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

Slovo redaktora:
Přiblížil se nám konec roku a uzavíráme první ročník Monumentu. Zpravodaj se jako všechno
v projektu vyvíjí a žije vlastním životem. Nenaplnilo se původní očekávání, že Monument bude něco
více než „jen“ propagační magazín projektu, ale i přesto se podařilo ho udržet při životě. Není žádným
tajemstvím, že je nás až moc málo na tolik úkolů co jsme si před sebe naskládali, takže i skládání
Monumentu je svým způsobem zátěž. Přesto tedy zpravodaj přežil a doufejme, že se v dalším roce
zadaří ho poněkud rozkvést do větší míry.
Jelikož bilancovat budeme hlavně ve Výroční zprávě není třeba se zde nějak výrazně opakovat.
Většinu toho co jsme chtěli v roce 2007 dosáhnout jsme dosáhli, takže můžeme mít jen a jen pocit
dobře vykonané práce.
Všem co se do Projektu mapování VPM zapojili patří velké díky za jejich vůli a odhodlání se těmito
kousky naší historie prodírat a trávit nad touto prací hodiny a dny mnohdy nelehké práce.
Martin

Kronika Projektu
4.10. 2007 je prezentováno více než 9800 vojenských pietních míst. K projektu se připojilo 119
osob.
27.10.2007
12.11.2007

je prezentováno více než 9900 vojenských pietních míst. Zvýšil se počet nášivek a projektu se
účastní 120 osob.
dosáhl počet prezentovaných VPM hranice 10000. Do projektu se zapojilo 127 osob. Navýšil se
počet insignií.

28.11.2007 je prezentováno více než 10100 vojenských pietních míst.

Z našich aktivit
18|.setkání klubu ( projektu ) VETS

27. října proběhl v restauraci U Bronců náš již 18. sraz. Prakticky zbytečný. Předseda a Ivo se
omluvili, a tak se zúčastnili pouze Petr, Diana s Vladimírem a nový sympatizant Pavel
Měkota. Ten na místě podal přihlášku a vložil 200 Kč. Postěžovali jsme se na nízkou účast a
malou aktivitu ostatních členů spolku. Dohodli jsme se, že Petr pošle pozvánku na konferenci
na www.valka.cz a Vladimír do Anletu a ČSBS.
Také jsme znovu v hovoru narazili na nevhodnost titulku na našem webu - Váleční veteráni
Kolínska. Nešlo by odstranit? Myslíme si totiž (a
Petr z vlastní zkušenosti potvrdil), že tento nadpis může některé lidi odradit od dalšího
prohlížení našich stránek.
Dále jsme se dohodli, že v listopadu sraz nebude a těšíme se na konferenci v Pardubicích, kde
snad bude účast hojná a diskuze plodná!
Následně se Vladimír s Dianou zúčastnili v neděli 28. října slavnostního shromáždění k 89.
výročí vzniku Československé republiky, kam byli pozváni předsedou ČSBS Prahy 3 dr.
Ronským.
Konalo se v panteonu Národního muzea v Praze. Pořádal jej Český svaz bojovníků za
svobodu, Čs. obec legionářská, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení
osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Sdružení Českého národního povstání spolu s
Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR, Národním muzeem, Českou obcí
Sokolskou, evropským hnutím ČR, Českým Junákem, Klubem dr. Milady Horákové,
Konfederací politických vězňů, Masarykovým demokratickým hnutím, Masarykovou
společností, Orlem, Společností dr. E. Beneše, Společností bratří Čapků, Společností Jana
Masaryka a Svazem PTP (Vojenské tábory nucených prací).
V krátkém úvodním projevu si předsedkyně paní Anděla Dvořáková oprávněně postěžovala
na nezájem státu o bojovníky za svobodu a jejich odkaz.
Vznesla také protest proti chystanému průvodu neonacistů Prahou. Další projev měl JUDr.
Pavel Rychetský a Miroslava Němcová.
Celou akci natáčela v přímém přenosu Česká televize.

Den válečných veteránů

Jak vůbec vznikl nápad oslavovat válečné veterány ? A proč se
slaví právě 11. listopadu ? A koho lze považovat za válečného
veterána ?
Tak předně, 11. listopadu 1918 v 11.00 hodin ve štábním
vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského
maršála Foche v Compiegne na řece Marně podepsalo
Německo příměří v první světové válce. Proto se tento den stal
„Dnem veteránů“.
Francie iniciovala tento den jako Den padlých nebo Den
příměří již v roce 1919. Během krátké doby se pak vzpomínka
na padlé rozšířila i v Severní Americe jako Den vzpomínek či

Den veteránů. Jedenáctý listopad byl vyhlášen Dnem válečných veteránů a například v
Kanadě uctívají tento den jako Remembrance Day na počest vojáků padlých v obou
světových válkách. Jako vzpomínku si lidé toho dne dávají do klopy papírový květ máku.
Jako den válečných veteránů se slaví nejen v Evropě, ale i v USA a Kanadě. Oslavuje se tak
nejen konec 1. světové války, ale i jako pocta vojákům z druhé světové války, jakožto i všech
dalších konfliktů. V České republice se 11. listopad jako Den veteránů poprvé připomínal v
roce 2001. Hlavní pietní akt se tehdy uskutečnil v Národním památníku v Praze na Vítkově a
stejně tak v celé České republice si občané a vojáci připomněli české oběti válečných
konfliktů. Například ve Velké Británii se přesně v jedenáct hodin na dvě minuty zastaví život.
Tento zvyk trvá již od roku 1919 jako symbol uctění památky padlých v den podpisu příměří
na konci první světové války. K tradici dvouminutového ticha se v roce 1921 přidal symbol
rudého vlčího máku a podnět dala právě založená Britská legie, jež pomáhá všem bývalým
vojákům, kteří se zúčastnili válečných konfliktů. USA se 11. listopad zpočátku slavil jako
Den příměří, který se v roce 1926 stal svátkem. Od 1. června 1954 byl svátek přejmenován na
Den veteránů jako pocta všem veteránům. V USA se někdy také označuje jako Remembrance
day.
V ČR je den válečných veteránů zařazen jako významný den.
A k čemu je tento svátek ?
Tento den by měl by být příležitostí připomenout si všechny, kteří ve válečných válečných
konfliktech ve všech částech světa obětovali své životy v bojích na obranu principů svobody a
nezávislosti. Může posloužitjako chvíle pro připomenutí osudů mrtvých i živých veteránů.
Může posloužit i peo připomenutí, že jsou veteráni nejen z 1. či 2. světové války, ale i mnoha
novodobých konfliktů. Jistě nezaškodí si zde připomenout některá z hesel pod kterým se Den
veteránů slaví v USA : „Svoboda není nakupování“, „Svoboda není zadarmo“.
A kdo, že je válečným veteránem ?
Dle zákona 170/2002 je válečným veteránem občan České republiky, který nepřetržitě
alespoň po dobu třiceti kalendářních dnů jako příslušník armády konal službu v místě
ozbrojeného konfliktu nebo konal službu v mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní
organizace, jíž je Česká republika členem. Případně pokud konflikt nebo mírová operace trvá
kratší dobu než 30 dnů, má se za to, že je podmínka časového trvání služby splněna. Tato
podmínka je rovněž splněna, utrpěl-li příslušník armády v místě nasazení při výkonu služby v
přímé souvislosti s ním újmu na zdraví nebo vykonal mimořádně záslužný čin.
Výroční setkání a seminář v Pardubicích
Výroční setkání účastníků Projektu mapování
vojenských pietních míst spojené se seminářem na
téma vojenská pietní místa se konal již podruhé v
Pardubicích. Loňský ročník jsme pracovně označili za
nultý, jelikož jsme se učili jak takovou akci pořádat.
Letošní ročník byl tedy „papírově“ prvním.
Místem setkání byla již tradičně Pivovarská restaurace,
respektive její salónek. Organizaci si stejně jako minule
vzali na starosti Ivo s Jardou a stejně jako minule bylo
vše bez chyby. Prostor dostatečný, dostatek počítačů,
projektor, ale i ubytování pro zájemce.

Ani účast nebyla nejhorší : Ivo s potomkem, Petr Tichý, Vladimír s Dianou, Martin se Zdeňkou, Jarda
Šváb, Petr Novák, Radek Říha, Standa s Kristinou, Aleš Trávníček s doprovodem a jako host milá
návštěva, pan Svatopluk Kučera, pokračovatel v tvorbě seznamu obětí druhé světové války.
Zahájení mírně po desáté se tradičně pojilo s
organizováním prostoru a upřesnění programu a před
dvanáctou jsme zahájili.
První blok byl věnován více technickým věcem
ohledně fungování webu, kdy Martin přítomné
seznámil, čí spíše znovu zopakoval pravidla fungování,
provozování, vkládání dat a vůbec všeho nezbytného
pro www.vets.estranky.cz.
Zde je třeba upozornit na fakt, že zavládla shoda v
názoru, že je třeba plně využívat možností Badatelny a
nejisté lokality dávat přímo tam. Je to z důvodu,
abychom si do budoucna nevysloužili pověst Spolku, co „každý šutr považuje za vojenské pietní
místo“. Jelikož tomu tak dosud není, nebude tomu ani do budoucna, právě díky takovýmto
upřesněním.
Další přednáškou bylo téma územní členění ČR, respektive administrativní členění a používání dat z
registru UIR ADR. Opět se víceméně hlavně zopakovalo, že pro zařazení VPM používáme nejmenší
formu lokalit v ČR, tedy tzv. částí obcí. Důvod je prostý, obce se stěhují, dělí, slučují, ale
nepřejmenovávají se. Takováto lokace je tedy nejtrvalejší a jednotlivé položky se dají přesouvat v
okresech a není nutné rozdělovat stránky s příspěvky. Zároveň je takováto minimální forma dobrým
stavebním kamenem pro budoucí databázi.
První blok končilo dnes již tradiční Mapování Soudního okresu Český Brod. Je s podivem, že se od
roku 2004 nijak zvlášť nezlepšilo chování některých státem či obcí placených úředníků se vztahem k
válečným hrobům, respektive vojenským pietním místům.
Odpolední blok zahájil předseda Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. Standa Kain, kdy bylo předáno
ocenění za přínos při mapování vojenských pietních míst. Bylo rozhodnuto, že náš spolek bude
vydávat osobám, které se na mapování VPM významně zasloužili pamětní list. Letošní rok byl tedy
prvním, kdy bylo toto ocenění uděleno. Část pamětních listů bylo předáno na místě a další budou
předány oceněným dodatečně v nejbližších termínech.
Letos byl pamětní list udělen pro : Prof.Ing. Bohuslav Veverka DrSc, Jaroslav Brom,
pplk.Ing.Ladislav Sornas, Mgr. Josef Hrůza, MUDr. Daniela Pulgretová, Antonín Nešpor, Ing. Robert
Bartek i.m., mjr. Mgr. Ivo Šťastný, Ing. Radek Říha, Bc. Petr Tichý, Stanislav Kain, Oldřich Tetur,
Vladimír Štrupl, mjr. Ing. Josef Přerovský, Jaroslav Šváb, Martin Brynych, Bc. Jaroslava Kainová, Bc.
David Podzimek, Diana Štruplová. Všem oceněným velké díky za jejich pomoc a práci pro náš
projekt.
Dále předseda přítomné seznámil s věcmi okolo Spolku pro
vojenská pietní místa, o.s. Předně, za necelý půlrok má náš
spolek 12 členů a jednoho sympatizanta, což je velmi
příjemné zjištění. Vlastních přispěvatelů do projektu
mapování VPM je necelých 150. Dále nás předseda seznámil
s financemi spolku, kdy se od jeho založení podařilo vybrat
2200 Kč a stejná částka se nám letos také podařila utratit.
Hlavními náklady byl nákup razítek a provoz webu a
registrace domény. Zde je třeba zdůraznit pro další rok jednu
velmi výraznou změnu. Pro rok 2008 bude členský příspěvek
povinný a jeho částka byla řádnou volbou stanovena na 500
Kč pro člena spolku a 250 Kč pro sympatizanty. Z 12 členů bylo přítomno 8 a za jednoho měl
předseda plnou moc, všech 9 hlasů bylo pro toto opatření, které má do budoucna zjednodušit naše
finance.

Pokračovalo se představení stávající mapové aplikace na vets.cz, kdy Standa popsal i naše plány do
budoucna.
Následovalo mírné opakování, ale i diskuse pro budoucí metodiku, kdy jsme řešili názvosloví pro
jednotlivá VPM a už se dá říci, že zavládla jistá shoda.
Martin v krátkosti představil Zákon o válečných hrobech tak jak je v platnosti, včetně všech práv a
povinností vlastníků válečného hrobu, státní správy a i způsobu evidence VH. A taktéž představil
historické počty válečných hrobů, kterés louží jako základ čísla, kolik nám toho ještě chybí najít. A že
toho ještě pár desítek tisíc zbývá…..
A na závěr hlavních bloků nás pan Kučera
seznámil s databází obětí 2. světové války na
území Československa. V této databázi pokračuje
po zesnulém panu Slávovi Kindlovi, který na ní
pracoval více než 14 let. Databáze je to zcela
jedinečná a vyvolal velkou vlnu zájmu, v mnoha
směrech jsou si naše snahy podobné a určitě bude
i náš projekt možným zdrojem dat do takovéto
databáze. Velké díky panu Kučerovi za
prezentaci a přejeme mu mnoho zdaru i pevné
vůle do další práce.
Poté už následovaly jednotlivé diskuse.
První bylo na řadě používání jakéhosi vkládacího formuláře pro přípravu příspěvků na web. Diskuse
byla celkem bouřlivá a dlouhá, nicméně výsledkem je, že Standa s Davidem připraví nějaký pilotní
projekt na toto téma a pro členy bude beta verze k odzkoušení k dispozici.
Tradičním tématem je druhý a případně i třetí vkladač dat na web. Předně, doufejme, že se Martinovi
podařilo jasně a srozumitelně vysvětlit, že od projektu neodchází a ani se mu nehodlá věnovat méně.
Jen už není v časových možnostech jednoho člověka souběžně vkládat data jak pro VPM, tak pro
ostatní části webu a ještě vést komunikaci s přispěvateli a tazateli. To, že na vlastní hledání už mu moc
času nezbývá je zjevné. Je tedy nezbytné vyškolit alespoň jednoho vkladače dat. Vlastní správu dat (
tedy offline a GIS ), povede i nadále Martin. Toto opatření povede nejen k tomu,že projekt webu
nebude stát hlavně na jednom člověku což je někdy i riskantní ( úraz, práce v zahraničí ), ale bude i
atraktivnější pro čtenáře, neb bude prezentováno rychleji více dat z více našich projektů ( netřeba si
nalhávat, že insignie i prostory stagnují ). Sice zavládla shoda, že je nezbytné řadu vkladačů rozšířit,
ale konkrétní jméno nepadlo. Zatím to vypadá tak, že se vyškolí více lidí ( Standa, Ivo, .. ), kteří se
budou na pozici druhé vkladače střídat. A pochopitelně jak bylo ten den mnohokrát řečeno je třeba
věnovat větší pozornost tvorbě příspěvků, aby vkladač neměl moc práce s dohotovením příspěvku.
Třetí téma byla mapa, tedy vytvoření beta verze mapové aplikace, která bude prezentována jako další
ukázka možností našeho rozvoje, toto si na bedra naložil Standa s Davidem a jako území, které bude
zpracováno byla vybrána Praha 7.
Opět byla na pořadu dne změna titulní stránky našeho webu, kde po vytvoření našeho loga dojde k
výměně obrázku a bude ještě více zdůrazněno, že web slouží jen ke sběru dat a tedy opravdu se může
stát, že nějaké lokalita ještě není komplet.
A okrajově se hovořilo o obsahu databáze pro třetí fázi projektu, nicméně vzhledem k vzdálenosti
tohoto projektu to bylo opravdu jen okrajové.
Souběžně s programem byla k dispozici malá ukázka z naší produkce, tedy zpravodaje Monument a
Českobrodský legionář, návrh výroční zprávy pro rok 2007, návrh Metodiky mapování VPM a návrh
zpracování Projektu mapování VPM, stejně jako propagační brožura o projektu, přehledové tabulky o
práci projektu a již tradiční reklamní předměty na moderní leteckou techniku zařazenou v AČR.

Vladimír se také postaral o pěknou ukázku knih s tématem historie a vojenská pietní místa, kdy zvláště
některé staré tituly z produkce ČSPFB, jsou velmi zajímavé. A pochopitelně se tradičně distribuovala
offline verze projektu. Zde už to ovšem nebylo tak snadné jako loni, jelikož její velikost je k 7 GB,
takže na řadu přišly dvouvrstvé DVD, notebooky a přenosné HDD. Uvidíme s čím vystačíme v dalších
letech.
Setkání končilo až po dvaadvacáté hodině a myslím, že bylo vyřešeno nemálo z našich otázek a
celkově se jednalo o velmi prospěšný den pro náš projekt. Prostě se z Pardubického semináře stává
velmi příjemná tradice našeho projektu i spolku. Příští rok na stejném místě a ve stejný čas ( první
víkend v prosinci ) se bude akce opět konat, avšak tentokrát i jako Valná hromada Spolku pro
vojenská pietní místa, o.s. I když tato VH nabude volební, na top máme ještě pár let.
Všem velké díky za práci i účast a mnoho úspěchů v další práci přeje Spolek pro vojenská pietní
místa, o.s.

Ohlasy z našich internetových stránek
WWW.VETS.ESTRANKY.CZ
Medailon rotmistr Josef Gabčík

Celkem dobré ale není to v příběhu samá data kdo si to má pamatovat
naše reakce:
Zdravím, tahle varianta stránek je jen pro 1. fázi projektu ( sběr dat ). Tu a tam nám některý
rodinný příslušník pošle např. fotografie a další informace. Postupem času je poskládáme tak
jam do sebe mají zapadat : jméno - životopis - a konečně vojenská pietní místa k dané osobě.
Nemáme však v našich řadách žádného profesionálního historika, takže vše prezentujeme jen
jako data ( fakta ). Třeba budeme časem lepší.
Comes Hrdibor
Data si nemusíš pamatovat, ale jsou důležitá jako nosná konstrukce celé historické události.
Pro tu konstrukci nebo lze říci kostru jsou nezbytná. Na tuto kostru lze nabalovat další detaily
příběhu.
Staré Město (FM), pomník Obětem válek

(Kučera, 06. 11. 2007 11:45)
PAVLOSEK Ludvík* 5.5.1912 Staré Město, bytem Frýdek – Místek – Staré Město, zámečník
na Žofinské huti v Ostravě - Vítkovicích, zahynul při náletu amerických bombardéru na
Vítkovické železárny, kdy bomba zasáhla protiletecký kryt v areálu železáren 14.7.1944.
Opravte Pavlásek na Pavlosek.Je to můj příbuzný.
Při tomto náletu zahynulo v protileteckém krytu okolo 300 osob.V areálu byl památník,ale ten
někde zmizel.

naše reakce:
Dobrý den,
díky za doplnění. Na pomníku na boční desce je uvedeno jméno Pavlásek, na našem webu je
přepis toho co na památce je a takto přicházíme celkem často na to, že je to špatně, takže do
budoucí databáze budeme počítat s tím, že správné jméno je Pavlosek.
Pomník Obětem 2. světové války v Prachaticích

(bohumil, 12. 11. 2007 21:07)
Tento pomník včetně se scestným nápisem bych tu klidně postrádal / na podíl US army na
osvobození jsme měli zřejmě zapomenout na věčné časy/. Chtělo by to spíše foto pomníků z
prachatického hřbitova - v dolejší části pomník padlým v I. sv. válce, v horní části zdejšího
hřbitova je pomník 33 ruským vojínům / zajatcům/, kteří zde zemřeli za I. sv. války.
a naše reakce:

Zdravím Bohumile,
opravdu se těším na jeden jediný měsíc, kdy naši čtenáři pochopí to, co je napsané na naší
úvodní straně. Že tyto stránky slouží ke sběru dat. Místo toho nám neustále někdo vyčítá, že
nemáme to či ono. Prostě to teď v tuhle chvíli nemáme. Časem to tu jistě bude. A ohledně
cenzury v tom co zařadíme a co ne. To už tu jednou bylo, my jen děláme inventuru v
historických artefaktech, nesnažíme se minulost vykládat.
Takže díky za tipy na další lokality.
A o tom, že to pan Bohumil myslel vážně svědčí to, že 24.12. nám slíbená data zaslal a jsou
již doplněná v databázi ☺
Pomník vojáka US army u obce Lenora
Mám dojem / a nejen já/, že tento pomník je postaven na jiném místě, než na kterém k
nešťastné události došlo. Američané do Volar přišli od Lenory a Chlumu, nikoliv naopak jak
je psáno v poznámce. Stačí si vzít knihu \"Šeříkový solokapr\", sednout do auta a ject podle
popisu- tato událost je ostatně v této knize podrobně popsána. Zde v okolí pomníku jsem
žádné stopy po boji nenašel / vystřílené náboje z amerických či německých ručních zbraní,
natožpak použití pancéřovky/. Ovšem několik km z Volar na Prachatice v jednom údolí jsem
s jedním kolegou našel vše, co je zapotřebí k zadokumentování této přestřelky /rouru z
pancéřovky, nábojnice a kulky z garanta, mausra, MP, optiku do německé odstřelovačky,
munici do minometu-zlikvidoval přivolaný pyrotechnik- apod.- že by místo boje americké
průzkumné jednotky se zakopanou německou vojenskou jednotkou?/. Chtělo by to stavět
pomníky uváženě a v místech, kde je přímej vztah k událostem a text psát po studiu materiálu
/ viz. 11. tanková divize SS/. Tímto NECHCI nijak snižovat ztrátu života Ch. Havlata a
zranění jeho spolubojovníků, pouze už by se mělo přestat s tvořením mýtů a stavět na faktech
a jejich interpretacích na základě studia dokumentů podložených nálezovou situací.

Luby ( KT)

Chtěla bych jen upozornit, že na první fotografii není jedno z jmen Antonín Přeněk nýbrž
Preněk (je to praděda mého přítele).
naše reakce:
Dobrý večer, ano máte pravdu, naše chyba, překlep jsem opravil. Omlouváme se.
Volárna (KO)
Vojtěch Vokoun
Robím rodopis Vokounovcov. Môžete mi prosím Vás poslať foto hrobu Vojtěcha Vokouna z
Volárny vo väčšom formáte ako je na http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okreskolin/Volarna
aby som lepšie prečítal text a využil aj fotky, ktoré sú na náhrobnom kameni? Ďakujem za
informácie, ktoré poskytujete. Prajem Vám krásne sviatky a vydarený nový rok. Slávo
Vokoun vokoun@host.sk
naše reakce:
Data zaslána, přeji mnoho úspěchů při psaní.
Pan Vokoun nám za zaslaná data velmi děkuje ☺
Bílina ( TP )
-poškozený pomník
K pláči, na první pohled při porovnání archivního fota s dnešní situací člověka napadne jediné:

urazit jim ty špinavý pracky u samé pr..le. ostatně domnívám se, že kdyby se chtělo proti
tomuto nešvaru bojovat, existovala by zde již min. 10 lret norma, umožňjící doživotní zákaz
činosti pro odpovědnou osobu, přijmuvší něco podobného (např. i kanálové víko, kostelní
zvon apod.) do sběru
Jarda
UNPROFOR 1994-1995
po dlouhý době super stránky

Ahoj Vsem, slouzil jsem 02/94-05/95 na Bjelopolje na 3.Rote. Je sranda, ze po tak dlouhy
dobe zjistuji, ze take slouzil nekdo pod skoro stejnym jmenem. Je videt, ze rod Krizu je
statecny :-) Jak se jinak vsichni mate?
Jak jsem psal v nadpisu tak toto jsou po dlouhy dobe prvni super stranky a u me je to jeste
umocneno tim, ze jsem prisel o vsechny fotky i s negativy, ktere jsem kdy vyfotil. Zbylo mi
par fotek a neco se mi podarilo sehnat. Je to fakt smula a je to jako prijit o kus svyho zivota :-(
Takhle se muzu podivat na nejake jine fotky, zavzpominat a to hreje u srdicka :-)
Tak se vsichni mejte, hezky zbytek svatku a hodne stesti v Novem Roce
Petr Kriz
Ohlasy z veřejnosti

Stanislav Zeinert
Zdravím všechny návštěvníky. Prosím, pokud má někdo nějakou informaci či kopii nějakého
dokladu o poručíkovi P/O St. Zeinertovi, nar. 1915 Neuměřice, zemřel 26.5.1941 Langham,
pohřben St.Ethelbert, East Wretham, pilotovi 311.čs.bomb.perutě RAF, budeme jen a jen rádi.

Příští rok naše obec Neuměřice oslaví 750 let od první zmínky o obci a při té příležitosti
bychom chtěli vzpomenout a uctít památku tohoto letce, našeho rodáka. Za všechny, i
malinkaté informace děkujeme. Spojení: ou.neumerice@tiscali.cz

Národní památník na Vítkově

Eva Vlčková
Ráda bych se dověděla, jak to bude s vojenským kolumbáriem v době rekonstrukce
Památníku a zda je možné někde se dovědět jména legionářů, jejichž ostatky jsou nebo byly v
kolumbáriu uloženy.Zvláště mě zajímá jméno Jana Hofmana, rodáka z Nouzína u Velké
Jesenice letce, který zahynul v leteckém souboji r. 1917 a který byl původně pohřben v Roucy
ve Francii, pak po zpopelnění v Památníku Odboje v Troji. Snad někdo bude něco vědět?
Děkuji.
a naše odpověď
Dobrý den, Národní památník má vlastní web ( http://pamatnik.nm.cz/ ) a za dva roky našich
snah nám ani jednou neodpověděli na žádný dotaz. Databázi legionářů najdete zde (
http://www.vuapraha.army.cz/ ), případně Vám ve VUA velmi rádi a ochotně poradí.

Mapování stanovišť praporu UNPROFOR
Inspiroval jsem se projektem středočeské organizace SVV - Mapování vojenských pietnich
míst a rozhodl jsem se zmapovat základny, Check pointy a jiná stanoviště československého,
českého a slovenského praporu Unprofor.
Napište mi o check pointech a jiných stanovištích , např. v pink zóně - Tango (v 1992 se tomu
tak nadávalo :-) , muničních skladech atd.
Ideální složení informací - poloha (umístění) check pointu (stanoviště) , od kdy do kdy
fungoval - to, co s jistotou víte.
V diskuzi je fórum - Základna, Check point, Tango, Muničák - mapování mise.
Informace vkládejte do něj, pokud budou informace trochu ucelenější, pokusím se ke
každému postavení sepsat článek.
Informace můžete odeslat také jako článek, nebo mi je zaslat mailem.
Do popisu každého tématu vložte co nejpodrobnějí popis základny, aby se pak témata
zbytečně nezdvojovala. Informace v daných tématech doplňujte dalšími příspěvky, případně
úpravami svých původních příspěvků.
více info : zde - http://slany.brouzdej.net/haf/unprofor/index.php

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM
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