.2. přispívat k rozvoji národní hrdosti,
2.3. spolupracovat s historickými ústavy, školami a dalšími subjekty při historickém výzkumu,
2.4. provozovat webové stránky s prezentací vlastní činnosti spolku, případně s činností smluvní osoby,
2.5. provozovat databázi vojenských pietních míst,
2.6. pomáhat při propagaci a podpoře vojenských pietních míst,
2.7. poradenská činnost,
2.8. vlastní badatelská a publikační činnost v oblasti vojenské historie.
3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU
3.1. Vznik členství
Novým členem spolku se může stát každá fyzická osoba, a to na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje
výkonný výbor spolku. Dále se členem spolku může i stát právnická osoba, dle článku 5. těchto stanov.
3.2. Členové spolku mají právo účastnit se činnosti spolku a být členy jeho orgánů.
3.3. Členové spolku mají právo využívat zařízení, které spolek užívá, jakož i další prostředky a majetek spolku.
3.4. Členové spolku jsou povinni řídit se stanovami spolku a dle svých možností jsou povinni napomáhat
činnosti a plnění cílů spolku.
3.5. Členské příspěvky jsou nepovinné, jejich výše je dobrovolná a jejich placení nemůže být podmínkou
členství.
3.6. Druh členství
Členství člena spolku může být řádné nebo čestné. O čestném členství člena spolku rozhoduje výkonný výbor
spolku. Čestné členství člena spolku se uděluje za zvláštní zásluhy a propagaci spolku.
3.7. Zánik členství
3.7.1. Členství člena spolku ve spolku zaniká vystoupením člena, a to okamžikem, kdy je spolku doručeno
písemné oznámení člena o tom, že ze spolku vystupuje.
3.7.2. Členství člena spolku ve spolku zaniká vyloučením člena spolku. Valná hromada spolku může
rozhodnout o vyloučení člena spolku, porušuje-li tento závažně povinnosti dané mu stanovami a to nadpoloviční
většinou hlasů valné hromady spolku. Členství člena ve spolku zaniká okamžikem, který je určen v písemném
rozhodnutí valné hromady spolku. Není-li tento okamžik uveden, zaniká členství datem konání valné hromady,
která rozhodla o ukončení členství člena spolku.
3.7.3. Zánikem členství zanikají veškerá práva člena spolku vůči spolku.
4. ORGÁNY SPOLKU
4.1. Valná hromada
4.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je složena ze všech členů spolku. Do její působnosti
patří:
4.1.1.1. schvalování stanov spolku a jejich změn
4.1.1.2. jmenování a odvolání výkonného výboru spolku
4.1.1.3. rozpuštění spolku nebo sloučení s jiným subjektem
4.1.1.4. schvalování vnitřního řádu využívání prostředků spolku
4.1.1.5. vytváření a schvalování programu činnosti spolku
4.1.1.6. schvalování výdajů spolku přesahující částku 100.000,-Kč
4.1.1.7. nabývání, prodej a zcizování movitého a nemovitého majetku nad 100.000,-Kč
4.1.1.8. pronájem nemovitého majetku
4.1.1.9. rozhodování o členství spolku dle čl. 5 stanov
4.1.1.10. rozhodování ve věcech, které si valná hromada vyhradí k rozhodování
4.1.1.11. schvaluje účetní závěrku

4.1.2. Člen spolku se zúčastňuje jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě
písemné plné moci.
4.1.3. Valná hromada je schopna usnášení při účasti nejméně 50% (padesáti procent) všech členů s hlasovacím
právem. V případě, že 1 hodinu po plánovaném zahájení není přítomno nad 50% (padesát procent) členů spolku
s hlasovacím právem, koná se do 90 dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je
usnášeníschopná nejméně polovinou počtu přítomných. Každý člen – právnická osoba či fyzická osoba starší 18
let má hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas.
4.1.4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku. V případě zrušení spolku
rozhoduje nejméně 75% (sedmdesátpět procent) všech členů spolku s řádným hlasovacím právem, kteří po
hlasování o zrušení spolku vlastnoručně podepíší hlasovací listinu včetně dopsání vlastního čísla Občanského
průkazu a čísla člena spolku.
4.1.5. Výkonný výbor spolku svolává valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně. Termín a program valné
hromady se oznámí členům spolku ve lhůtě minimálně 3 měsíců přede dnem jejího konání, a to pozvánkou
uveřejněnou na internetových stránkách spolku. Písemná pozvánka se nezasílá. Nemá-li spolek výkonný výbor
spolku, je oprávněno svolat valnou hromadu nejméně ½ (jedna polovina) většiny všech členů s hlasovacím
právem.
4.2. Výkonný výbor spolku (dále jen „výbor“)
4.2.1. Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor je pětičlenný. Za výbor jedná navenek jménem spolku
každý člen výboru samostatně.
4.2.2. Výbor jmenuje valná hromada z řad členů spolku. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která
dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům. První členy výboru jmenuje valná hromada po
vzniku spolku.
4.2.3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.
4.2.4. Rozhodnutí výboru jsou přijímána prostou většinou všech jeho členů.
4.2.5. Výbor je povinen vést seznam členů spolku a informovat členy spolku o záležitostech spolku. Výbor je
dále povinen zajistit řádné hospodaření spolku s poskytnutými dary a příspěvky, a řádné vedení účetnictví
spolku.
4.2.6. Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru končí jeden
měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla spolku doručeno oznámení o odstoupení z funkce.
4.2.7. Výbor volí ze svých členů předsedu výboru (předseda spolku). Předseda spolku řídí jednání výboru a
reprezentuje spolek navenek.
4.2.8. Funkční doba výboru je tři roky, nebo kratší, v závislosti na rozhodnutí valné hromady.
4.2.9. Výbor projednává roční zprávu o činnosti spolku, zabezpečuje realizaci usnesení valné hromady a
sestavuje roční rozpočet spolku.
4.2.10. Předseda spolku podepisuje smlouvy s obchodními partnery.
4.2.11. Podpisové právo k účtu má předseda spolku do výše 7000,-Kč. Od částky 7001,-Kč se s ním
spolupodepisuje zvolená osoba z řad členů výboru.
5. SDRUŽENÍ
5.1. Členem spolku se mohou stát i právnické osoby a právnické osoby – občanská sdružení s právní
subjektivitou (dále jen „sdružení“).
5.2. Vnitřní organizaci sdružení upravují jejich vlastní stanovy registrované u Ministerstva vnitra ČR. Tyto
stanovy však nesmí být v rozporu se stanovami spolku. Totéž platí i u ostatních právnických osob.
5.3. Členství sdružení vzniká rozhodnutím valné hromady na základě písemné přihlášky.
5.4. Spolek nezřizuje žádné další vnitřní organizační jednotky, a to ani s právní subjektivitou ani bez právní
subjektivity.
6. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
6.1. Prostředky spolku tvoří zejména granty, příspěvky, dotace, dary a dobrovolné členské příspěvky. Při svém
hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
7. ZÁNIK SPOLKU
7.1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné
hromady spolku, na základě dohody členů spolku, či pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho
rozpuštění.
7.2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí
ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, o likvidaci obchodních společností.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru dne 26.4.2007 v Praze.
8.2. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
8.3. Tyto stanovy nabývají účinností dnem registrace spolku.

Závěrečný výsledek voleb
pozice
předseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda

kandidát
Standa Kain
Martin Brynych
Vladimír Štrupl
Ing. Radek Říha
Petr Tichý

počet hlasů
10
12
12
9
10

Právo volit má 20 osob, hlasovalo 13 a 3 se hlasování vzdali. 4 vynechali, což je celkově výsledek nad očekávání
dobrý a je to taktéž dobrý základ pro nové a první vedení spolku.

Naše Badatelna

Pomozte vyřešit příběh Natálie
Jedná se o neuvěřitelný příběh. Udál se na jaře 1969. V době, kdy v Praze byla vojska varšavské smlouvy. Na
nábřeží Vltavy, nedaleko kostelíka byl pobořený dům, ve kterém hořelo. Byla tam jen zraněná starší paní a
miminko. Miminko si vzal jeden z ruských vojáků a odvezl ho tajně do Ruska, kde ho se svou ženou adoptovali.
Natalie se teprve po smrti své adoptivní matky (v r.2005) dozvěděla pravdu o svém původu.
Nevím, kde začít s pátráním, ale musím se pokusit objasnit tento příběh. Možná opravdu v Praze její opravdoví
rodiče truchlí u jejího hrobu.
ALKA
Dobrý den. Včera jsem náhodou zavítal na vaše stránky a zaujala mne v žádost o pomoc při pátrání po totožnosti
osoby, v žádosti označené jako "Natálie", která měla být údajně v roce 1969 zavlečena do Sovětského svazu.
Neméně mne zaujal způsob jakým toto pátrání provádíte. Pokud máte zájem na objasnění okolností tohoto
případu (pokud se skutečně stal) a totožnosti zavlečené osoby, bylo by vhodné spíše kontaktovat orgány, které
jsou k pátrání po osobách příslušné, tj. Policii ČR, službu kriminální policie a vyšetřování. Pátrání formou
zveřejnění, navíc prostřednictvím vašich tematicky úzce zaměřených stránek, má jen velmi malou naději na
úspěch. Další věc, která je mi v uvedeném případu nejasná, je skutečnost, že se zavlečená osoba obrací se žádostí
o pomoc na soukromé subjekty a ne na státní orgány České republiky (např. zastupitelský úřad ČR).
Vámi uvedené skutečnosti by bylo možno prověřit v příslušných evidencích a archivech. Já osobně se
problematikou pátrání po osobách nezabývám, avšak pokud máte zájem, mohu se obrátit se žádostí o pomoc na
Policejní prezidium, úřad služby kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, který je příslušný k
řešení problematiky pohřešovaných osob. Sdělte mi prosím kontakt na osobu, která má v uvedené věci více
informací, popř. přímo kontakt na osobu, která se domnívá že byla v r. 1969 zavlečena do býv. SSSR
(předpokládám že tato vás nekontaktovala přímo). Poté mohu kontaktovat odpovědné pracovníky, případ s nimi
konzultovat a případně jim i předat kontakty na zainteresované osoby.
policejní rada pplk. Mgr. Martin Neustupný
Policejní prezidium
ředitelství služby správních činností

Těší mě, že vám mohu pomoci. Prozatím vyčkám na bližší informace od zmíněné paní a pak budu kontaktovat
přílušné pracovníky Policejního prezidia, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. V uvedené věci je
samozřejmě též možné obrátit se přímo na kterýkoliv útvar policie, nicméně vzhledem k neobvyklosti a
značnému časovému odstupu tohoto případu, bude lepší obrátit se přímo na Úřad služby kriminální policie a

vyšetřování, příp. na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a
vyšetřování. Posledně jmenovaný útvar se kromě vyšetřování zabývá též dokumentací trestné činnosti, což je v
tomto případě velmi důležité, neboť vzhledem k době, kdy se případ stal, došlo již k promlčení spáchaných
trestných činů a jeho vyšetřování, dle trestního řádu, by muselo být zastaveno.

policejní rada pplk. Mgr. Martin Neustupný
Policejní prezidium
ředitelství služby správních činností

Na odvážné lidi se často zapomíná
Zajímalo by mne, zda ještě žije člen br. M.J. Hus který se zúčastnil akce v obci Sázava, shromáždění na Račíně a
pamatuje se na mého otce Stanislava Maška ze Sázavy u Ž.Otci je nyní 92 let.
Pavel Mašek
Po jménu Stanislav Mašek jsem začal pátrat v obci Sázava u některých činitelů ČSBS, kteří vlastní seznam členů
brigády M. J. Hus. Od nich jsem získal informaci, že v seznamu členů brigády je Mašek Václav narozený 3.10.
1895, který byl zpravodajcem brigády od 28. 10. 1944. Pochází z Ronova pod Dobravou a ne ze Sázavy u Žďáru
nad Sázavou. Z dosud žijicích bývalých partyzánů si nikdo na jméno Stanislav Mašek či Václav Mašek
nevzpomíná.
Dr. R. Hegenbart
Ještě bych s dovolením upřesnil, že otec mluvil o A. Sedláčkovi a L. Pilušovi z Velké Losenice. L. Piluša měl
být dle otce velitel skupiny
Pavel Mašek

Pan A. Sedláček byl autodopravcem a pan L. Piluš českým četníkem. Od otce si pamatuje, že spolupracoval s
odbojem. Oba zemřeli. Pan Sedláček nemá potomka a pan Piluš zřejmě také ne.
Dr. R. Hegenbart
Rád bych ještě zjistil, zada událost přepadení německých vojáků(asi 150) a jejich odzbrojení v Sázavě u. Ž .(2.
brigáda M.J.H.) při kterém padli dva občané, s následným příjezdem německého obněného vlaku a střelbou na
obec je někde zaznamenáno.
Pavel Mašek
Bohužel v dostupných zápisech a textech nic nenašli. Myslí si, že šlo zřejmě o Sázavu u Světlé nad Sázavou a ne
o Sázavu u Žďáru nad Sázavou.
Dr. R. Hegenbart
Jméno v Plzni
V Plzni Božkově je památník obětem první a druhé světové války a jsou na nich uvedena jména:
Jaroslav Kočandrle, Václav Kočandrle, František Kočandrle. Kde bych zjistil informace o jaké osoby se jedná?
Mám podezření, že jeden z nich je můj praděda, ale nevím kde si tuto informaci ověřit. Předem děkuji za Vaše
reakce.
JK
Máte více možností. Začněme s variantou, že by předek byl legionář. Doporučuji stránky
http://www.vuapraha.army.cz/ a zde záložku databáze legionářů. Po pokusu jsou zde uvedeni Kočandrle
František ( nar.10.7.1899 ), Jan ( 15.8.1884 ) a ještě z Bolevce Václav ( 28.5.1876 ). Všichni z okr. Plzeň. Je u
nich pochopitelně pak ještě více informací po rozkliknutí.
Jestli ani jeden nesedí, pak se rovnou na VUA Praha obraťe jako badatel jestli se nezachoval kmenový list
vojáka RU armády. Ovšem je stále ještě po povodních a odezva nemusí být rychlá.
Další možností je muzeum v Plzni, jistě stejně jako jiné okolo roku 2000 zpracovávalo seznamy legionářů,

případně i padlých za 1.sv.
Další variantu zatím nevidím, ale my do budoucna plánujeme dohledávat i veškeré údaje k padlým na
pomnících, tak jak je tomu např. u okresu Kolín, třeba na něco časem narazíme. V současné době nemůžeme
blíže pomoci. Snad stačí alespoň toto.
MB
Vážený pane Brynychu, děkuji Vám za Vaši odpověď. Velice mě potěšila a pomohla.
S pozdravem
Jaroslav Kočandrle
Publicistika
Památník Vítkov čeká proměna
Památník na Vítkově a jeho okolí se konečně dočká změny. Monumentální budova, jejíž hrubá stavba byla
dokončena v roce 1932 podle projektu architekta Jana Zázvorky a na jejíž výzdobě se podíleli významní umělci
J. Horejc, J. Malejovský, J. Obrovský, K. Pokorný, O. Španiel, J. Štursa, M. Švabinský a další, bude celkově
zrekonstruována. Nyní se v ní nachází mj. vojenské kolumbárium s hrobem Neznámého vojína. Ten původní, v
kapli Staroměstské radnice, byl totiž okupanty zneuctěn a
zničen.
Vznikne zde audiovizální a interaktivní expozice nazvaná
Křižovatky české
a československé státnosti od roku 1918 do roku 1992, tedy
do rozdělení Čechů a Slováků.
Má mít celkem pět oddílů. Křižovatka první: vznik
Československa, problém Slovenska a sudetských Němců,
křižovatka druhá: roky 1938-1945, Mnichovská dohoda a
okupace, třetí: nástup komunismu v roce 1948, čtvrtá:
situace po okupaci v roce 1968 a konečně pátá křižovatka:
sametová revoluce v roce 1989 a následný vznik České
republiky.
Muzeum za opravu zaplatí 226 milionů korun, expozice
budou stát dalších 35 milionů korun. Při opravě mají zmizet
např. sochy umístěné před památníkem a sochy,
znázorňující boj dělníků s buržoazií. Stávající Síň Rudé
armády má připomínat nejen Rudou armádu, ale i další
armády, které se podílely na osvobození naší republiky od
fašismu.
Základní kámen k Památníku Národního osvobození byl
položen 8. listopadu 1928. V letech 1929-1938 probíhala
výstavba, v letech 1939-1945 v památníku bylo skladiště
něm. vojenského materiálu. V roce 1945 přibylo uctění
památky padlých v právě skončené II. sv. válce. V letech 1948-1989 památník propagoval vládnoucí
komunistický režim a stal se pohřebištěm komunistických vůdců. Po smrti Klementa Gottwalda zde bylo
vystaveno jeho nabalzamované tělo.
Časem má být opravena i socha Jana Žižky z Trocnova, největší bronzová jezdecká socha na světě. Autorem je
Bohumil Kafka, dokončena byla v roce 1941, odhalena však byla až
v roce 1950. Měří téměř 10 metrů, skládá se z 39 bronzových dílů a váží 16,5 tuny.
Socha je poškozená, neboť v bronzových odlitcích koňských nohou je železobetonová konstrukce, do níž léta
zatékalo a srážela se tam voda, která zamrzala a kopyta jsou proto poškozena. Částka na její opravu se bude
pohybovat kolem 10 milionů korun.
Projekt opravy předpokládá i výstavbu kavárny na střeše, z níž bude úchvatný výhled na Prahu. Ve druhém
patře se počítá s pořádáním koncertů, přednášek apod.
K vidění má být též laboratoř, ve které se před lety vědci starali o nabalzamované tělo prezidenta Klementa
Gottwalda.
Slavnostní otevření je naplánováno symbolicky na 28. říjen 2009, tedy v Den vzniku samostatného
Československého státu.
Necháme se překvapit novou podobou moderní expozice a využitím celého Památníku.
(VŠ)

Tajná vzpomínka
Ve 4 hodiny ráno 18. června 2007 se objevila na budově Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR v Praze
8 - Libni nová pamětní deska. Je vyrobena z plastu s nápisem:
V TĚCHTO MÍSTECH BYL DNE 27.5.1942 PROVEDEN NEJVÝZNAMĚJŠÍ ČIN EVROPSKÉHO
ODBOJE.
DVOJICE ČESKOSLOVENSKÝCH VOJÁKŮ ZDE PROVEDLA AKT NÁRODNÍ ODPLATY  ÚTOK NA
NĚMECKÉHO PROTEKTORA REINHARDA HEYDRICHA.
VLASTENCI NEZAPOMÍNAJÍ – NA ROZDÍL OD ČESKÝCH POLITIKŮ
Bohužel, text obsahuje dvě chyby. Jednu gramatickou ve slově nejvýznamnější a druhou, že totiž Heydrich
nebyl protektor, nýbrž zastupující říšský protektor.
Nespadla z nebe, ale tajně ji instalovali členové skupiny, kteří si říkají „barbaři“.
Je umístěna
přibližně v místech, kde právě před 65 lety spáchali dva stateční čs. parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík atentát
na zastupujících říšského protektora Reinharda Heydricha.
Deska vyvolala diskuzi o důstojném připomenutí tohoto historického činu.
Např.
místostarostka Prahy 8 paní Ludková pokládá instalaci desky na zeď počmáranou sprejery za „naprosto
nedůstojnou“. Ať již tam však deska zůstane nebo ne, objevují se již u ní květiny jako vzpomínka na tento čin.
A nezůstalo jen u jedné desky! Dne 21.
června 2007 se objevila další zpráva o nové
pamětní desce tamtéž. Jejími zadavateli a
tvůrci je amatérská historická skupina 1.
AMEC - Aniversary and Memory Expedy
Club. Nachází se na ní tento nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ BYL DNE 27.
KVĚTNA 1942 USKUTEČNĚN ČLENY
VÝSADKU SKUPINY ANTHROPOID
ATENTÁT NA ZASTUPUJÍCÍCHO
ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA
REINHARDA HEYDRICHA. TENTO
ČIN NECHŤ NENÍ ZAPOMENUT.
L.P.2007 1.A.M.E.C.
Zástupce klubu F. Barták uvedl, že tato
deska byla na místě dokonce dřív, než ta
předchozí. Avšak datum neuvedl.
Tuto desku se nám však najít nepodařilo.
V sobotu 23. června jsem se dozvěděl z rozhlasových zpráv, že první deska byla ukradena! Rozvířila však
alespoň diskuzi o tom, že na důstojné připomenutí tohoto činu se zapomíná již dlouhých 65 let.
Je samozřejmé, že tento případ budeme nadále sledovat.
(Vladimír Štrupl, 24. června 2007)

Informační výstava o projektu mapování vojenských pietních míst
Na dvanáctém srazu našeho klubu dne 14. dubna 2007 proběhla mj. diskuse na téma propagace mapování VPM.
Dianu napadlo využít prázdnou vitrínu naproti pokladně divadla U Hasičů v Praze 2, Římské 45 (Hasičský dům).
Denně tudy projde několik set lidí, tak proč ne. Chodí se tudy totiž nejen do divadla, ale i do recepce Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Od nápadu nebylo daleko k činu. Rozhodli jsme se vytvořit dva panely, a to
nejpozději do 8. května, k 62. výročí osvobození. Jeden hasičský a druhý náš. Termín značně šibeniční. Hned
druhý den Diana kontaktovala pana ing. Ivana Jirotu ze SHČMS, který má tyto záležitosti na starost. Ten
přislíbil možnost propůjčení zmíněné vitríny.
Zakoupil jsem tedy dva kusy polystyrenu, připravil dva medailony a nechal zhotovit šest fotografií hasičských
VPM na panel Hasiči v odboji 1939-1945. Na náš panel jsme vybrali z domácího archivu. celkem patnáct
fotografií a malinko jsem upravil naši starší brožurku. Panu Jirotovi jsem ukázal předběžný návrh, ten nadšeně
souhlasil a opatřil nám znak SHČMS.
V pondělí 7. května jsme v šatně divadla na oba panely rozvrhli a připevnili fotografie, krátké medailony
popravených hasičů Jiřího Nováka a Bohuslava Hampejse a brožurku o našem mapování a umístili je do vitríny.
Oba tak připomínají listy otevřené knihy. Dolů na hasičský panel jsem umístil popisek s tímto textem:

Instalováno s laskavým svolením Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska dne 7. května 2007
Fotografie: Vladimír Štrupl a Ivo Šťastný
Medailony: A. Hájková, D. Tomášek - Poslední
poprava v Terezíně, Praha 1988
Připravili: Členové Projektu mapování vojenských
pietních míst Diana a Vladimír Štruplovi www.vets.cz
Na pultě pokladny je pro případné zájemce
připraveno několik desítek vizitek s adresou
projektu.
No, a tak tím jsem vlastně oslavil i své narozeniny.
A konečně 9. května byly do vitríny vloženy dvě
zapůjčené historické hasičské přilby a sekyrka.
Časem bychom mohli dát dohromady jména 954 obětí z řad hasičů. Tento počet je uveden na pamětní desce na
Hasičském domě v Praze 2, Blanické ulici 13.
Doufejme, že výstavka splní svůj účel a přivede do našich řad další přispěvatele.
Vladimír Štrupl, 10. května 2007
Ohlasy z našich internetových stránek
WWW.VETS.ESTRANKY.CZ
na stránce obce Lidice
Tomáš – Hezká práce
Byl jsem se zde podivat a je to vse vytvořené opravdu krásně.Kdyz se clověk vzije do te doby co ti lide museli
prozit tak to je opravdu strasná představa.Je to hezká památka.akorat by bylo třeba dobré v místech kde stál
nějaký dům tak by u toho mohla být fotografie pro představu jak to mohlo vypadat, ale jinak krásné...
obec Velké Meziříčí ( ZR )
Jaroslav Jaroš
Zajímalo by mne proč není ve VM uveden památník padlých v 1. svět. válce. Ti si snad nezasouží být
jmenováni? Většina mrtvých z II, svět války byla zbytečná. Zvláště těch v posledních dnech. Na události ve VM
mám svůj názor.
a naše odpověď:
Vážený pane,
tento web tvoří několik desítek nadšenců, žádná z oficiálních institucí nás jaksi nijak nepodporuje materiálně
takže data zařazujeme tak jak se je našim příznivcům podaří nafotit, zaměřit a přepsat. Máme zde mnohokrát
uvedeno, že prezentovaná data nejsou žádnou finální verzí, ale že plánujeme hledat ještě mnoho let. Máme zde
několik tisíc památek na obětí 1.sv, legionáře a desítky tisíc jmen obětí VŠECH konfliktů, my nikoho
nekádrujeme, jsou to prostě oběti doby. I \"zbytečná obět\" musí mít své místo v historii.
Toto je jediná odpověď, kterou Vám nyní mohu dát.
Pěkný den.
Památník v obci Malé Všelisy, okres MB
06844 Desau Hallmeyerstr. 05 (Reinhard Ziebold, 08. 06. 2007 18:08)
Dieses Denkmal kenne ich aus den Jahren 1945 und 1946.Damals arbeitete ich beim Gutsbesitzer Vaclav
Sipek.Bei diesem arbeitete auch ein Vaclav Kolinsky.Er war sicher der Sohn des auf derTafel genannten Josef
Kolinsky.Vaclav Kolinsky war ein hervorragender Mensch.2003 war ich im Dorf Male Vselisy.Dort sagte mir

eine Frau aus derSchmiede im Tal,Dass sich der Friedhof in Bezno befindet.Dort fand ich das Grab von Vaclav
Sipek,aber nicht das vonVaclav Kolinsky.Es ist eine gute Sache,dass Sie Ihre Gefallenen so ehren.Viel Erfolg für
Ihre weitere Arbeit.
Zrušený pomník v Mělníku, okres Mělník

Tank na památku Rudé armády...? (Tom Klíčník, 11. 06. 2007 17:21)
Tank v Mělníku (T-34/76) patřil do výzbroje polské armády (a nikoliv Rudé). Jedná se o unikátní stroj s
lisovanou věží (tzv. želva). Nyní je tank zrekonstruovaný a uložený v Lešanech.
a naše odpověď:
Prezentujeme pouze informaci jak je ( tedy byla ) uvedená na desce pod tankem a tam je zmínka o Rudé armádě.
Na tanku je pěticípá hvězda.
Že je v Lešanech je jen dobře.
Každopádně díky za doplnění.
Martin
Ohlasy z veřejnosti
Pomník v obci Majdalena, okres Jindřichův Hradec
Děkuji za zveřejnění výše uvedených fotografií.
O pomníku obětem válek v Majdaleně jsem vůbec nevěděl. Dosud jsem viděl pouze pamětní desku na nádraží v
Majdaleně, kde byl můj děda zastřelen.
Informaci předám svému otci, který bude zcela jistě velmi potěšen.
S přátelským pozdravem
ing. Karel Jordák
Pomník v obci Ratibořské Hory, okres Tábor
Sourozenci Oldřiška a Jindřich Varhanovi, 29. 05. 2007 14:06
Tatínek Jindřich Varhan a teta Marie Spilová byli popraveni nacisty v roce l942. Díky internetu jsme se teprve
nyní dozvěděli,kde byli popraveni.Dnes se navíc dozvídáme, že v jejich rodišti jsou na pomníku i jejich
jména.Děkujeme.
Brno, centrální hřbitov - čestné pohřebiště
Památník padlých Rumunských vojáků
Vlad Cristea Vales, 04. 06. 2007 09:53
Díky Vám bratři! Va multumesc fratilor!

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM
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