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Slovo redaktora:
V počátku července se nemalá část členů projektu rozjela do misí na Balkán,
ale podařilo se i přes malou obtíž v úvodu udržet celý systém v chodu. Tato
věc ukazuje naši sílu i to, že se nejedná o žádné „one man show“, ale o
kolektivní dílo celého spolku. Přesto všechno nás čekají změny. S koncem
roku, případně s počátkem nového se zvětší počet vkladačů dat (
administrátorů webu www.vets.estranky.cz ). O jednoho či dva dobrovolníky.
Zaškolení provede dálkovým kursem Martin a tímto bude pro 1. a 2. fázi
postaráno o plný chod s mnoha rychlostmi. Nárůst účastníků projektu i dat nás
však zvolna nutí přemýšlet už i o 3. fázi. Na toto téma se vede nyní intenzivní diskuse, která už je
přímo zaměřená na to jaký použít software a jak budoucí databázi plnit daty.
No a blížící se konec roku znamená také zvolna zahájené přípravy na Pardubický seminář a setkání.
Letos je čím se chlubit.
A neměl bych zapomenout i na fakt, že se nám podařilo obnovit jednotu Československé obce
legionářské v Českém Brodě o čemž se lze dočíst i v tomto čísle.
Martin

Z často kladených dotazů :
Na otevřená setkání, pořádaná většinou v Praze opravdu může přijít kdokoliv ?
Ano, kdokoliv. Velmi se omlouváme za náš Pragocentrismus, ale Praha je opravdu pro většinu
nejdostupnější. Ale většina se zmenšuje a proto se pořádá ještě seminář v Pardubicích. Nicméně na
obě akce samozřejmě může přijít kdokoliv. Ostatně se scházíme na veřejných místech. Jde nám o to
vytvořit co největší okruh lidí se stejným zájmem. Případně neuškodí se předem ohlásit např. emailem,
abychom si zadali větší stůl.

Kronika Projektu
12.7.2007 je prezentováno více než 9300 vojenských pietních míst. Do projektu se zapojilo 111
osob.
5.8.2007 je prezentováno 9400 vojenských pietních míst. Do projektu se zapojilo 113 osob.
19.8.2007 je prezentováno více než 9500 vojenských pietních míst.
5.9.2007 prezentováno více než 9600 vojenských pietních míst.
21.9.2007 je v rámci projektu prezentováno více než 9700 vojenských pietních míst. Do mapování
se zapojilo 117 osob.

Z našich aktivit
15.setkání klubu ( projektu ) VETS
proběhlo z časových důvodů rozděleně do dvou dnů, a to ve středu 11.7. a v sobotu 14.7. Celkově se
tedy účastnili, Standa, Jaroslava Kainová, Vladimír, Diana, Honzin, Martin, Petr, a Radek Říha.
Celkem solidní návštěva byla však rozdělená na půl, takže celkově vlastně jen průměr. Nicméně je
vidět kupka nových jmen, takže to v tomto směru bylo rozhodně přínosné.
Středeční část byla věnována spíše ekonomickým věcem, kdy bylo přítomným ujasněno jak se povede
ve spolku účetnictví i jaké máme v tomto směru povinnosti. Není toho sice moc, ale něco přece.
Veskrze vše v tomto směru si na bedra vzal Standa a Jaroslava.
Sobotní část byla zase pro změnu už více k projektu. Standa a Martin stručně zopakovali co se
dohadovalo ve středu, následovalo obvyklé
seznámení s návštěvou webu a porovnáním počtů
VPM a válečných hrobů.
Dalším bodem byla mapová aplikace pověšená
na www.vets.cz kde až dosud chyběla nějaká
informace o nás. Shodli jsme se, že zde doplníme
následující text : „ Tuto mapovou aplikaci
provozuje Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.,
www.vets.cz „.
Zvolna také započala diskuse o programu v
Pardubicích, kdy hlavní kostra bude asi :
spolkové věci, finanční věci, webové stránky,
metodologický seminář ( vytvoření názvosloví
pro VPM ) a vlastní přednášky ( historie, apod., ).
Důležitá informace se týká posílání dat v následujícím půlroce. Ze známých důvodů musí dojít k
menšímu omezení. Platí všechna dosud platná pravidla s tím, že by bylo vhodné jednotlivé fotky v
emailu poskládat a zazipovat do velikosti cca 2 MB a to by měla být maximální velikost emailu.
Pochopitelně platí, že to má být buď z jedné obce či jednoho okresu pro 1 email. V případě, že je
posílána jen 1 – 3 fotografie, pak není komprimace potřebná. V případě, že se ukáže, že tohle omezení
nebude nutné, bude o tom Martin včas informovat.
K tomuto se váže také doporučení data posílat jen na 1 email, ideálně na brynychm@seznam.cz.
Opravdu není nezbytné posílat desítky MB na 2 – 3 emaily, vede to jen k zahlcování schránek. V
případě poruchy na některém z emailů ( ke které
už dlouho, dlouho nedošlo ) by bylo upozornění
v Aktuálně.
K obecnější diskusi se dává možnost do levé lišty
MENU přidat ještě odkaz na stránku, kde by byl
souhrn osobní stránek našich členů a
přispěvatelů.
V rámci diskuse o distribuci dat z naší strany,
panuje shoda v tom, že se naplní adresáře v
offline a data se budou vydávat z tohoto
budoucího souhrnu. Současný systém, kdy je část
fotek v offline a část v jednotlivých adresářích
členů je už poněkud neohrabaný. Takže Martin začne pozvolna daty offline plnit.
V diskusi je stále otázka loga našeho spolku, všechny návrhy směřujte na Standu.

A další neuzavřená diskuse je, jestli vytvoříme ještě jednu uzavřenou spolkovou sekci pro členy
spolku.
Důležitou informací je, že sraz v srpnu se vskutku koná na Moravě u Petra, takže mu dejte prosím
vědět kdo pojedete !!! Více v členské sekci.
A poslední věcí je, že coby Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. "Nesouhlasíme a odsuzujeme v
poslední době narůstající ničení a poškozování vojenských pietních míst v ČR. Jsme svědky ničení
jak válečných hrobů, tak i pomníků, které už by mělo donutit orgány činné v trestním řízení alespoň
k nějaké činnosti. Nelze souhlasit s diskusí, kdy je ničení hrobů vojáků Rudé armády na Olšanech
považováno „jen“ jako krádež kovu. Vojenská pietní místa jsou připomínkou naší historie, ať už
byla jakákoliv a my bychom je měli udržovat jako připomínku toho, že celá řada věcí se už nikdy
nesmí opakovat. Namísto toho jen pokračuje to co začalo natřením tanku na Smíchově na růžovo.
Se zničenými hroby a pomníky se můžeme dočkat zase nějakého nového výkladu dějin".
16.setkání klubu ( projektu ) VETS
Jelikož v pondělí bylo v restauraci Plzeňka plno, tak jsme zakotvili v restauraci U Bronců, Biskupská
4. Docela slušná hospůdka se zahrádkou, možná se přesuneme se srazy tam, neb tam není tolik
nahuleno a je to jen o ulici dál směrem k Florenci.
Účast: Standa, Vladimír, Diana a přivítali jsme novice Aleše Zahradníčka. Z dalších dvou noviců, kteří
měli dorazit, byl jeden pracovně vytížen vinou průtrže mračen a druhý, chudák, seděl na Plzeňce.
Bohužel sám, neměl totiž na nikoho z nás telefon. Ale zájem o nás trvá, na Spolek tedy nezanevřel a v
září přijde.
Na schůzi jsme probrali:
1. Dle sdělení předsedy: paní Kainová kontaktovala p. Famfuleho z Mirotic, okr. Písek, který se
zabývá organizováním srazů voj. histor. vozidel. Má kontakt na Prácheňské měst. muzeum, které do r.
1995 monitorovalo VPM v již. Čechách.
2. Znovu je potřeba rozvířit debatu o podobě našeho loga.
3. Je třeba zvýšit aktivitu našich členů, včetně účasti v diskuzích. Kolik členů z deseti se objevuje v
diskuzi?
4. Aleš Zahradníček podal přihlášku do Spolku.
5. Bohužel musíme zrušit akci na Moravě, neboť předseda se loučí se svobodou a pouze dva z Prahy
tam nepojedeme. Necháme akci asi až na jaro příštího roku, neboť v prosinci nás čeká 1. konference v
Pardubicích. Díky Petrovi za snahu.
6. Informoval jsem o mé cestě po polských koncentračních táborech Treblinka a Majdanek a o
množství a stavu VPM ve Varšavě. Zájezd organizoval Jiří Strnad ze Zájmové skupiny Odkaz
Mordechaje Anielewicze za podpory Terezínské iniciativy, zúčastnilo se ho 9 lidí různého věku, vč.
průvodce Jiřího Strnada.
16. a půlté setkání klubu ( projektu ) VETS
Nedávno si podal přihlášku do našeho spolku můj kamarád a soused Aleš Zahradníček. Již několik
VPM poslal na náš web, naši myšlenku podporuje, zaplatí členský příspěvek a proto ho doporučuji
přijmout do Spolku jako sympatizanta. Předseda také souhlasí. S tím, že zatím bude alespoň něco
přepisovat apod.

Na schůzi v září přijdou další dva kamarádi, kteří taktéž projevili zájem o role sympatizantů našeho
Spolku. Bohužel, ani jeden nemá PC. Ale příspěvek zaplatí. Domnívám se, že pro přijetí do Spolku by
mohlo stačit doporučení jednoho až dvou současných členů. Jaký je Váš názor?
A nyní to nejdůležitější. Protože se náš kolega a dosavadní vkladatel Martin chystá položit funkci
vkladatele, bylo třeba přijmout určitá, dalo by se říci krizová, opatření.
Na naši výzvu se přihlásil jeden dobrovolník. V úterý 11. září t.r. se s ním tedy Standa a Vladimír
setkali. Je to sympatický mladý muž, 37 let, programátor. Bydlí v Berouně, pracuje v Praze. Na naše
stránky narazil při hledání příbuzných legionářů.
S naší myšlenkou souhlasí, podal členskou přihlášku a složil 500 Kč. Projednali jsme s ním mnoho
věcí, např. že se znovu obnoví práce na přípravě vpm-klienta pro usnadnění vkládání dat. S největší
pravděpodobností se zúčastní i 1. konference v Pardubicích, kde bychom jej rádi představili.
Prosíme však Martina jako současného vkladatele, aby svou funkci vykonával až do doby, než se vrátí
z mise. Domníváme se totiž, že bude velice vhodné osobní setkání, projednání a ujasnění postupů při
vkládání a teprve poté by funkci převzal nový kolega Vizi (což je jeho dlouholetá přezdívka, pod
kterou by nadále rád vystupoval).
Dále předkládáme návrh, který se týká financí. Zrušit dobrovolný příspěvek a zavést povinný. Člen
Spolku 300 Kč/půlrok, sympatizant 150 Kč/půlrok. Nejlépe splatné první měsíc v daném pololetí.
Když se totiž podíváte do našeho účetnictví, tak snadno zjistíte, jak je to s tou dobrovolností. Aby se
peníze vybírali jen na schůzkách, kam chodí stále ti samí a od zbytku se peníze možná vyberou na
konci roku v Pardubicích, se nám nezdá být vhodné.
17.setkání klubu ( projektu ) VETS
17. setkání se konalo v úterý 25. září v restauraci U pomníku v Praze. Účast nebyla největší, ale už nás
bylo i méně : Vladimír, Diana, Standa a zájemce o členství ve spolku, pan Václav Pechoč.
V této sestavě prakticky nemělo cenu něco řešit. Pouze jsme nováčka informovali o naší činnosti a již
předtím jsem mu předal informační materiály, vč. Monumentů.
A zároveň blo vyjádřeno potěšení nad zmenšením se obsahu Fronty k zařazení na webu.
Doufejme, že říjen to bude s návštěvou lepší.

Jak se obnovovala Jednota Československé obce legionářské v Českém Brodě
Na rozšířeném výboru Sdružení válečných veteránů ČR, které se konalo dne
13. listopadu 2006 padl návrh na vytvoření menších celků v rámci
Středočeského kraje.
V praxi by to mělo znamenat, že hlavně s pomocí členů SVV se podaří
obnovit již zaniklé nebo oživit existující jednoty Československé obce
legionářské ve Středních Čechách.
Členem ČsOL nemusí být jen válečný veterán. Může se jím stát i bývalý
voják, příbuzný zahraničních vojáků či legionářů, případně sympatizant s
myšlenkou ČsOL.
V případě zájmu bychom rádi obnovili jednotu ČsOL pro okres Kolín a Kutná Hora. Předpokldám, že
zájem bude malý a tak se ani nesnažím psát okresy zvlášť. Pochopitelně, že je možné se k takovéto

"kolínské" jednotě připojit i z jiné části ČR za předpokladu, že dotyčný bude ochotný se podílet na
činnosti jednoty. Už minimálně jednoho zájemce o členství na kolínsku máme z Prahy.
A jak šel čas ☺
16.12.2006
No zájem je minimální, jak se dalo čekat. Avšak vypadá to, že by se nás dost sešlo na to vytvořit
jednotu Český Brod ( pochopitelně, že členové jsou za široka daleka - Praha, ... ), ale na tohle už by
lidský potenciál byl.
Nikdo další ??
27.02.2007
27.2.2007 jsem dostal email jako odpověď na žádost z 2.2.07. Tímto nás tajemník ČsOL vyzývá k
ústnímu jednání o obnově. Pochopitelně přijímáme a hledá se termín.
28.2.2007
28.2. jsem se sešel s tajemníkem ČsOL plk. Chejstovským, který mně potvrdil, že je možné jednotu v
Brodě obnovit. Pro ČsOL to však v současné době není priorita, neboť probíhá ověření členské
základny v sousedních okresech Kolín a Nymburk. Výsledkem by mohli být případní členové k
Brodské jednotě. Zde jsem zdůraznil, že nechceme být pasivní a fiktivní jednota, ale naopak
vykazovat spolkovou činnost !
Faktem tedy zůstává, že do sněmu ČsOL nebude možné jednotu obnovit. Sněm se koná na počátku
června. Do té doby máme uspořádat valnou hromadu členů ( tedy nás tří co již v ČsOL jsme, ostatní
jaksi nemohou hlasovat - zatím ), udělat o tom zápis a podat si znovu žádost o obnovu.
Zároveň jsem panu plukovníkovi představil projekt mapování VPM a naše plány do budoucna.
Jednání bylo ze strany ČsOL velmi vstřícné a příjemné. Myslím, že to naši snahu posunulo o pěkný
kousek dopředu.
3.4.2007
V sobotu 31/3 se konala valná hromada členů ČsOL jenž mají zájem obnovit jednotu v Českém Brodě.
O tomto byl pořízen zápis, který byl poslán se žádostí o registraci jednoty na ústředí ČsOL. Předsedou
jednoty byl zvolen mjr. Ing. Josef Přerovský.
30.5.2007
Ani po skoro dvou měsících jsme se nedočkali z ústředí ČsOL odpovědi na naši žádost o registraci
jednoty v Českém Brodě. Pěkný ukázka dodržování stanov právě před sněme ČsOL, který se koná 2.
června v Praze. Nicméně na tomto sněmu budeme mít zástupce, mjr. Přerovského, který je zde v rámci
středočeské jednoty.
9.6.2007
No tak je po sněmu ČsOL. Co to znamená pro nás netuším. V souladu se stanovami ČsOL jsme
požádali o ragistraci celkem 2x a to v obou případech před sněmem a v obou případech písemně.
Fotografie z valné hromady členů ČsOL co chtějí brodskou jednotu jsou i tady na webu. Otázka je
jestli vedení ČsOL vlastně chce vznik dalších jednot. Faktem je, že náš předseda ( i když nás vedení
ČsOL stále ignoruje, budeme ho takto titulovat ) je nyní na misi. Další člen ze zakládajících už je na
misi skoro taky, takže se toho v tomto směru už asi letos moc nestane. Doufejme, že buď ČsOL
předělá svoje stanovy, nebo se jimi také začne řídit. Pro případné zájemce je tu však ještě náš nový
spolek pro vojenská pietní místa, o.s.. Pravda nemá tak honosnou historii, ale alespoň má zájem.
21.7.2007
Předsednictvo ČsOL na svém zasedání dne 17.7.2007 odsouhlasilo obnovení jednoty v Českém Brodě.
Jednota má v současné době tři členy. Předsedou je mjr.Ing. Josef Přerovský, jenž je zároveň v
republikovém výboru ČsOL.
Jelikož v současné době je v misi i další člen jednoty, bude se činnost rozvíjet spíše až ke konci roku a
po novém roce. Prosím o omluvu za toto zdržení, teď zase z naší strany.

Publicistika
Proč ?
Využiji příležitosti, že z mnoha důvodů bude nějakou dobu vycházet Monument v poněkud odlehčené
verzi, tedy jen jako informační souhrn. Důvodů, které nás k tomuto omezení vedli je celá řada, hlavní
je nedostatek času. Doufejme, že se vrátíme k plnému formátu co nejdříve. Příslibem zlepšení je
avizovaný nástup druhé admina pro provoz webu www.vets.estranky.cz.
A tím se dostávám k tomu, proč jsem se rozhodl pro tento příspěvek.
Kolem našeho projektu se točí celá řada PROČ, takže se na některé pokusím odpovědět.
1) PROČ to děláme ? Protože si myslíme, že je třeba nějakým přístupným způsobem vyjádřit
úctu Obětem všech konfliktů a událostí spojených nějak s vojenskou historií. A i proto, že
naprosto shodným způsobem se postupuje i v dalších zemích. Kupodivu i v nich ne vždy hraje
hlavní roli stát, stejně jako u našeho projektu.
2) PROČ si myslíme, že je naše cesta správná ? To je správný dotaz, ale na špatném místě. My
máme dva weby. Obecně se to málo ví, což je důsledek toho, že se málo čte. Tento článek
stejně vznikl hlavně kvůli tomuto proč, takže se pokusím situaci objasnit a doufám, že už
naposledy. Projekt mapování má mít 3 fáze. První hledací probíhá na webu
www.vets.estranky.cz, kde se shromažďují dostupná data, doplňují se, částečně se bádá.
V zásadě se ale dá říci, že je projekt mapování VPM na těchto stránkách vítaným hostem i
když jsou to stránky pro veterány. Projekt je zde vítán třeba navždy, ale není to finální verze
projektu. Druhá fáze je fáze skládání dat, kdy se budou dávat dohromady VPM, jména,
historie, ale i místa a třeba i insignie, vše dle potřeby. I tato fáze poběží na webu
www.vets.estranky.cz, ale i tato fáze nebude konečnou. No a konečně třetí fáze projektu
mapování VPM bude výsledná prezentace dat. Kdy s ní začneme se ještě neví, ale každopádně
to bude s jiným vzhledem, s lepším vyhledáváním a mnoha dalšími moderními prvky, tak aby
celá prezentace byla důstojná tomu k čemu je určena. A tato výsledná prezentace, pracovně
třetí fáze, poběží na jiné adrese. S velkou pravděpodobností to bude www.vets.cz. To co
v současné době pracovně nazýváme offline je „pouze“ zásobník dat, fotografií atd.
Z výše uvedeného jasně plyne, že je zcela zbytečné nás napadat, že jsme si v některé lokalitě dovolili
vynechat nějaké místo, nějaký pomní, desku či hrob. Prostě jsme ho zatím jenom nenašli. Místo
kritiky, navážení se do nás a místy nepochopitelných komentářů prosím, raději vezměte fotoaparát a
přidejte se k našemu projektu alespoň pomocnou rukou.
Díky moc všem kdož nám pomáhají, naše řady rostou, počty VPM rostou, ale stejně tak roste kritika,
že něco někde nemáme. Takže závěrem, my nejsme oficiální databáze, náš projekt jde mohutně nad
rámec zákona o válečných hrobech a náš záměr je dikce širší než dikce tohoto zákona, takže věřte, že
dříve či později dohledáme většinu dohledatelného. Ale do té doby se prosím s kritikou, že nějaké
VPM není prezentováno obracejte laskavě na příslušný krajský úřad či přímo na Ministerstvo obrany,
jako v zákoně uvedené správce oficiálních dat.
Velké díky, opravdu to zabere dost času odpovídat na dotazy PROČ něco nemáme.
Ohlasy z našich internetových stránek
WWW.VETS.ESTRANKY.CZ
Praha západ: Památník Brdským partyzánům
Bronzová deska ukradena, pod deskou byla schránka s prstí z bojišť na Dukle a u Sokolova.
Schránka vypáčena, zůstal po ní jenom otvor do skály.
prst (Franta, 02. 07. 2007 23:06)
Konecne nekdo na to upozornil. Oficialnim institucim je to asi jedno, podklady pry maji uz dva roky
na predsednictvu... Asi nestihaj :-)

Litoměřice, okres Litoměřice
A krematorium RICHARD?I (Jiří KONEČNÝ, 23. 07. 2007 21:50)
Tento pomník s menší renovací stojí na tomto místě tj. u ZŠ Boženy Němcové a centrálního parku, na
proti zahradnickému učilišti, již hodně dlouho. V minulisti si město pietním aktem vždy na
rudoarmějce vzpomělo. A co krematorium Richard nad litoměřickým hřbitovem? To nestojí za
pozornost a za uvedení na webové stránky? Ten má stejnou váhu, né-li větší, než ten pomník již
zmíněný!!! Nemyslíte?
A naše odpověď : nejsme všude (Martin, 23. 07. 2007 22:23)
Vážený pane, jsme spolek nadšenců, nemůžeme být všude, máme zde asi tak desetinu toho co v ČR
zbylo, místo navážení se do nás, že ještě něco nemáme můžete vzít fotoaparát a poslat nám podklad.
Takhle děkuji za tip. Pro nás má vše velkou váhu a věřte, že se snažíme pokrýt celé území. Nemyslíte,
že za oficiální mapování těchto míst si někoho platíte ze svých daní? Už jste psal na krajský úřad?
(Poznámka: do vydání tohoto čísla bylo dané VPM doplněno, díky našemu stálému přispěvateli
Twiggymu )
NITRA, Slovensko
ZABUDAME (sfigy, 06. 08. 2007 00:55)
NA MESTSKOM CINTORINE JE TIEZ POMNIK CO ZABUDAME!!!
A naše odpověď:
Zdravím, nezapomínáme ! Stačí umět číst. Tyto stránky slouží ke sběru dat. To, že zde něco není
znamená, že jsme to zatím nenašli. Tento fakt je zde uveden několikrát a přesto nám stále někdo
vyčítá, že jsme něco vynechali či zapoměli. A jen málo z takových vezme fotoaparát a fotku s místem
nám pošle. Slovenská VPM jsou zde díky hlavně panu Jablonkovi, jemu dík za množství dat. Pěkný
den.
Z Návštěvní knihy
Dakujem za to ze stale existuju ludia, ktori si nielen vazia ceny ktoru zaplatili vsetci ktori padli v boji
za nasu slobodu, ale aj vo vojne celkovej ako takej, a okrem toho sa este aktivne venuju tomu aby tuto
temu zviditelnili a dali do pamati vsetkym. Je to skvela stranka, drzim Vam palce, som zo Slovenska a
preto nemam ako pomoct aktivne,ale velmi pekne dakujem!
Rado Sipka
Olomoucký kraj
zofrey.hahaha@seznam.cz
Pietní místo
Proč tu nemáte i Javoříčko??
a naše odpověď:
Dobrý den, asi už nedokážu odpovědět. Na mnoha místech tohoto webu, dokonce i na úvodní straně je
napsáno, že tyto stránky slouží hlavně pro sběr dat ( cituji :“Tyto stránky slouží hlavně ke sběru dat
pro závěrečnou prezentaci, nejedná se tedy o uzavřený souhrn dat". ). Chybí zde asi 4500 obydlených
lokalit, když už bychom použili slovo chybí. Jezdíme po ČR, hledáme, fotíme a prezentujeme. To vše
ve volném čase jako koníček, jako vyjádření úcty k Obětem všech možných konfliktů. Hledáte-li
ucelená data, obraťte se prosím na Váš krajský úřad, který je zákonem povinován tyto data sbírat,
taktéž Ministerstvo obrany si vede ucelenou databázi. Dříve či později bude Javoříčko i zde. Až se tam
někdo z nás či našich příznivců dostane a lokalitu zpracuje. Díky za pochopení a příjemný den.

Ohlasy z veřejnosti
Dobrý den,
narazil jsem náhodou při plánování cyklovýletu do Dolních Vilémovic a k hájovně Ostrý na stránky
Válečných veteránů Kolínska, kde jsem nalezl nejen informace, kde přesně leží pamětní desky Jana
Kubiše a Jaroslava Kotáska, ale i jejich fotografie. Chci jen poděkovat za jejich existenci a za Vaši
práci při jejich tvorbě, určitě to má smysl. Překvapilo mě, že obsahují už i pamětní pamětní desku
odhalenou nedávno v Ohrazenicích. Ještě jednou díky!
Vlastimil Havel

Nesouhlas s ničením VPM ( diskuse z webu ČSBS )
"Nesouhlasíme a odsuzujeme v poslední době narůstající ničení a poškozování vojenských pietních
míst v ČR. Jsme svědky ničení jak válečných hrobů, tak i pomníků, které už by mělo donutit orgány
činné v trestním řízení alespoň k nějaké činnosti. Nelze souhlasit s diskusí, kdy je ničení hrobů vojáků
Rudé armády na Olšanech považováno „jen“ jako krádež kovu. Vojenská pietní místa jsou
připomínkou naší historie, ať už byla jakákoliv a my bychom je měli udržovat jako připomínku toho,
že celá řada věcí se už nikdy nesmí opakovat. Namísto toho jen pokračuje to co začalo natřením tanku
na Smíchově na růžovo. Se zničenými hroby a pomníky se můžeme dočkat zase nějakého nového
výkladu dějin". Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. www.vets.cz
ohlasy – za svobodu.cz
27.7.2007 16:14, Vložil: Antonín Nešpor neston@lidice.cz Máte můj souhlas, pane Štruple, společně
s podporou snažení Spolku pro vojenská pietní místa.
Konečně, můžou se i ostatní podívat, jak takový zdevastovaný pomník vypadá. Je to dnes jen kus
skály uprostřed parku s vyvrtanými otvory po uchycení mosazných desek.
http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-teplice/bilina
Když jsem se v Bílině ptal náhodných chodců, co je to v parku za kus kamene, málokdo věděl, že tam
byla asi nějaká deska a tu, někdo ukradl, ale nikdo nevěděl, co vlastně na té desce bylo, to jsem musel
teprve zdlouhavě vykorespondovat s místními úřady.
Ten zloděj barevného kovu, byl ale určitě také prznitel pomníků a hrobů.
Doporučuji vyvolat diskusi na úpravu v legislativy, aby za jakékoliv prznění hrobů a pomníků byl trest
půl roku natvrdo do lomu lámat kamení, bez ohledu na výši nákladů opravy. Žádný fešácký kriminál.
Tady máš palici a roztloukej kamení.
Možná by došlo i na natěrače tanků.
30.7.2007 2:40, Vložil: Bohdan CHMELNICKIJ
Souhlasím s panem V.Štruplem. Pomníky osvoboditelů se ničit nemají je to neúcta k těm kteří padli za
naší svobodu. Však na druhé straně se nemůžete divit, že se to děje. Lidské a morální zábrany u
většiny lidí nejsou, lidem již nic neříká pojem vlastenectví, hrdinství ale i hrdinství na to, že jsem
Čech. Když v dnešní době je prioritou mít co nejvíce i za cenu, že budu krást, tunelovat, podvádět.
Naší zákonodárci místo toho aby vymýšleli zákony pro lidi dělají pravý opak. Je nemožné tento stav,
který je tady nastolen svádět na komunisty nebo vůbec na levici. Komunisté nejsou již 17 let u moci,
to je to samé kdybych chtěl všechno svádět na církev. Na jedné straně zachraňujeme přírodu a na
druhé straně ji ničíme. Kdo za to může, jednoduchá odpověď všichni ti kteří vymýšlejí zákony, které
za nic nestojí. Domoci se spravedlnosti v naší zemi je těžká věc, chudí se stávají chudšími a bohatí
bohatnou ještě více. Pokud budeme se snažit vyznamenávat vrahy, převracet historii tak aby
vyhovovala spojencům, mít na svém území kancelář Landsmanšaftu, povolit stavbu radaru na svém

území proti vůli 3/4 národa, navrhovat humální bombardování bývalé Jugoslávie tak se lidi nemusí
ničeho bát, nejsou zákony které by takové zlořády trestaly. Nebo si myslíte, že to co se děje u nás by
mohlo existovat v Německu,ve Francii a jinde na světě?
30.7.2007 17:08, Vložil: Martin Brynych
V rámci úpravy legislativy by se jistě mělo objevit nejen ustanovení, které jasně postihne poškozování
( neboť současné pokuty jestli se vůbec uděluji např. podle přestupkového zákona jsou asi málo
odstrašující ) ale i ustanovení o jakési pietní zóně, tedy o jasně definované vzdálenosti do které se
nebude moci umístit nic co památku znevažuje, jako je třeba vylepování plakátů, věšení různých
ozdob na držáky věnců ( např. na vánoční svátky apod. ). Tato diskuse je nezbytná, historie, ale hlavně
obětí si musíme vážit.

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM
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