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Motto:
NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ,
HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE
BUDE SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.
Úvodem
Jsou to už neuvěřitelné 3 roky (popravdě
je to dokonce o něco více) co se zabýváme
mapováním vojenských pietních míst. A pro
malé oživení paměti i ucelení našich zážitků
možná uvítáte tento souhrn.
Pravda, většina zápisů už je známá
z internetu či z našeho zpravodaje Monument,
ale i tak se lze domnívat, že zvláště v té úvodní,
prehistorické části jsou ještě trhliny v poznání.
Netřeba si nalhávat, že když vše začínalo
a měl se mapovat jeden jediný okres a to ještě
soudní někdo byť jen tušil, že za pár let tady
bude spolek s pomalu dvěma desítkami členů a
stovkami přispěvatelů. Že budeme zpravovat
webové stránky o velikosti 1,5 GB a celkově
bezmála 20 000 fotografií o tisících vojenských
pietních místech.
Můžeme bez zbytečné skromnosti
prohlásit, že jsme v současné době s velkou
pravděpodobností největší nestátní a neziskový
subjekt sbírající údaje o vojenských pietních
místech.
Máme mnoho cílů i zájmů a o nich se
můžete dočíst jak v našich zápisech zde v této
brožuře, tak i na našem webu : www.vets.cz .
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neúnosným stavem v této oblasti dostala za
snesitelnou mez. Celý rok jsme čekali na prvotní
výsledky státního mapování. Poslouchali jsme
zábavné ubezpečení úředníků samosprávy, že
žádná taková povinnost není, posléze měněná na
to, že zákon sice je, ale plnit se bude časem a
podobné. Oázou v poušti nepochopení v tomto
bylo Ministerstvo obrany, které vyvíjelo snahu
jak co nejrychleji posbírat informace.
Provozovalo dokonce ještě jedny webové
stránky s instrukcemi pro obce, šířilo program na
evidenci a ochotně snášelo naše dotazy a
poskytovalo nám informace. Mimochodem tento
dobrý pocit z referátu válečných hrobů máme
dosud. No ale to byla jedna z mála poztivních
vyjímek.

„PREHISTORIE“ PROJEKTU
Vlastní mapování pietních míst začalo vlastně v
létě 2004, kdy se na tomto dohodlo pár členů
středočeského výboru Sdružení válečných
veteránů. V té době vlastně skoro to samé na
základě Zákona 122/2004 začalo provádět i
Ministerstvo obrany. Shodou okolností, ale
podobnou aktivitu vykazuje i celá řada
jednotlivců ve všech koutech ČR. Jsou to nejen
zájemci o vojenskou historii, genealogové, ale i
celá řada regionálních patriotů, kteří jen nelibě
nesou fakt, že dějiny vlastního národa jsou
zvolna opomíjeny a média jsou přeplněna
Superstar, Vyvolenými a podobně hodnotnými
pořady.

Proto jsme se rozhodli udělat vlastní web.
Estranky se pro tento účel jevily přímo dokonale.
Nikdo z nás stránky neumí dělat a ochota
provozovatelů stránek je asi bezbřehá. Ochotně
nám vždy vyšli vstříc a to i když jsme nebyli
schopni položit dotaz úplně polopaticky. Kéž by
si s nich vzali příklad někteří poskytovatelé
připojení
k
internetu.
Pokus to byl jen malý, 3 okresy, pár pietních
míst, přihlášení do vyhledavačů a seznamů a
čekání. Výsledek nebyl nic moc, většinu návštěv
jsme si "udělali" sami. Ale pár ne. A to byla
motivace.

Dva roky jsme o sobě vlastně nevěděli, snažili
jsme se každý nějakým způsobem o totéž s
různými výsledky. Středočeši kupříkladu celekm
rychle upustili od záměru zahájit mapování
okresu Kolín, protože spolupráce s různými
institucemi byla tragická. Z několika set žádostí
o pomoc či radu došlo jen pár odpovědí. Všichni
Ti co nám kdy pomohli jsou v naší stránce díků v
sekci historie. Z tohoto seznamu si lze udělat
představu o tom kolik zklamání jsme zažili v této
době.
Přes to všechno se podařilo vytvořil skoro úplný
seznam pietních míst pro Soudní okres Český
Brod, byly vytvořeny off-line webové stránky,
mapa ve formě plakátu, textový návrh publikace.
S tím vším jsme plni nadšení opět obešli pár
institucí a opět jsme byli ubezpečení, že děláme
dobrou práci ( většina phlasů ), že děláme
zbytečnou práci ( 1 jedniný, ale o to z horší
strany, dokonce z té jejíž odkaz máme na titulní
straně mezi oblíbenými - schválně zkuste si
tipnout
odkud
to
bylo
).
Na podzim 2005 se míra naši trpělivosti s
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památek)
vedoucí projektu VPM : Martin Brynych
Administrátor webu : Martin Brynych
Vedoucí tiskové komise : ?? ( sem jsme se
nedostali
)
Vedoucí ekonomické komise : ?? ( kupodivu
také, ale zájemce byl, ale chtěl se označovat jako
pokladník
)
Vedoucí technické komise : Standa Kain s
garantem pro GIS, jímž se stal Pepa Přerovský

ROK 2006
Historicky první setkání členů projektu VPM
proběhlo ve středu 24.května 2006 v
restauraci Na Schůdkách, ve Zlatnické ulici v
Praze.
Zahájeno mělo být v 17 hodin, ale jistá
nedočkavost zapříčinila, že jsme začali dokonce
dříve.

V rámci projektu VPM, kdy se má najít
dostatečné množství osob coby garantů pro
jednotlivé kraje a ještě lépe okresy došlo také k
posunu
a
to
takovémuto
:
Garant pro Prahu : Vladimír Štrupl s garantem
pro
Prahu
4
Standou
Kainem
Garant pro Střední čechy - východní polovinu :
Martin
Brynych
Garant pro Plzeňský kraj : Kajuga ( se kterým to
již bylo konzultováno a souhlasí )
a doufám, že ostatní kousky si nějak rozebereme
( a že nás časem opravdu bude k 80 )
Řešil se i požadavek na technické parametry
formátu dat, ale více méně se dohodlo, že
budeme tolerovat dnešní stav. I když jistě nějaký
vzorový
prvek
vznikne.

Účast nebyla velká, ale ani malá. Účastnil se
Martin Brynych, Standa Kain, Pepa Přerovský a
Vladimír Štrupl. Vzhledem k tomu, že jsem se
chvíli předtím viděl s Ivem Šťastným se kterým
jsem některé věci konzultoval, lze říci, že jsme
ve výsledku položili solidní základ naší budoucí
činnosti, kterou plně doufám na druhém setkání
dopřesníme a budeme mít vše krásně ujasněno.

Pochopitelně došlo i na problematiku
zviditělnění klubu ( projektu ) ve smyslu
omezení podivných pohledů na členy tiše se
pohybující po hřbitovech hledajíc pietní místa,
kdy jsou na ně povolávány různé orgány. Dohodl
se vzhled jakési průkazky pro členy, jejíž
výsledná podoba a vlastní forma však musí být
ještě konzultována se Sdružením válečných
veteránu ( jestli nám poskytnou podporu i v
tomto ). K tomu patří i otázka vizitek, kterou v
zárodku ukončil Vladimír, neboť jen stěží někdo
vymyslí něco lepšího než má on a vzor je tedy
dán.

Vedle hlavního bodu setkání, kterým bylo se
také konečně osobně poznat ( což ale platí i do
budoucna ), bylo neméně důležitou věcí
vytvoření jakési struktury našeho projektu,
přerozdělení odpovědnosti ( hlavně ve smyslu
odebrání nezměrných práv Martinovi, tedy mně,
který dosud vystupoval div ne jako hlavní
mluvčí všeho ). Toto bylo vyřešeno myslím
uspokojivě tak, že byla navržena kostra struktury
vlastně celého našeho klubu ( do budoucna
spolku ? kdoví ). Hlavním řídícím prvkem bude
výkonná rada ( zatím tří členná ), pod ní budou
spadat vedoucí jednotlivých projektů ( zatím
funguje jen VPM ), dále administrátor stránek a
vedoucí komisí ( zatím jsme navrhli existenci tří
a to tiskové, ekonomické a technické ). Jinými
slovy
:
Složení výkonné rady klubu : Martin Brynych,
Vladimír Štrupl, Ivo Šťastný (je to celkem
logické, 1 za veterány co byl u projektu od
počátku + oba největší přidruživší se sběratelé

Nemenší diskusí ( a skoro nejdelší ) byla otázka
úvodní strany webu. Obhájil jsem menu v levé
části tak jak je a dokonce i strukturu. Ale jedno
je jasné. Vrtulník půjde. A na jeho místo přijde
pomník. Sám hlasuji pro Velenku, ale jelikož už
nejsem neomezený v rozhodování dávám zde
prostor všem, která památka to bude. Myslím, že
jsme se shodli jen na tom, že to nebude Vítkov.
Což ale není myšleno jako neúcta k danému
místu.
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A asi nejdůležitějším bodem bylo ustanovení
základu našeho kodexu ( začátku našich stanov
??
).

mapováním velkých prostorů jako jsou vojenské
hřbitovy. Zde bylo dohodnuto následující :
1)
několik
celkových
fotografií
2) pak typově shodné fotografie pomníků ( desky
apod.
)
3) ze všech opsat dostupné informace, tedy
každá osoba mít na webu stejný text najako na
pomníku, i když nebude mít na webu foto
pomníku ( bude-li jich víc typově shodných )
4) je-li to možné tak na vojenských hřbitovech
získat i další informaci o poloze ( vyjma GPS )
např.
řada,
číslo
hrobu,
apod.

A zde tedy je jeho první návrh :
1) každý účastník klubu ( projektu ) je povinen
dbát dobrého jména celého klubu ( projektu )
2) řídícím orgánem klubu je výkonná rada, zatím
tříčlenná
3) jednotlivé projekty řídí vedoucí projektů ve
spolupráci
s
garanty
4) technické věci řídí a upřesňují garanti pro
technické věci a vedoucí technické komise
5) klub ( projekt ) je apolitický ( bez výhrad ) a
nestranný
6) všechna data, podklady a celá činnost klubu je
nekomerční
7) data mohou být poskytována pouze k
nekomerčním účelům a pouze subjektům, které
schválila výkonná rada, každé poskytnutí dat
schvaluje výkonná rada, o poskytnutí dat musí
být
informován
i
autor
fotografií
8) rozhodnutí výkonné rady je platné je-li pro
prostá většina ( proto musí mít rady vždy lichý
počet
členů
)
9) povinností člena klubu ( projektu ) je být
aktivní v činnosti pro klub ( projekt )
10) v případě ukončení činnosti klubu ( projektu
) se všechna data v podobě off-line verze a data
setu ( komplet dosud získaných dat ) v digitální
podobě rozdělí všem účastníkům tak, že všichni
dostanou všechna data. Jejich další šíření ale
vždy bude podléhat autorským právům k
jednotlivým položkám, tak jak tomu bylo i v
době fungování klubu ( projektu ). Tedy nikdo si
nemůže přivlastnit dílo druhého !

Jak si jistě pozornější všimnou, došlo k malýmn
úpravám na webu ( hlavěn Aktuálně )
Zbytek diskusí se týkal úprav webu,
vyhodnocovali jsme statistiku návštěvnosti,
pochopitelně se řešili i možné právní postupy
naší budoucnosti, stejně tak jak dosáhnout
lepšího povědomí o naší činnosti.
Třetí setkání proběhlo v úterý 11.července v
restauraci Na Schůdkách, ve Zlatnické ulici v
Praze s tradičním zahájením v 17 hodin.
Počasí nám teda opravdu nepřálo, naštěstí
obsluha
byla
jako
obvykle
rychlá.
Účast byla mírně obměněná ( Martin Brynych,
Standa Kain, Vladimír Štrupl, Olda Tetur a na
závěr nás doplnili ještě Zdeňka a Kristýna ).

Druhé setkání proběhlo v pondělí 26.června v
restauraci NA Schůdkách, ve Zlatnické ulici v
Praze s tradičním zahájením v 17 hodin.
Účast byla stejná jako minule ( Martin Brynych,
Standa Kain, Pepa Přerovský a Vladimír Štrupl ).
Podařilo se i na základě hlasů z členské sekce
doladit vzhled trička i kartičky. Oboje je k vidění
v
členské
sekci.
Snad i díky nemile vysokým teplotám nebylo k
jednání
moc
bodů.

Ujasnili jsme do jaké hloubky půjdeme s
nášivkami nyní ( kdy není kdo, by se o ně řádně
staral
).

Kartička je vyřešená, postup výroby by měl
fungovat, takže jen nás mine první vlna
dovolených začne nejen výrova, ale i distribuce.

A stejně tak jak budeme postupovat na s
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pokusit oslovit další instituce, abychom trochu
vešli do povědomí (což už jsme několikrát
celkem málo úspěšně zkoušeli v minulosti).

V srpnu by tak první měly být u svých majitelů.
Poněkud pomaleji jsme na tom s tričkem ( opět
lze obvinit jen dovolenkové termíny ), ale i tam
by vše do konce srpna mělo být dotaženo do
konce.

Čtvrté setkání proběhlo ve čtvrtek 17. srpna,
tradičně v restauraci Na Schůdkách, ve
Zlatnické ulici v Praze.

Přítomní byli seznámeni s možností spolupráce
či konzultací v oblasti GISu a souřadnic s jednou
vysokou školou, což je pro nás natolik přestižní
záležitost, že ji raději ještě nebudeme jmenovat
ať to nezakřikneme. Rozhodně tento podvečer
GIS a souřadnice padl na pořad jednání vícekrát.
Je faktem, že některé souřadnice nemáme zcela
přesné. Přemysl nás upozornil na fakt, že u
některých je odchylka až 150 metrů, což je i přes
to, že toto měření bereme zatím jen jako doplněk
a zkoušku našich možností celkem dost. Tedy
nás čeká časem jistá korekce a dopřesnění. Proti
tomutu
faktu
nikdo
nic
nenamítal.

Účast byla zatím největší Martin Brynych,
Standa Kain, Vladimír Štrupl, Petr Tichý, Pepa
Přerovský
a
Ivo
Šťastný).
Na úvod se rozdaly další ID karty účastníků
projektu a pochopitelně proběhla distribuce první
várky
triček.
Program byl úměrný účasti celé výkonné rady,
takže byla možnost přijmout některá zásadnější
rozhodnutí.

S tím souvisí i to, kolik VPM bychom letos
viděli jako reálných mít na webu. Došli jsme k
číslo okolo 1700 - 1800. Což se sice může zdát
málo ( i s přihlédnutím k faktu, že jich ve frontě
na zařazení podupává více než 500 ), ale v rámci
tohoto mírného zpomalení bude i kontrola webu
a korekce překlepů a případných pravopisných
chyb. Dva dny zpátky jsem byl upozorněn na
hrubou chybu ( pravopisnou ) v jednom z

Prvním bylo ustanovení Vladimíra coby
předsedy historické komise. Jeho hlavním
úkolem bude převzít na sebe veškerou
komunikaci k historickým atributům našeho
hledání i webu. Tímto se více uvolní ruce
Martinovi
v
roli
administrátora.

titulních článků, což mně dodnes celkem štve (
tedy fakt, že jsem ji vyprodukoval ).
Souběžně s tímto proběhne jakoby dokvalitnění
naší prezentace na webu jsme odsouhlasili
zaslání emailu jedné europoslankyni, která v
minulosti projevila o válečné hroby zájem s
upozorněním na naše aktivity. Věrni našich
tradic a zvyků, pochopitelně se zdůrazněním, že
nic nechceme, jen že existujeme. A podobně s

V otázce našeho přechodu na nějakou
organizovanou formu stále panuje shoda, takže
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Standa dostal na starost zjistit možné varianty (
spolek, srdužení, nadace, atd. ) a v nějakém
rozumném časovém úseku do toho praštíme. V
podstatě se nezmění nic, jen budeme pro některé
instituce dostupnější ke komunikaci, protože
zcela zjevně někde nejsou schopni s partou
nadšenců
komunikovat.

projekt věřit. Naštěstí taková média jsou.
Jistou změnou je, že jsme neustanovili termín
pro říjen, neb o něm necháme do srazu v záři
vést diskusi. Hlavní otázka tedy je - udělat sraz v
sobotu ? Zvýší to účast ? Tímto se stále
omlouváme našim členům a příznivcům z
Moravy a Vysočiny za náš pragocentrismus.
Časem jistě dojde i na nějaké setkání na půl
cesty. Že by v okolí Čáslavi ?
V pořadí páté setkání proběhlo ve čtvrtek 21.
září, tradičně v restauraci Na Schůdkách, ve
Zlatnické ulici v Praze.
Účast byla zatím o něco menší ( Martin,
Vladimír a Ivo, v průběhu se přidal Standa a
Diana
).
Hned v úvodu Martin vyřídil pozdrav od
místropředsedy SVV a Středočeského předsedy
SVV účastníkům projektu a dík za práci. Takže
kdo
nebyl,
slyší
o
tom
až
teď.

Byla též dohodnutá drobná úprava webu (
úvodní strany ), kdy bude odsunut do hlouby
našich stránek jeden odkaz, který stejně vedl na
nefunkční a prázdné stránky a měli jsme ho
zařazen jen z určitého nadšení ( a taky jsme
doufali, že se ten web něčím zaplní ). Místo
tohoto budou doplněny 3 další, a to ty, které nám
podali pomocnou ruku a náš web propagují více
než dokonale a my jim to nevraceli stejným
způsobem. Jedná se o KVH Litobratřice,
Dolinův web a Atmonline. Tímto jim ještě
jednou
děkujeme.

Následně jsme vedli malou debatu na téma
vzájemná podpora s různými subjekty ( Anlet,
MO, ČsOL ) a dohodlo se, že je třeba v tomto
směru více přidat. Jinak řečeno - není to podpora
moc
velká.

S určitým zklamaním jsme zaznamenali, že MO
vydalo knihu o péči o válečné hroby ( dle
www.army.cz v nákladu 300 ks ) z níž je mimo
jiné i citováno v Areportu. To je asi tak vše co o
této publikaci víme. Asi jsme stále bráni za
předem ztracený projekt, který časem utichne.
Nicméně je to pro nás impuls k další práci na
naši publikaci na vlastně stejné téma ( Metodika
mapování VPM ). Je celkem dobře, že se žádná
práce
nedubluje.
Další zajímavou změnou je, že v případě velké
zásilky VPM ( což je případ přinejmenším Iva,
Vladimíra a Petra ) za předpokladu, že nebude
reálné dát vše na web v nejbližších dnech, tak
Martin napíše do kolonky "Na čem pracuji"
alespoň názvy obcí kterých se zásilka týkala.
Týká se to pochopitelně známého renoncu, kdy
obec v pondělí nafotí Vladimír, v úterý Ivo a pak
třeba ještě někdo a ve středu se to všechno sejde

V rámci naší snahy náš projekt zviditelnit bylo
dohodnuto i nadále používat vizitky vzor
Vladimír pro jednotlivce, podobně ještě jako
vizitku projektu ( tedy už beze jména jednotlivce
), ale i přesto zpracovat nějaký materiál ( nejspíš
letáček A5 ), který bude o naší činnosti
informovat. No a pochopitelně neustat v
přispívání, kamkoliv, kde jsou ochotni v náš
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u admina. Netřena si nalhávat, že po nájezdu
našich hledačů má vetší smysl se do stejného
místa vypravovat znovu za účelem hledání VPM.
Takže toto opatření bude šetřit usilí ostatních.

V pořadí šesté setkání proběhlo prvně o
víkendu a to v sobotu 7. října, tradičně v
restauraci Na Schůdkách, ve Zlatnické ulici v
Praze, ale se zahájením v 13,30 hodin.

Relativně krátká diskuse byla i na téma"opravy,
překlepy d doplnění". Používanou variantu kdy
se informace napíše do komentáře je stále více
obtížnější užívat, neb i admin pak musí dané
místo dohledávat. Přijde mu pouze upozornění,
že byl přidán komentář a do jakého města, ale za
předpokladu, že je podobných názvů obcí více (
třeba Nová Ves ), pak chvilku trvá než se vlastně
upřesní která Nová Ves to je. Takže, do
komentářů nechť je psáno cokoliv, ale je-li třeba
provést úpravu textu vlastní stránky, pošlete ještě
adminovi email s tím co je třeba ( u chyb a
překlepůp radši rovnou ten email ). A v emailu
pochopitelně hlavně uveďte okres a lokalitu a
VPM kde se bude upravovat. Při administraci
toto malé opatření ušetří kupu času, čímž bude
mít admin víc prostoru pro dávání dalších VPM
na
web.

Účast byla co si budeme nalhávat slabší než jsme
čekali, vzhledem k víkendu ( Martin, Vladimír,
Standa,
Pepa
a
Petr
).
Jakmile dorazil Pepa začali jsme se věnovat
naplánovaným bodům. Sice ne úplně v úvodu,
ale já tím zde začnu, Martin přečetl část
vyhodnocení, které se zhruba v ten samý čas, ale
v Jihlavě četlo na shromáždění Sdružení
veteránů a které se týkalo naší činnosti.
S dobrým pocitem jsme též vyhodnotili
návštěvnost stránek, která zvláště v posledním
měsíci nebyla zrovna malá a zatím má tento
nárůst celkem vytrvalý trend zůstat na stejné výši
či se mírně zvyšuje. Ono vlastně ta návštěvnost
je asi největší odměna pro účastníky projektu.
Dalším, ale o to více důležitým bodem byl náš
přechod na spolek. Už asi žijeme v takové době,
že je nějaká organizovaná podoba nezbytná.
Některé instituce evidentně mají problém jednat
s partou nadšenců a tak jim usnadníme život tím,
že ze sebe taktéž uděláme organizaci. Tento
nelehký úkol dostal na svá bedra Standa. Ke své
ruce dostal přípravný výbor, tak jak je to dle
zákona nezbytné a který tvoří spolu s ním ještě
Pepa a Vladimír. Toto opratření je jen pro
jednodušší komunikaci, neboť registraci stejně
provádí Ministerstvi vnitra a tak nám to alespoň
Pražáci vyřídí. Každopádně v členské sekci bude
pro tuto velkolepou akci vlastní rubrika, kde si
doladíme stanovy a ostatní nezbytné věci. Takže
i sem občas koukněte, jak to Standovi jde od
ruky.

Pak už následovala volnější zábava při které Ivo
předvedl ne zrovna malou ukázku z knih, které
se týkají VPM a tématicky tomuto podobných.
Lze se o nich pochopitelně dočíst v recenzích,
ale rozhodně stálo za to je také vidět a
prolistovat. Jak se zdá, hledání vojenských
pietních míst není až tak moc neorané pole, jak
by
se
mohlo
zdát.
No a na závěr neméně zajímavý nápad, který
nadhodil Ivo. Což takhle uspořádat, ajk to nazval
Adventní setkání. No a pro změnu mimo Prahu.
Takže první nástřel kdy by to mohlo být je
sobota 2. prosince a místo konání Pardubice.
Pochopitelně, že by se v tomto případě počítalo s
faktem, že se v Pardubicích někde přespí. Zatím
pravda návrh, ale tozhodně nad ním trochu
zapřemýšlějme. Třeba by to umožnilo se potkat i
se
vzdálenějšími
kolegy.

Vladimír a Martin představili několik variant
letáků pro podporu propagace naší činnosti,
všechny tyto varianty jsou v členské sekci. Chceli někdo originály v JPEG pro vlastní potřebu (
vlastní tisk ), tak stačí napsat. Ostatně přehled
těchto věcí bude k vidění v Pardubicích a na
Pepův návrh tam bude mít druhou premiéru i
dnes už historický plakát "Vojenských pietních
míst soudního okresu Český Brod", jeden z
milníků
snah
o
mapování
VPM.

Problematika přechodu na nějakou papírově
organizovanou sestavu se zvolna také blíží ke
své hlasovací části a určitě bude na pořadu dne
na dalším setkání v sobotu 7. října. Nicméně
prakticky se pro všechny zapojené vlastně nioc
nezmění. Toto opatření má pouze vylepšit naší
případnou jednací pozici s různými subjekty.
Kupodivu stále platí : Nejste spolek ( alespoň ) nejste nic.

Tentokrát se výstavku knih s tématikou válečné
hroby, historie a příbuzné postaral Petr, který
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dovlekl na ukázku několik publikací až z
Moravy.

celkem solidní - Martin, Vladimír, Standa, Olda,
Pepa
a
Ivo.

Zvolna se také plánovalo co vše se může
provádět na setkání v Pardubicích a co by z
Pardubického setkání mohlo být do budoucna.
Třeba konference o problematice vojenských
pietních míst. No to uvidíme, jak letos nastavíme
laťku. Každopádně v členské sekci už zvolna
pište objednávky, ať má Ivo přehled kolik bude
lidí v salónku a kolik jich bude v Pardubicích
přespávat. Zatím to vypadá dost dobře.

Témat

bylo

celkem

dost.

1) řešil se problém jak vyváženě nastavit
kvantitu nárůstu příspěvků a zároveň udržet
požadovanou kvalitu příspěvků. Tady je více
méně hlavně na zpracovatelích příspěvků jak
moc se budou držet vzorového příspěvku. Čím
více se ho přidrží, tím méně práce je pak při
vlastní administraci a tím se i rychleji dá
zařazovat na web. V oblasti kvality se znovu
otevřela otázka řazení obcí v jednotlivých
okresech a panuje shoda v tom, že se časem
použije varianta, která je už nyní užívaná pro
offline ( tedy vlastní stránka se seznamem obcí v
daném okrese a až odtud bude možnost si
kliknout
na
zvolenou
obci
).

A to je asi z hlavních témat vše. Další setkání je
zase v sobotu, i když jsme trochu znejistěli, jestli
jsou víkendy tedy až tak slibnou cestou pro
zvýšení účasti. Ale rozhodně stojí za to v tom
pokračovat přinejmenším pro Petrovu účast,která
by jinak byla obtížná a takhle se alespoň nejen
vidíme, ale celou řadu věcí prodiskutujeme. A
navíc je v sobotu 11.11. v Praze Dejvicích
military burza, která třeba naláká i další.

2) neméně důležité byly přípravy na výroční
setkání v Pardubicích. Panuje shoda v tom, že
pro letošní rok to bude nultý ročník konference k
problematice mapování VPM, kde si vše
nacvičíme, nastavíme pravidla a postupy a v
dalších letech už můžeme pořádat regulérní
ročníky. Dopracovával se stále otevřený seznam
prezentací, kterých už nyní není zase tak málo a
taktéž jsme sestavovali doprovodný program a
domlouvali materiální zabezpečení celé akce

V pořadí sedmé setkání proběhlo opět o
víkendu a to v sobotu 11. listopadu.
Celkem tradičně se restaurace Na Schůdkách
postarala o malé překvapení a v 1330 bylo
zavřeno. Štěstí však zpravidla přeje připraveným
a my měli v záloze další velmi vhodné místo. Je
velmi takticky vhodně umístěné, hned za rohem
v Truhlářské ulici. Je pojmenováno Plzeňka a dá
se srovnat tak možná se starými Schůdky.
Obsluha perfektní, pivo dobré, takže proč se

3) Standa přítomné seznámil s postupem prací
přípravného výboru spolku a hlavně s pravidly
používání
autorských
práv
4) a hned následně měl Standa obsáhlý referát o
fotografování a úpravě fotografií, který ještě v
podstatně širší rovině představí v Pardubicích

?

5) ohledně spolku bude hlavní záběr prací v
Pardubicích, kde bude mít každý příležitost
nastínit svoji představu co vlastně od přechodu
na organizovaný stav čekáme. Nicméně vše bude
založeno na principu dobrovolnosti - to už je
jasné i dnes a kdo nebude chtít se organizovat,
tak se pro něj vlastně zhola nic nezmění. Spolek
je vynucený stav, kdy některé organizace jsou
zcela zjevně schopné komunikovat zase pouze s
organizací, a tudíž se i my musíme stát institucí (
což je mimochodem celkem dost smutný fakt ).

Praha má dobré pokrytí telefonním signálem a
tak jsme se stačili v dané situaci zorientovat a
nikdo nijak výrazněji nezmokl. Účast byla

6) padl velmi zajímavý nápad na vytvoření
klubové knihovny, což nebude nic jiného, než, že
každý kdo bude mít zájem poskytne informaci o

vlastně

vracet

do

Zlatnické
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- vzorový příspěvek, struktura webu a provádění
úprav
webu
- mapování VPM na Soudním okrese Český
Brod
- využití projektu Janitor a programu JanMap pro
prohlížení
geografických
dat
- geografické informační systémy a GPS,
teoretický
základ
a
ukázka
GPS
tvorba
shapefile
a
jeho
struktura
- zpráva přípravného výboru našeho přechodu na
organizovanou
formu
spolek
- fotografování a digitální úprava fotografií
plány
pro
rok
2007
Ve zhodnocení Martin přítomné stručně
seznámil s historií projektu mapování VPM,
historií a vývojem webu VETS i s plánovaným
rozsahem webu pro rok 2007. Aktuální stav k
30.11.2006 byl 1438 stránek ( příspěvků na
webu ), 136 fotogalerií a v nich 4261 fotografií.
Stávající velikost online verze je 761 MB. K
témuž dni web navštívilo více než 60 000
čtenářů. Byla též představena tabulka s počtem
návštěv na jednotlivých položkách menu.

tom jaké má knihy k dané problematice, tuto
informaci dáme na web a knihy si budeme
vzájemně půjčovat. Výhoda je zřejmá, některé
publikace jsou prakticky nedostupné a takto se
vytvoří možnost si je alespoň přečíst.
7) ohledně prací na Metodice mapování panuje
shoda v tom, že je nastaven správný směr jak se
publikace vytváří a stejně tak je jasné, že nás
čeká
ještě
mnoho
práce
8) také jsme se shodli na tom, že současný model
Galerie hrdinů ( s fotogalerií osobností ) zůstane
beze změny, současný stav sice není ideální, ale
po větším naplnění daty zanikne rozpor u
některých zařazených osob, zda do dané galerie
patří
či
ne
9) pro rok 2007 navrhujeme tyto tři hlavní úkoly
a)
přechod
na
spolek
b) zpracování Metodiky mapování vojenských
pietních míst ( nejméně v elektronické podobě )
c) pokusit se navázat spolupráci s MO ( která v
současné době přinejmenším usnula ), navázání
spolupráce nejlépe cestou SVV
Výroční setkání klubu okolo projektu VETS
spojené se seminářem ( konferencí ) o
vojenských pietních místech se konalo v
sobotu 2. prosince 2006 v Pardubicích,
přesněji v salónku Pivovarské restaurace.
Technicky i organizačně perfektně připravený
prostor se začal plnit už od desáté hodiny
místními, po jedenácte přijela skupina od Prahy a
do 15té hodiny jsme byli na maximálním počtu,
který dosáhl patnácti osob. Což je v naší krátké
historii zatím rekordní hranice. Setkání i seminář
byl volně přístupný komukoliv stejně jako
všechny naše akce a stejně tak zůstal zatím
nepovšimnut.

Následovalo seznámení se s rozsahem členské
základny, kde je 15 členů klubu a 53
přispěvatelů, z toho je 9 členů Sdružení veteránů
a
celkem
18
válečných
veteránů.
V roce 2006 se podařilo vybudovat kostru
budoucího spolku ( pochopitelně bez většiny
organizačních prvků ), strukturu webů on a off
line, podařilo se začít vydávat ID karty členům a
nechali jsme si vyrobit klubová trička.
Následoval výčet míst, kde se o našem projektu
psalo a kde jsme o našem projektu jednali se
stručným zhodnocením, jestli je daná cesta
přínosem
do
budoucna.
A následovalo seznámení s první variantou
offline verze webu projektu. Nemá cenu se zde o
ní šířeji zmiňovat, každý přítomný si ji odnesl
domů
ke
studování
a
dolaďování.

Po seznámení se s programem, sálem ( kde byla
výstava knih s problematikou vojenské historie,
vojenských pietních míst, legionářů a výsledky
mapování Soudního okresu Český Brod ) a po
obědě začal vlastní program semináře.
Program

byl

následující

:

zhodnocení
roku
2006
- OFF line verze stránek našeho projektu
mapování
VPM
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V části věnované vzorovému příspěvku a
úpravám byly znovu opakovány už více méně
zaběhnuté
metody
posílání
dat
k
administrátorovi, tak, aby se celý systém co
nejvíce usnadnil a tím i urychlil. Bylo též
domluveno celkem jednoduché opatření pomocí
kterého by se zhruba do konce února mělo co
nejvíce podařit vyprázdnit frontu na zařazení.

vytvářet i vrstvu SHP s místy, která jsme již
navštívili, ale kde se žádná VPM nenachází.
Získáme tak ještě lepší přehled o tom, kde ještě
lze hledat a kde už nic není. V kombinaci tohoto
postupu ( např. prohlížení SHP na PDA ) a stejně
tak prohlížení si offline verze ( zase třeba na
PDA ), může "hledač" i v terénu mít přehled o
tom
jak
na
tom
jsme.
Praktické provedení Ivova návrhu je prosté zašlete místo lokality, kde jste byli a kde VPM
nejsou, včetně souřadnice a následně doděláme i
tuto vrstvu "kde pro nás nic není".
Následoval Standův blok přednášek, který načal
tématem fotografování a úprava snímků, včetně
popisů doporučených programů z oblasti
freeware pro úpravu fotografií. Součástí tématu
byla nejen ukázka fotek, ale i krátká diskuse.
A následovala zpráva přípravného výboru ( pro
náš přechod na spolek ), kde bylo předneseno jak
jsme daleko ( zatím moc ne ) a co je třeba ještě
dodělat. Přípravný výbor dostal následující
termíny
pro
svoji
práci:
- do konce prosince dodělá přípravný výbor
návrh stanov a ty budou vystaveny v členské
sekci
k
diskusi
- diskusi ukončíme k 31.lednu 2007 a PV
stanovy dodělá na základě připomínek
- a následně, cca 5 15.2.2007 PV požádá o
registraci
na
MV
Zároveň bylo řečeno, že stanovy musí být nejen
co nestručnější, ale i nejjasnější, nejlépe bez
možného dvojího výkladu čehokoliv ( ale to asi
samozřejmost ). Dále bylo řečeno, že
pochopitelně, kdo nebude chtít vstoupit do
spolku, tak se pro něj nic nemění.

V přednášce o mapování VPM na Soudním
okrese Český Brod byly představený všechny
výstupy tehdejší snah v mapování, tedy CD s
HTML stránkami, "papírová" verze a plakát s
mapou a přehledem VPM na SO Č. Brod. Stejně
tak byla představena data ve formátu MS Access,
tak jak jsou sbírána na základě Zákona 122/2004.
Byl zhodnocen krajně rozdílní přístup
jednotlivých obcí a institucí k problematice
válečných hrobů ( případně VPM ). A znovu
byla zdůrazněna vyjímečná vstřícnost vedení
města Český Brod k tehdejšímu pokusu mapovat
tyto
památky.
Po přestávce v rámci které dorazili další z
účastníků semináře a dosáhli jsme tak maximální
počtu, jsme přešli na odbornější témata.

Spolek vzniká pouze z důvodu, že hlavně stát
není schopen jednat s "partou nadšenců" a proto
si vytváříme tuto instituci. A ačkoliv jsme se
jasně dohodli, že členské příspěvky budou
dobrovolné, tak součástí stanov budou i pravidla
pro
nakládání
s
těmito
příspěvky.

Pro tento seminář byly připraveny tři přednášky
na téma GPS, GIS a využití těchto možností pro
mapování
vojenských
pietních
míst.
Martin představil program JanMap, který slouží
mimo jiné i k prohlížení dat ve formátu shapefile
a pro připojení k WMS i k prohlížení rastrových
dat. Byl představen návodný postup, jak si naše
data prohlížet např. na leteckých snímcích.
Pepa navázal s perfektní přednáškou na teorii
GISu, GPS a geografie obecně a celý blok končil
Martin s krátkou ukázkou postupu vlastní tvorby
SHP.
V rámci tohoto bloku dal Ivo velmi zajímavý
návrh, který byl následně přijat. Budeme

A následoval zlatý hřeb večera - plány na rok
2007
a
případně
ještě
dále.
Jako hlavní úkoly na rok 2007 jsme si stanovili
- přechod na organizovanou formu, nejspíše
spolek
- vypracování Metodiky pro mapování VPM (
návod pro vlastní činnost ), nejspíš jen v
elektronické podobě, možná i jako brožuru
- pokusit se navázat spolupráci s MO ( bude-li o
to
z
jejich
strany
zájem
)
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K
dalším
úkolům
patří:
- další rozšiřování členské základny, což se
zvláště na Pardubicku Ivovi a Jardovi více než
daří
- dostat se do stavu, že budeme mít alespoň
jedno VPM z každého okresu, zatím nám jich
chybí 6 ( Cheb, Sokolov, Frýdek Místek,
Karviná,
Šumperk
a
Most
)
- a pokusit se zlepšit formu naší prezentace na
veřejnosti ( jednotný leták-brožurka byla
představena
)

Krzáka. Jméno pana generála není vybrané
náhodně. Jmenovaný se významně přičinil při
mapování a tvorbě seznamů legionářů v ČR a mi
bychom rádi na jeho aktivitu takto navázali.
No a v rámci zlatého hřebu musí být to
nejdůležitější a to diskuse o názvu budoucího (
asi ) spolku. Diskuse byla dlouhá, místy
bouřlivá, původní 4 návrhy se rozmnožily na 9 a
rozhodovalo
hlasování.
Zatím tedy pracovně, ale s největší podporou
zvítězila varianta Jany Medové Sdružení (
spolek, společnost.. ) "Nikdo nebude
zapomenut
!"

Dále jsme se shodli na tom, že v rámci setkání (
1x měsíčně ) by bylo vhodné uspořádat případně
i pietní akci, stejně tak jako i v rámci setkání mít
alespoň 1 téma jako přednášku pro ostatní a
souhrn přednášek za rok opět představit na
semináři v Pardubicích na konci roku. Z toho je
zřejmé, že letošní Pardubice nebyly náhoda, ale
opravdu nultý ročník konference ( semináře ) o
VPM a budeme v této aktivitě pokračovat i
nadále.
Pro lepší organizaci se dohodlo, že se bude
zpracovávat roční plán setkání a na konci roku
konferenci ( nejspíš to bude vždy první sobota v
prosinci ). Vlastní plán pro rok 2007 vznikne tak,
že nyní se připraví setkání pro leden a do konce
ledna
pro
celý
rok.
A v rámci konference budeme zpracovávat
Výroční zprávu o fungování ( v té době již
nejspíše spolku ) naší činnosti. Letošní zpráva
bude zpracována také do konce roku ( ovšem jen
jako cvičná varianta pro diskusi o výsledné
podobě
).

Tím byla ukončena oficiálnější část a
následovala volná diskuse, ostatně už jsme
jednali 7 hodinu. Takže se dokonce ani
nepodařilo probrat vše co bylo v plánu, ale vše
hlavní a důležité probráno bylo a dohodla se celá
řada důležitých věcí pro naši další činnost.

Pro úpravy webu ( online ) se dohodlo, že pro
každý měsíc budeme vybírat osobnost měsíce a k
ní si hlavně historická komise ( ale i kdokoliv
další ) připraví medailon a odkazy na místa s
danou osobou spojená. K tomu byly do textů ve
sborníku ( DVD, adresář 009_různé_TXT, plány
akcí ) dány listy MS Excel, kde si už můžeme
chystat plán osobností pro rok 2007.

Na závěr bych rád ještě jednou poděkoval naším
členům z Pardubicka za perfektní organizaci celé
akce, sál vybavený projektorem a plátnem,
ubytování a celá řad dalších věcí prostě nemělo
chybu. A stejný dík patří všem účastníkům, za
podílení se na výstavce knih, na přednáškách a v
diskusích u přednášek a hlavně za práci pro náš
projekt. S takovým týmem se toho dá udělat více
něž
dost.

V rámci plánů na věci, které přesahují rok 2007
jsme zahájili diskusi na téma, jak se vlastně bude
jmenovat výsledná, tedy 3. fáze projektu
mapování VPM ( finální produkt našich snad ).
Pro úvodní diskusi byly dva návrhy:
Národní
databáze
VPM
- virtuální památník generála R. Krzáka
Pracovně jsme zvolili kombinaci obou variant na
Národní památník VPM in memoriam gen.

Letos to byl nultý ročník, kde jsme se chtěli
leccos dozvědět, naučit a ujistit se, jestli může
"parta nadšenců" takový seminář uspořádat za
tradičních ( tedy minimálních ) finančních
nákladů. A vida, ono to jde. Je pravda škoda, že
opět nebyla odezva z oficiálních institucí, ale
třeba
se
to
někdy
zlepší.
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Myslím, že to byly skoro dva dny ( část lidí
pochopitelně zůstala v Pardubicích a druhý den
využila k prohlídce města ) naplněné užitečnou
prací i zábavou. Už se těším na další seminářkonferenci, tentokrát s číslem 1 ( i když to
vlastně bude druhý ročník ).

Jméno spolku se dá přepisovat 3x denně, dokud
to
nepůjde
na
MV.
Poslední oficiální bod, bylo jen odškrtnutí si
předposledního člena bez trička ze seznamu. Což
je ostuda hlavně moje, protože jsme se s Oldou
viděli několikrát a trika stále ležela v Brodě. Na
dotaz kolik triček je ještě k dispozici jsem
odpověděl v členské sekci ( ať máme také nějaká
tajemství
).

V pořadí osmé a letos poslední setkání
proběhlo opět v restauraci Na Schůdkách,
která nám poskytla azyl, neboť Plzeňka byla
beznadějně plná. Ovšem technicky vzato bylo
vše naprosto v pořádku, takže to byl příjemný
večer.

Poté jsme krátce pohovořili na téma obsah
výroční zprávy za rok 2006, který se ladí, tak
aby bylo vše okolo Silvestra dopsáno a po
Novém roce se mohla dát na web a rozeslat na
domluvené adresy. Na některé to bude zřejmě
poslední pokus je požádat o spolupráci.

Účast byla pro změnu historicky nejmenší :
Martin, Standa a Olda. Pro úplnost je však nutno
dodat, že Vladimír hájil naše zájmy o pár stanic
metra dále na setkání u prof. Veverky, což lze
klidně započítat. Navíc zásadní jsme si stihli říci,
když
jsme
se
míjeli.

A zbytek večera už jsme jen vzpomínali na
začákty našich snah a zvolna se vnořovali do
"vánoční"
atmosféry
Prahy.
Jelikož zbývá jen chvilka pro uzavření termínu
pro leden, zvažujte, ale asi tak na 95 % to bude
sobota 20. ledna. Jako první si dáme restauraci
Plzeňka a jako záložní Na Schůdkách. Čas
zahájení obvýklý sobotní 1300 - 1330.

Na programu byly vlastně tři hlavní body.
1) příjemný nárůst účastníků od semináře v
Pardubicích
2) jak pokračují práce přípravného výboru
spolku
3) předání ID a triček Oldovi ( což byl značný
rest
z
minula
)

Takže všem díky za účasti na všech našich
akcích v letošním roce a mnoho zdaru v roce
následujícím. Doufám, že všichni prožijeme
klidné svátky ve svých kolbenkách a domovech
a po novém roce se znovu pustíme do díla.

Od semináře v Pardubicích neuběhlo mnoho
času, ale za tu dobu se k nám připojili další čtyři
nadšenci, což je zatím největší skok ( v rámci
časového úseku pochopitelně ). V rámci této
diskuse jsme též pohovořili na téma návštěvnost,
která mírně roste. Za posledních 30dní něco přes
15 000 návštěv. A poslední dva dny je to ještě
větší skok za což zjevně můžeme poděkovat
provozovatelům Estránek, kteří zařadili odkaz na
náš projekt do Newsletteru za prosinec a to nám
zajistilo nové návštěvy. Doufejme, že je projekt
zaujme.
Standa a zbytek výboru ( doufejme ) pracuje na
stanovách celkem odpovědně. Objevil se
zajímavý a možná i zapeklitý problém a to, jestli
nám MV bude ochotno zaregistrovat námi
vybrané jméno : Nikdo nebude zapomenut.
Standa to dostal za úkol prověřit a jestli taková
vůle nebude, tak nás čeká další kolo diskuse na
téma název spolku. To však nic nemění na tom,
že stanovy je třeba dokončit do 31/1 2007.
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díla z produkce AVISu. Ale to je obecná bolest
armádních tiskovin, která jsou sice skvělá, ale
vlastně pro veřejnost nedostupná.A pochopitelně
jsme ve VHÚ zanechali naši propagační brožuru.

ROK 2007
V pořadí již deváté setkání proběhlo v sobotu
20. ledna 2007,

A v jednu hodinu začalo vlastní setkání v
restauraci Plzeňka. Za zmínku stojí, že
proměnlivý počet účastníků, kdy jedni odcházeli
a druzí přicházeli dosáhl celkem zajímavého
čísla. Celkem se za ten den potkalo deset lidí,
jmenovitě Petr, Petr "Dolin", Martin, Vladimír,
Pepa,
Standa,
Ivo,
Diana,
Kristina
a
Zdeňka. Což je
celkem
pozoruhodný
počet, který nám
trochu narušuje
naše zvyklosti,
ovšem
kladně.
Doufejme, že to
bude stálý trend.
rozdělené na dvě části, tak, aby se naplnily naše
představy z Pardubic. Tedy ráno jsme se sešli v
11 hodin na Žižkově u armádního muzea Vojenského historického ústavu Praha. Hlavním
lákadlem sice byla výstava o generálu Eliášovi,
ale stále se zlepšující expozice stojí za návštěvu
sama o sobě. V muzeu jsme strávili skoro dvě
hodiny, včetně nezbytné kritiky u přítomného
personálu, že VHÚ nemá zájem zařadit odkaz na
náš web na svoje stránky. Třeba někdy pomůže
argument, že jedno muzeum v Bagdádu už tak
učinilo. Armádní muzeum je prostě skvělé a
rozhodně se vyplatí ho navštívit alespoň 1x za
rok a to nejen proto, že vstup je zdarma a je

Vlastní jednání
mělo 3 hlavní
body
:
- plán na rok
2007
diskusi
o
stanovách
plánování

spolku
badatelny

a několik menších podbodů, kterými začnu, neb
je to jednodušší položka.
Předně Petr dodal seznam obci, které zatoužily
po zařazení pod okres Brno venkov, což
zapříčinilo další úpravy webu a offline verze, ale
také diskusi, že jestli bude náš stát každý rok
provádět takovéto rošády s vesnicemi, bude asi
nezbytné provést nějaký stopstav a prostě vést
přehled o VPM v obcích s nějakým
administrativním členěním k určitému datu, třeba
31.12.2007 a to s vidinou toho, že dnes se obce
stěhují tam a zítra zase půjdou jinam. Vyjdu-li z
toho co publikují jedny velké noviny a
vynechám-li fakt, že o změnách informují dosti
nepřesně, tak z toho stejně vychází, že některé
obce nechápou proč jsou přesunuty a navíc
nevědí kam patří. Při vlastních změnách v
zařazení, které jsem prováděl u některých obcí
taktéž nechápu proč toto stěhování probíhá. U
některých určitě nemůže být hlavním
argumentem dopravní obslužnost, kterou se

umožněno fotografovat cokoliv. Snad jedinou
vadou je, že nejsou dostupné publikace na
kterých se autoři z VHÚ podílejí, stejně jako jiné
14

to

úředník zaklíná ( na to stačí letmý pohled na
mapu a ta super silnice tam prostě není ). Tedy
necháme se překvapit, zatím budeme obce
stěhovat také, ale vzhledem k tomu, že v ČR je
více než 10000 sídel je pravděpodobné, že
výhledově tuto hru s úředníky hrát přestaneme.

není

až

tak

jednoduché.

Nadhodila se myšlenka pro členy,a bychom již
nyní začali hledat "něco" co se stane naším
logem, tak jako máme na tričkách pomník v
Chrástu, tak hledáme něco co budeme používat
na Děkovných listech a možná i razítku spolku (
ať je ta byrokracie potom alespoň hezčí ).
Nápady se tedy vítají, bude-li jich moc, bude se
hlasovat.

Dalším bodem byl dotaz, zda budeme zařazovat
pomníky ve vztahu k husitskému hnutí, avšak ty
jenž se netýkají vlastních bitev a jasných VPM (
jako je Žižka ). Jmenovitě se jednalo hlavně o
místa se vztahem k mistru. J. Husovi. Bylo
rozhodnuto, že NE. Budeme tyto lokality
považovat za tzv. vlastenecké památky a dočasně
se budou jen skladovat ( podobně jako končí
Švehla
a
spol.
).

Dále jsme si poplakali nad nedostupností knih z
produkce AVIsu. Ačkoliv Martin byl ( a možná
stále je ) alespoň blízko získání knihy Dunkerský
deník, obecně nás tyto skvělá díla míjejí a
spoléhat se na bazary, burzy a antikvariáty je
málo. Sice je letos ještě IDET, tradiční zdroj
knih, ale při čtení ročního vydavatelského plánu
AVISu oko suché nezůstane, prostě si
nepočteme.

Dalším bodem byla krátká informace o tom jak
probíhá obnova jednoty ČsOL Český Brod,
jejímiž členy má zájem se stát i pár účastníků
projektu. Jako vše úřednické, i tato akce se
začíná poněkud vléci. Náš zájem o obnovení
jednoty je, ale míč v současné době není na naší
straně.

A

nyní

k

hlavním

tématům

:

1)
plán
na
rok
2007
ačkoliv jsme chtěli uzavřít celý rok, nakonec se
udělalo jen pololetí. Odvaha nás opustila už na
květnu a červen byl jen do zaokrouhlení. Zbytek
roku tedy půjde do světa v květnu. Jednoduše
řečeno se změnila jedna věc, otevřené setkání
nebude vždy v sobotu a tím se zmenší ( asi )
účast mimopražských. Tady si dovolím ještě
jednou smeknout před Petrem a i Dolinem.
Tomu říkám zapálení pro spolkovou činnost.
Ačkoliv to je pár set km, stejně přijede, velké
plus putuje na Moravu a o něco menší do
Pardubic, i tam je to dálka, ale menší. Z toho
plyne, že soboty se spojí vždy s něčím navíc a
všední den bude hlavně jednací. Do plánu dáme i
další akce na které jsme zváni, nebo které jsou
pro nás významné a důležité, ale nejsme jejich
pořadatele,
jen
kozumenti
akce.

Zajímavým bodem je nápad na vydávání
jakéhosi tištěného občasníku. Důvod je prostý,
část našich čtenářů má prostě problém pracovat s
internetem, ať z důvodu malé uživatelské
dovednosti či obtížného přístupu k síti. Nápad se
celkem ujal a stanovili jsme si jednoduchá
pravidla. S velkou pravděpodobností ( hlavně z
důvodu ceny tisku ) ročně nebude vydáno více
než dvě čísla, spíše jen jedno. Náklad bude malý,
tak do 100 výtisků, ale pochopitelně bude
dostupný v elektronické podobě na našich
stránkách. Obsahově by měl být naplněn
medailony hrdinů z osobností měsíce,
zajímavostmi z badatelny, zajímavými VPM,
informacemi z legislativy, možná nějaký ten
rozhovor až se do díla pustí tisková komise
spolku - prostě vše co nebude součástí výroční
zprávy, ale byla by škoda by to zapadlo v rámci
webu, který už nyní má 1500 stránek. Data by se
měla skládat tak, aby se občasník dal k distribuci
k semináři v Pardubicích, tedy bude se skládat
od Pardubic k Pardubicím ( prosinec-prosinec ).
Tedy o měsíc dřivě než výroční zpráva, která se
naopak v Pardubicích bude schvalovat a
distribuovat až o měsíc později. Takto bychom
vlastně v zimě dali do davu dvě "papírová" díla.
Letošní rok nicméně budeme brát jako rok nula a
nemusí tedy k vydání vůbec dojít ( možná jen
elektronicky ), i občasník totiž chceme mít free a

2)
stanovy
spolku
přípravný výbor dostal jednoměsíční odklad na
dopracování stanov, takže jsme si četli jen v
Martinových doplňcích zatím nehotového
návrhu. Standa to zahrne do celku a celkový
souhrn bude v členské dán do diskuse. V zásadě
panuje shoda v tom, že bude jeden zastřešující
spolek bez menších podčástí, neb není třeba
vytvářet molocha úřednického. Nahoře bude stát
valná hromada scházející se jednou za x let, pod
ní bude výkonný výbor se svým předsedou a
komisemi, které budou akčně jednat. Jakékoliv
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jednání a hlasování bude probíhat přítomnou
nadpoloviční většinou, z čehož plyne, že neúčast
zavdává případný důvod k pláči nad výdělkem a
taktéž je zřejmé, že většina důležitých
rozhodnutí bude ležet na valné hromadě a ta
bude součástí seminářů v městě na půli cesty,
tedy v Pardubicích, kam to má většina z nás tak
nějak stejně daleko. Ostatně bude možné
případně o předem jasných otázkách hlasovat i
mobilem či přes internet ( otázky k hlasování
budou mít připravené varianty odpovědí a tam
bude možné hlasovat pro variantu ). Celkové
řečeno - výsledek musí uspokojit právě alespoň
tu většinu a pokud možno nikoho nepoškodit.

než

5000

vojenských

pietních

míst.

Tímto ještě jednou mnoho pozdravů a díků všem
našim členům, přispěvatelům a příznivcům. Je to
zásluha celého systému okolo projektu mVPM !!
Následně Martin přečetl něco z emailů od
nových přispěvatelů a ze vzkazů co nám chodí
jako komentáře. Jsme rádi, že je o projekt zájem
a že se zvolna dostává na vědomí veřejnosti. A
pochopitelně jsme rádi, že roste počet
přispěvatelů. Už jen opravdu málo a bude nás
sto.
Následovalo upřesnění lokalit mapování v Praze,
což byla záležitost hlavně Vladimíra a Iva.
Především se znovu opakovalo, že v online verzi
je Praha dělená pouze na 10 částí, ale offline je
rozdělen na 23 městských částí. Má to svoji
logiku. V online je možné hledat pomocí
fulltextu a v offline jen pomocí jmen ulic a
lokalit.

3)
badatelna
tato samostatná část webu ( vlastní sekce )
dostává jasné obrysy a už brzy na web také
půjde. Bude sloužit k určování nejasných VPM,
odpovědím
na
dotazy,
atd.
Bude
mít
tyto
rubriky:
- Je to VPM ? ( pracovní název )
dotazy
čtenářů
diskusní
fórum
- souřadnice lokalit bez VPM ( třeba nám někdo
napíše, že se mýlíme a VPM tam a tam přeci
jenom
je
)
výkladový
slovník
k
VPM
- často kladené dotazy
V pořadí 10. setkání proběhlo v úterý 20.
února,
již tradičně od páté hodiny v restauraci Plzeňka v
Praze. Účast solidní průměr : Vladimír, Standa,
Pepa,
Martin,
Ivo
a
Diana.

Dalším bodem bylo představení kostry našeho
klubového zpravodaje - Monumentu. Zavládla
spokojenost s tím jak bude koncipován a bylo jen
několik doplňků jak ho obohatit. Opět bylo
Martinem zdůrazněno, že se stejně dříve či
později všichni přidají do redakční rady, takže je
to už od prvního čísla důvod k vymýšlení
zlepšení. K danému tématu ještě dojed k úpravě
sekce "Recenze a publicistika" na webu, která
jako jedná z posledních nemá vlastní úvodní
stránku. Po úpravě tam bude i část pro
Monument a o něm, s odkazem odkud půjde
stáhnout. Rozsah zpravodaje nebude ani tak
omezen počtem listů ( počítá se cca 10-20 listů
na číslo ) jako velikostí, ta bude okolo,
respektive maximálně 5 MB. Bližší seznámení se
zpravodajem proto bude až po dodělání této
sekce.

Nemohlo se začít ničím jiným, než přípitkem na
připomenutí, že se podařilo prezentovat již více
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1. řádu. Mluvíme o tom tak dlouho, že prostě
padlo rozhodnutí, že ano a Standa dostal za úkol
nám doménu pořídit, zaregistrovat a přesměrovat
na ně náš web. Pochopitelně, že adresa stránek se
nezmění, ale budeme mít ještě jednu. K čemu to
bude ? K lepší propagaci projektu. Jaká, že to
bude doména ? No stejně jako u jména spolku se
prosím nechte překvapit. Ač to zní neuvěřitelně i
o takováto jména se už spekuluje a svým
způsobem by bylo škoda, kdyby nám někdo
možné varianty vykoupil. Zase na druhou stranu
by takový aktivista zaplakal, protože máme asi
10 variant a proč by někdo vyhodil ranec peněz s
výhledem na to, že si prostě koupíme to volné,
nebo si rok počkáme až to daného dobráka
přestane bavit nám doménu blokovat. To je však
pesimistická varianta a doufejme, že se nám
podaří získat již to první vybrané.

Hlavním bodem večera byla zpráva přípravného
výboru pro vytvoření spolku, kterému velí
Standa. Zahájili jsme nemile. Původně
plánovaný název "Nikdo nebude zapomenut - nic
nebude zapomenuto" není volný. Možná ho
nikdo nemá zaregistrován, ale je spojován s
jedním sdružením a jednou politickou stranou.
Ani jedno by nám nevadilo, ale chceme zůstat
mimo všechna hnutí a podobné aktivity a proto
jsme přešli na záložní verzi. Konečně, kdo si
pamatuje hlasování v Pardubicích, ví, že variant
v pořadí je stále dost. Pro náš spolek jsme tedy
vybrali jméno, které bylo 2-3 v pořadí na
hlasování v Pardubicích. jedná se o "xxxxxx xxx
xxx" Otevřeným textem až po registraci, pro
jistotu.
Následně Standa přečetl návrh stanov, které se
mírně doladili a po jejich přepsání budou dány
do členské sekce ke konečné diskusi.

11. setkání klubu (projektu) VETS,
Osobně si myslím a shoda následně zavládla, že
přípravný výbor a zvláště Standa odvedl velmi
dobrou práci. Stanovy jsou krátké, jednoduché a
výstižné. Žádná byrokracie a zbytečnost, ale
zatím ani náznak důvodu pro budoucí
dohadovaní. To je přesně to oč nám při tvorbě
spolku
šlo
a
stále
jde.
Shoda zavládla i v tom, že pro spolkové razítko
se nebude šetřit na financích, aby jej bylo možné
užívat i na pamětní listy a nemuseli jsme se
stydět. Razítko jest nezbytností, když už budeme
mít
byrokracii
se
spolkem.

proběhlo v sobotu 31. března 2007. Kdo měl
zájem zašel dopoledne na military burzu do
Dejvic. Tradičně velká akce plná mnoha
příležitostí jak si obohatit sbírky. Nemilé bylo,
že knihy z produkce AVISu od minule zase o
něco podražily, ale jelikož si někteří z nás
potřebovali doplnit výstroj, spokojenost nakonec
nechyběla.
Vlastní setkání začalo v Plzeňce od 13té hodiny.
Účastnili se : Standa, Martin, Diana, Vladimír,
Pepa a Olda.

Dále Standa přítomné seznámil s návrhem
klientského vkládání dat. To bude sloužit pouze
členům pro předpřípravu dat pro vložení na web.
Celý systém bude navržen tak, aby administrátor
už dostal data tak, že je pouze vezme do
schránky a vloží na web. Kdo nebude chtít danou
cestu používat, nebude muset, vše bude fungovat
jak postaru, tak i ponovu. Hlavní výhodou
novinky vyjma přejmenování fotek a úpravy
textu bude při zadání souřadnic i kontrola jestli
nedošlo k překlepu tím, že se bod zobrazí na
mapě. Admin při tvorbě shapefile nebude už
muset kontrolovat příchozí data a zase se vše o
kousek urychlí. Ale ještě jednou zdůrazňuji - kdo
novinku nebude chtít, může posílat postaru. A
novinka bude jen pro členy se vstupem do
členské sekce. Takže vlastně žádná zátěž pro
přispěvatele.

Vzhledem k tomu, že Pepa vbrzku na nějaký
pátek naše řady opustí bylo toto setkání použito i
jako valná hromada jednoty ČsOL Český Brod.
Dle stanov ČsOL totiž mají členové jednotlivých
jednot možnost si založit jednotu v místě svého
působení. A jelikož považujeme za vhodné
obnovit Brodskou jednotu museli jsme vykonat
tuto proceduru, neboť naše první žádost o
obnovu jednoty nebyla kladně vyřízena.
Tentokrát jsme tedy znovu za přítomnosti dalších
zájemců o členství, kulturně a v kulturním
prostředí uspořádali volbu našeho budoucího
předsedy jednoty, kterým se stal právě Pepa
Přerovský. A k nové funkci dostal nějakou tu
povinnost. T.j. poslat znovu žádost o obnovení
jednoty na ústředí ČsOL. Lze jen doufat, že
alespoň vlastní stanovy bude tato tradiční
organizace ctít a že ani blížící se sněm ČsOL
nebude
bránit
našim
snahám.

A znovu došlo na diskusi zda si pořídit doménu
17

rubrika, kde se případní kandidáti na jednotlivé
pozice představí a popíší svoje představy
fungování pro první volební období, neboť tím
vlastně budou jednotlivé pozice i budovat.
Důležitá maličkost, volit mohou jen registrovaní
členové ( tedy ti se vstupem do členské sekce ).
Mnoha zájemcům byla tato možnost nabízena,
leč někdy zůstala dosud nevyužita, takže
takovým moc času na registrování hesla
nezbývá.

V dalším už jsme řešili jen věci ohledně
projektu.
Prvním bodem byla nabídka výměny odkazu na
stránkách
z
webu
Hloubkaři
(http://www.hloubkari.bloguje.cz/), jedná se o
web, kterého náplní jsou "Útoky spojeneckého
stíhacího a bitevního letectva na pozemní cíle v
českých zemích 1944-1945". Proti takové
výměně nebyl nikdo a odkaz bude do lišty
MENU
doplněn.

A pochopitelně se objevili první ekonomické
záležitosti. Velmi stručně řečeno se jedná o to, že
roční provoz našich webů a domén bude stát cca
2000 Kč. To je dost horní hranice, řešili jsme
částku 1200 Kč, já ji zaokrouhlil poněkud
nahoru. Z toho plyne, že přinejmenším v úvodu
nebudeme potřebovat účet. Na ten by došlo až v
případě nějakých darů nebo větších položek.
Důvodem jsou pochopitelně bankovní poplatky.

Následovalo tradiční seznámení s provozem
webu, návštěvností a jelikož je konec čtvrtletí tak
i s počty VPM, které se zadařilo prezentovat.
Jelikož nám bylo umožněno nahlédnout i do
oficiální statistiky MO mohlo dojít k malému
porovnání. Nicméně, jelikož bychom srovnávali
jablka a hrušky ( protože VPM není jen válečný
hrob ), nelze tyto data zveřejnit a součástí
Monumentu bude jen naše tabulka VPM.
Každopádně z výše uvedené statistiky jasně
plyne,
že
máme
ještě
co
dělat.

Do konce května by se tedy doufejme mělo
zadařit spolek registrovat a posléze by došlo i na
případné právní nuance, které jsou nezbytné pro
vnitřní fungování, ale to už bude věc zvoleného
výkonného
výboru.

Pak už se chopil slova organizační výbor.
Předně, stanovy, tak jak jsou zapsané v členské
lze považovat za finální verzi. Nebylo k nim
žádných připomínek. K tomu tedy zbývá, aby
přípravný výbor zažádal MV o registraci spolku
a nám, abychom se zvolna začali chystat na
volby výkonného výboru. ten jak známo bude
mít 5 členů. Shoda zavládla nad jejich
titulováním ( předseda a 5 místopředsedů ). Tolik
místopředsedů nemá vzor v politice, ale ve snaze
zjednodušit případné formální vystupování člena
výborů na veřejnosti. Každý místopředseda bude
mít na starosti jednu oblast naší činnosti, takže
by se ta pozice klidně mohla jmenovat jinak a asi
jim taky budeme říkat neoficiálně jinak. Ale
protože jsme se jasně dohodli, že vše bude
napsané nejlépe jednou provždy, tak se to raději
noblesně pojmenuje hned, než by se to časem
muselo přejmenovávat. Budeme mít tedy
místopředsedu pro správu dat, pro technické věci
( např. v oblasti budoucí administrace, správy
domény ), pro tiskovou a historickou práci a pro
ekonomické záležitosti ( jinde mu říkají
pokladník ). Volba proběhne do květnového
setkání, každý bude moci volit jen jednou ( ale
pochopitelně více osob na různé pozice ), volit
může buď osobně na dubnovém a květnovém
setkání, nebo internetem ( ale to pouze v členské
sekci ). Pro volby bude v členské sekci vlastní

Proto je nezbytné, aby se členstvo podívalo do
členské sekce a alespoň přidalo hlas některému z
kandidátů. Jelikož pro volbu bude rozhodující
prostá většina z účastníků voleb, může se stát, že
se někdo stane vyvoleným i za dva hlasy.
Závěrem jsme ještě pohovořili o postupném
doplňování souřadnic u nezaměřených VPM, což
jak jsme se shodli bude běh na dlouhou trať. A
Martin představil první náhled na Metodiku
mapování VPM, což bude (doufejme) hlavní
produkt letošního roku.
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
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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
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Účast nebyla marná : Standa, Martin, Vladimír,
Diana, Ivo a Petr. A jako host, paní Alena
Osmanová, pomocník projektu Жди меня.

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.

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.

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.

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

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.
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.
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činnost

Natálie. V rámci této spolupráce, tedy bude v
Badatelně zřízena vlastní rubrika jen pro pomoc
tomuto projektu. Doufejme, že budeme moci
pomoci.

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.

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.

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.

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.

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

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
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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.

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,
…..
).

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.

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

A dále už probíhal vlastní program setkání.
1)

Tradiční

vyhodnocení

provozu.

S
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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.

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.

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

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.ht
ml). 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
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provozuje Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.,
www.vets.cz
„.

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 ?
15. setkání
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,

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.

takže to v tomto směru bylo rozhodně přínosné.

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.

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.

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.

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.

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.

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
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Takže Martin začne pozvolna daty offline plnit.

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.

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.

2. Znovu je potřeba rozvířit debatu o podobě
našeho
loga.

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.

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.

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".

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 účastníků projektu
proběhlo v Praze v úterý 11. září.

16. sraz OS Spolek pro vojenská pietní místa,
o.s. proběhl v pondělí 20. srpna.

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.

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.

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?

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
1.

schůzi
Dle

sdělení

jsme
předsedy:

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.

probrali:
paní

Kainová
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18. setkání
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.

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!

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).

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.

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.

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.

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.
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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.

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 Zahradníček 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.

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.

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.
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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.

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.

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…..

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 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,
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úspěchů v další práci přeje Spolek pro vojenská
pietní místa, o.s.

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
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kohokoliv cokoliv dodělávat, jen by hotové věci
vkládal na web. Vlastní příprava dat je na
přispěvateli či garantovi a shapefile i offline by i
nadále vedl Martin. Je tedy jasné, že nepřesné
příspěvky by při nedodržení pečlivosti před
zařazením způsobovaly celkem nemalý zmatek.

ROK 2008
V pořadí již devatenácté setkání nám připadlo
na nejteplejší lednovou sobotu, přesněji na 19.
leden.
Vlastní setkání jsme rozdělili na dvě části. V
první jsme společně navštívili výstavu "122 dní v
Afghánistánu" ve Strahovském klášteru. A druhá
část byla vlastní schůze. Výstava byla celkem
zajímavá, snad by mohlo být k vidění více
fotografií a i případný popis či katalog by jistě
našel užitku. Nicméně je to určitě přínosný počin
v málo prošlapané cestě prezentace novodobých
misí.

Následovala asi již tradiční výzva, že
potřebujeme vytvořit logo pro náš spolek. Tento
požadavek se s námi táhne vlastně již několik
let. Vládne jistá shoda na tom, že logo se musí
vázat jen ke spolku, tedy ne k webu ( kde je celá
řada navíc - veteráni, insignie, mise, prostory ),
tedy že musí být jasné, že mapujeme VPM. Něco
jako používáme na Monumentu ( tedy pomník a
na něm voják ), ale stávající logo v záhlaví
Monumentu
stále
ještě
není
ono.
Standa s Vladimírem přítomné seznámili s
obsahem pracovní schůzky s Anletem a zavládla
shoda, že stávající velmi dobrou spolupráci je
třeba přinejmenším udržet, ne-li ještě rozšířit.
Dostali jsme možnost v Kaleidoskopu
prezentovat naši činnost v rozsahu až dvou
stránek. Obsahově by se vlastně jednalo o výtah
z Monumentů a webu. Je tedy třeba doladit jak
přesně by takový obsah vypadal a v jaké podobě
by data měla být, nicméně je to rozhodně
zajímavá forma propagace naší činnosti.

Na schůzi v restauraci "U Bronců" celkově
dorazilo 8 členů spolku, přesněji Diana,
Vladimír, Pepa, Martin, Petr, Standa, Honzin a
Aleš.

Na základě ujednání z Pardubic jsme dále
probírali jak se bude vytvářet 3. fáze pro první
vybraný kraj, čímž je Praha 7. Zde se objevil
problém, že stále nemáme provedenou rozvahu
jak vlastně bude vypadat databáze, která vlastně
má bý základem 3F. Je jasné, že jedna větev
bude pro vlastní VPM a vše okolo nich a druhá
se naopak bude týkat jednotlivých jmen a je tedy
otázka
jak
vše
celé
propojit.

Úvod jsme ponechali ekonomické části, kde
předseda vybral členské příspěvky. Padl návrh
stanovit nějaký termín do kdy by se v každém
roce příspěvky měly zaplatit, ale většina se
shodla, že termín není třeba, nicméně je vhodné
zaplatit co nejdříve, aby se daly splnit všechny
plány co máme s našimi dosud velmi omezenými
financemi.

Taktéž se jako nebytné ukázalo vytvoření
přípravného výboru na letošní Pardubický
seminář, který by svoji činnost zahájil cca v
březnu či dubnu a zajistil by věci nejen
materiální povahy, ale i propagaci akce a
vytvoření
jednotlivých
prezentací.

Ihned poté předseda předal jeden z posledních
pamětních listů z Pardubického semináře Pepovi
za
podíl
na
mapování
VPM.
A následovali jednotlivé body programu.

K diskusi byly dány termíny pro výletní setkání
u Petra na Moravě, více hlasů na místě obdržel
termín 19.-20.duben, nicméně druhý v pořadí
12.-13.duben ještě taky není zcela bez šance.

Prvním bylo již tradiční, stále hledáme dalšího
vkladače VPM. Jedná se stále o tentýž problém,
kdy je třeba jednoho ( alespoň ) dobrovolníka,
který bude rutinně vkládat VPM na web.
Neočekává se pochopitelně, že bude za

Souběžně s tímto se objevil nápad uspořádat
letos ještě něco co by se dalo nazvat jako "malé
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potom s dotazem obrátíme na příslušný krajská
úřad, případně MO, které mají válečné hroby
taktéž ve své působnosti. Komunikaci povede
předseda, na formě vlastního tiskopisu se ještě
domluvíme.

Pardubice", jedná se o určitou možnost využít
dvě prestižní místa, která se pro podobnou akci
nabízejí a tím se ujistit, že jsou pro nás dostupná.
Z pochopitelných důvodů je tedy nebudeme
dopředu avizovat a vyčkáme co se ukáže jako
schůdné.

Dalším bodem byla VPM v zahraničí, zde opět
zavládla shoda, že jen minimální počty těch
nejzajímavějších a pochopitelně vše co se týká
českých
vojáků
a
je
v
zahraničí.

No a závěrem při diskusi jsme určili další termín
pro setkání. Restaurace "U Bronců" ( Biskupská
4 ) se již poněkolikáté osvědčila, takže to
vypadá, že měníme hnízdo...

A i když jsou Pardubice daleko, je nezbytné se
na ně začít chystat už letos. Je potřeba ustanovit
přípravný výbor pro seminář, který zabezpečí
nejen místo konání, materiál, ale i tvorbu
přednášek atd. Šéfem přípravného výboru se stal
Standa, který osloví cca 3 naše členy aby se (
ostatně jako loni i předloni ) opět podíleli na
logistice a propagaci celé akce. Smyslem je, aby
drtivá většina z účastníků semináře ( členů )
měla nachystaný alespoň jeden příspěvek k
přednáškám. Pochopitelně u předsedy, správce
dat se očekává více ( tedy chod projektu,
pokladna, výroční zpráva, … jako minule ). A
stejně tak se začne chystat sborník, který by se
měl stejně jako na nultém ročníku skládat z CD s
texty a z offline ( doufejme, že se ještě vejdeme
na DVD, ale něco by se určitě vymyslelo ).
Pochopitelně se budou udělovat tradiční pamětní
listy, takže s návrhy neváhejte, uzávěrka bude
zase
cca
ke
konci
října.

V pořadí již dvacáté setkání proběhlo v úterý
12. února v Praze, v restauraci U Bronců.
Účastni byli : Pepa, Martin, Diana, Zdeňka, Aleš
a Standa. Ale jelikož Vladimír Dianu dobře na
jednání připravil a Martin se dne předem sešel s
Oldou, byl okruh na informace bohatý.
Jelikož předseda dorazil později byly vlastně dva
úvody, začnu tím podstatnějším. Je opět potřeba
poděkovat za propagaci projektu, tentokrát
hlavně Vladimírovi za prolinkování na projekt na
další weby, Vizimu za zmínku o nás u genealogů
a Renému Vápeníkovi, taktéž za umístění
odkazu
na
nás
na
svůj
web.
Olda s Alešem si odebrali jedny z posledních
projektových triček, čímž je naznačeno, že už
máme na skladě jen 3 kousky. A Olda coby
sympatizant vložil k předsedovi do pokladny
svůj
sympatizantský
vklad
a
dar.

Pokračovala diskuse zda jednotlivé kusy
techniky ( např. letadla u budov apod. ) jsou či
nejsou VPM a panuje stále větší shoda, že tomu
tak
není.

S Pepou se řešila nová rubrika „Tip na výlet“,
kterou si vzal na starosti a už se skládá první tip,
takže se můžeme těšit na Waterloo ( ovšem
myšleno ono bojiště ). V rámci tohoto se dohodla
drobná úprava stránky Aktuálně, aby se tahle
položka
poněkud
zpřehlednila.

Závěrečným bodem byla tradičně forma
databáze pro třetí fázi a jediné na čem jsme se
shodli je, že prostě budeme muset sehnat někoho
kdo je v dané oblasti odborníkem, že není v
našich stávajících silách tuto strukturu nakreslit
neb se stále motáme někde mezi Excelem a
Accessem.

Ustanovil se termín na setkání u Petra na
Moravě, kterýmž se stal víkend 19. – 20.4.
A stejně tak padl termín na březen, a to 11.3.

Jelikož jsme ještě zcela nepřešli v členské sekci
na novou diskusní podobu, tak byli přítomní
znovu upozorněni na tuto změnu a ostatní se jistě
zvolna také přidají. Nicméně do budoucna nás
ještě čeká jedna změna a to, že si podobnou
diskusi uděláme na vlastním serveru ( tedy na
www.vets.cz ), podobně jako tam máme mapy.
Přeci jenom jsme s diskusními fóry stále někde v
nájmu, sice zdarma, ale o to hůře. Krachnout to

Objevil se zajímavý problém, jak upozorňovat
úřady, že zmizelo VPM. Tedy přesněji, jak se
jménem spolku optat, co se stalo. Jedná se
tentokrát o VPM v Praze na Zbraslavi. Dohodli
jsme, že za tímto účelem vytvoříme jakýsi
formulářový dotaz, který budeme zasílat na úřad.
Buď se odpověď dozvíme a budeme v obraze co
se stalo. No a v případě neúspěchu u obce se
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může

kdykoliv

a

co

pak.

Vladimír dostal na svá tisková bedra úkol
zpracovat soupis našich spolkových a
projektových výročí, neb je asi už jediný kdo se
v tom ještě orientuje. tedy příště už budeme
vědět, že letos to budou tři roky od zahájení
projektu, rok od založení spolku, atd., atd..

A už zvolna koumejme na doděláním plánu akcí
pro rok 2008. Tedy nejen setkání, ale i ostatní
kulturní doplňky.
V pořadí již 21. schůze našeho projektu
proběhla v úterý 11. března v restauraci U
Bronců v Praze.

Standa nám představil další betaverzi mapové
aplikace (http://vpm.vets.cz/test.php ), která
zobrazuje už i souřadnice. Nicméně je stále ještě
beta. při této příležitosti jsme opět vyjádřili velké
díky Davidovi, že se stará nejen o mapu, ale i o
diskusi a obecně o tyto složitější webové
záležitosti. Stejných dechem jsme schválili
drobné odměny za jeho práci, neb na velké
odměny
stále
nemáme.

Účast : Standa, Vladimír, Pepa, Martin, Honzin,
Diana
Úvodní poděkování opět padlo na Vladimíra za
vzornou propagaci projektu, což už je tradice,
dále pak díky putuje za Radkem za propagaci na
webu Aktivních záloh, Davidovi a Standovi za
zprovoznění naší vlastní diskuse a pochopitelně
za
stálé
zlepšování
mapové
aplikace.

Zvolna jsme začali diskutovat na téma spolková
knihovna, kdy jsme se ustáli na variantě, že v
členské sekci bude stránka s nabídkou knih k
půjčení, bude tam uvedeno kdo jakou knihu má a
kontakt na něj. Zájemce o půjčení se s
půjčovatelem domluví na způsobu zápůjčky a
bude vystaráno. Stránku povede Martin (
respektive
správce
dat
).

Schůze byla již skoro tradičně společná i pro
Českobrodskou jednotu Čsol, takže úvod patřil
vstupu Standy, Vladimíra a Hoznina do Brodské
jednoty. Myslíme, že pro obě strany je tento
postup
cestou
k
rozvoji.

Schválili jsme finální variantu dotazníkového
spolkové formuláře, jenž bude kostrou naší
komunikace s úřady. Pravidla jsou prostá.
Objeví-li se problém či dotaz, náš člen vše
zpracuje a předá předsedovi, jenž zabezpečí
administrativu ( už proto, že má razítko ), taktéž
si pak povede přehled o termínech jak úřad
odpovídá a na webu si na to vytvoříme vlastní
sekci pro případ, že by snad opět nějaký tiskový
mluvčí či úředníček našel čas na urážky či jiné
znevažování
naší
práce.

Dále se probírala stále se táhnoucí tvorba naší
brožury, kdy jsme se ujednotili alespoň na tom,
že jich nebude více, ale jen jedna, ve které bude
jak vše o projektu, tak i metodika pro mapování
a
vše
ostatní.
Důležitou věcí je, že je už zcela nezbytné si
zajistit ubytování na Moravský sraz u Petra !!!
Plánovaly se další termíny pro setkání, takže v
dubnu vedle Moravy stihneme ještě schůzi ( 10/4
), pak vlastní Moravský sraz ( 18.-20/4) a díky
lákavé nabídce na výstavu jsme se shodli i na
květnovém termínu ( sobota 3/5), který bude
tedy i společnou návštěvou výstavy fotografií na
které se mimo jiných podílí i Dolin.

Martin přítomné seznámil s novinkou ve
vkládání na web ( tzv. scénářový způsob), kdy se
jakoby data předzpracovávají, než jsou přiřazena
do aktuálně, což nám umožňuje mít podstatně
větší množství denních aktualizací ( i když je to
hlavně opticko – psychologická věc ). Pro měsíc
březen je ještě jedna novinka a tou je masivní
podpora Badatelny. Tato sekce má své
opodstatnění, byť z ní za rok provozu ještě
nevyšlo jediné VPM. S kladným ohlasem se
setkala i sekce „tip na VPM“ v členské sekci.
Březen je i měsícem podpory nášivek, insignií,
medailí. Je to z prostého důvodu, netřeba si
nalhávat, tyto položky nám nejen dělají pěknou
návštěvu, ale taky jich hodně vězí ve frontě, což
je
škoda.

Padlo konečné rozhodnutí, že v letošním roce si
nebudeme zakládat účet. V případě naprosto
nezbytné nezbytnosti pro užití účtu se použije
jednorázově účet někoho ze spolku a onen
dobrovolník peníze fyzicky předá do kasičky k
předsedovi. Účet je pro nás stále ještě zbytečné
vyhazování peněz. A při stejném tématu dostal
předseda za úkol dohodnout s Petrem platby na
věnce a kytky pro Moravský sraz a i další
finance, aby nejel na Moravu „na lehko“.
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Tradičním tématem bylo logo. Vladimír nadhodil
zajímavý návrh, který je poněkud odlišný od těch
dosud
pro
hlasování
přihozených.
V
jednoduchosti však bývá síla, jedná se o
stylizovaný hrob ( kříž ) a na něm přilba.
Rozhodně to vzbudilo kladný ohlas. Diskuse je
stále otevřená, ale co si budeme nalhávat, taky se
už dost vleče, takže jsme přijali konečný termín
pro uzávěrku návrhů ( 31/7 ) a pro konečné
hlasování ( 1/9 ). Doufejme tedy, že 2.9. budeme
mít
logo
pro
náš
spolek.

Prohlášení Spolku pro vojenská pietní místa,
o.s.
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby tak památné
místo jako je vrch Vítkov bylo zneužíváno pro
komerční využívání. Nesouhlasíme s tím, aby
se na tomto místě natáčely pornografické
filmy. Trváme na tom, aby se danému místu
dostalo patřičné úcty, jenž mu dějinně náleží
jako poděkování pro padlé vojáky i hrdiny
našeho
národa.

No a na závěr jsem si nechal něco, co se řešilo v
úvodu, ale je to jen další kupka ostudy. Už je to
dost přes rok, co se na Památníku na Vítkově
konal zbohatlický mejdan, Památník je v
rekonstrukci, řeklo by se, že vše je v nejlepším
pořádku a jedno z pietních míst pro vojáky má
před sebou skvělou budoucnost. No jenže to tak
zase není ! Dostali jsme odkaz na jedny webové
stránky, ze kterých si dovolím odcitovat malý
kousek a celkem mála textu na tom webu : „a
prvního května jsem dostal zajímavý email od
kamarádky, která psala, že potřebuje peníze a že
by mi za ně s kamarádkou něco hodně
vzrušujícího předvedla...tak jsem samozřejmě
souhlasil a pak už šlo vše rychle a hned
následující den jsme vyrazili s kamerou na
památník na Vítkově! A co se dělo dál můžete
teď vidět i VY!“ No můžete hádat o co asi jde.
Reklama praví, že se jedná o 25 minut něčeho…,
přesněji porna. Docela by mně zajímalo ve které
jiné zemi se může na Hrobu neznámého
bojovníka natáčet porno. Fakt si živě představuju
jak
třeba
v
Arlightonu
(http://www.arlingtoncemetery.org/) a dalších
civilizovaných městech a místech se něco
takového děje. Opravdu si nemyslím, že
nezbytně na daném místě musí být třeba
vojenská hlídka ( byť by to byla slušnost a jistá
pocta danému místu ), ale občas si myslím, že by
nějaký úředník, policista či jiný, placený za tímto
účelem mohl dohlédnout na zachování nějaké
piety podobných míst. Už v roce 2006 jsem psal,
že Vítkov po slavném mejdanu pro mě nic
neznamená. Myslím, že tato událost jen
potvrzuje myšlenku, že buď bude Vítkov pietním
místem se vším všudy, nebo bude lepší na něj
zapomenout.

A to je vše, schůze byla příjemná, probralo se
mnoho věcí a ani ta nemilá věc s již asi tradičním
zneužitím Vítkova nás nemohla nijak zaskočit. A
jen tak mimochodem. Zvolna se rozbíhá diskuse
k výstavbě pomníku pro novodobé veterány.
Jistě si vzpomenete na nástupy Vojenské policie
na Památníku Vítkov. Armáda jistě má snahu si
tohoto místa vážit, takže kde je chybka ? Nenajít
raději nějaké jiné místo ?
A snad pro zajímavost, něco o hrobu neznámého
vojáka
na
Wikipedii
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Unkn
own_Soldier )

V pořadí 22. schůze našeho projektu proběhla
ve čtvrtek 10. dubna v restauraci U Bronců v
Praze.
Účast : Standa, Vladimír, Pepa, Martin, Honzin,
Diana
Program tentokrát nebyl příliš obsáhlý, takže jen
stručně
v
bodech.
Martin obhajoval mírně pozměněnou formu
zpravodaje Monumentu, která byla přijata s
uspokojením, respektive neobjevily se žádné
připomínky k malým změnám vzhledu.
Předseda nám představil přihlášky dvou nových
členů spolku a to pana Ing. Karla Pachovského a
pana Pavla Měkotu. A zároveň předložil výpis z
našeho účetnictví, které nám vede paní Kainová,
za což jí velký dík. Je neuvěřitelné co si stát
navymýšlí na tak malý spolek za papírování,
ještě že máme v týmu takovou dobrou duši, s
papírováním bychom se asi jinak jen obtížně
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sochy Jana Žižky do reklamního trička !
Opravdu je s podivem, kde je hranice, kdy se
začne uvažovat o odebrání správy Národního
památníku Vítkov stávajícímu provozovateli a
jeho předání někomu jinému, s větším citem pro
fakt, že se mimo jiné jedná i o místo Hrobu
neznámého
bojovníka.
Pochopitelně
padly
tradiční
témata
:

prokopávali.
Standa taktéž představil jeho společnou práci s
Davidem a to nástin databáze pro 3. fázi
projektu. Stále se počítá, že pro její testovací
režim se použije Praha 7, o naplnění se postará
Standa a David a na této verzi se bude ladit
finální
verze.

- stále hledáme dalšího vkladače na web a stále
je
to
víc
a
více
aktuálnější
- stále dolaďujeme naše spolkové logo
- stále se objevuje neuvěřitelné množství variant
příspěvku i když vzor je jen jeden, důsledkem
tvůrčí rozmanitosti je pozvolné hromadění dat u
správce a tedy se opět začíná tvořit fronta na
zařazení, k tomu správce řekl jediné, příspěvky
dle vzoru jdou na web co to jde nejdříve, cokoliv
co je třeba dodělávat ( byť by se jednalo o
slovosled, odstranění či přesun jednoho slova )
musí prostě chvíli počkat, upřednostnění
nepřesných podkladů na úkor těch, kde si
přispěvatelé dali práci s přípravou by bylo
nespravedlivé, urgování zařazení správce
doporučuje dělat až cca po 10 dnech a znovu
děkuje těm co data chystají úplně, nebo využívají
pomoci garantů

Rovněž jsme se usnesli na návrhu, který ještě
musí pochopitelně schválit zbytek výboru, že pro
příští rok bude konečný termín pro zaplacení
členských příspěvků 31.březen. Poté bude
předseda spolku neplatícího člena urgovat tak
dlouho ( do konce daného roku ) dokud dotyčný
zaplatí či nezaplatí. Nezaplatí-li, přestává být
členem spolku k 1.1. následujícího roku.
Pochopitelně zůstane účastníkem projektu. Toto
opatřením nám do budoucna umožní finančně
plánovat naše akce a další výdaje. Placení
příspěvků účtem je možné si domluvit mejlem
přes
předsedu.
K letošním plánovaným výdajům. Základem
budou oba srazy, tedy Pardubice a Morava.
Přičemž Morava by letos pro svůj první ročník
měla být finančně více hýčkána. Dalším výdajem
budou náklady na Pardubický sborník (
CD+DVD-DL+obal+booklet ), pro členy spolku
zdarma ( budou-li mít zájem ), pro účastníky
projektu s možností si zakoupit za výrobní
náklady. Pro ostatní i letos nebude sborník
distribuován.

Setkání u Petra, Morava 18.-20.4. 2008
Na úvod je nutno podotknout jediné a to zásadní,
že z Petrovy strany bylo vše perfektně
dík!
zabezpečeno!
Vřelý

Financování se zde volna propojí se sblíženou
brodskou jednotou ČsOL, která v rámci svých
aktivit bude přispívat na zajištění pietních akcí (
věnce, kytice, stuhy ), doufejme, že ještě letos.
Jinak v rámci tohoto setkání předseda brodské
jednoty
ČsOL
předal
všem
členům
Českobrodské jednoty nové průkazy ČsOL. Zde
je třeba zdůraznit, že na VŠECH vydaných
průkazech je uvedeno, že se jedná o průkazy
ČESKOSLOVENKÉ obce. Opravdu tam to „S“
chybí. Neuvěřitelná chyba u organizace, která si
tak zakládá na své historii. Doufejme, že vedení
obce již brzo vydá nové průkazy bez chybky.
Už snad pravidlem našich schůzí se stává
Vítkov, takže jen vyšel nový Monument, už tu
zase máme něco „z kopce“, opět není někomu
svaté jedno z mála našich opravdu vojenských
pietních míst. Takže stejně jako cokoliv
podobného, i nyní náš spolek odsuzuje oblečení

Vůbec první setkání účastníků Projektu
mapování VPM spojené s uctěním památky obětí
válek v obci Hrušky se uskutečnilo v termínu
18.-20.4.
2008.
Páteční příjezd byl poněkud překombinován
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Návštěva zámeckého skleníku, procházka
lednickým parkem s výšlapem na ochoz
minaretu. Prohlídka Janohradu s cestou do Valtic
i
zastavení
u Tří grácií. Od dalších procházek bylo upuštěno
z
důvodu
nepřízně
počasí.

malým nedorozuměním, ale nakonec se všichni
živi a zdrávi ubytovali ve velmi kvalitním a
pěkném Kulturně společenském centru (KSC).
Účast byla velmi hojná: Pepa a Jana, Vladimír a
Diana, Jan, Aleš s manželkou, Olda s paní a
samozřejmě Petr. V sobotu se připojili další,
výjezdní tým z Třebíčska – Radek a Jirka a večer
Dolin,
Radim
a
Jirka.
Co se týče programu, v pátek proběhlo velmi
vřelé a přátelské posezení ve sklípku pana
Nešpora spojené s ochutnávkou a konzumací
místního vína. Nutno podotknout, že velice
dobrého.

Po návratu proběhlo malé pracovní setkání
spolku
v
prostoru
KSC
Hrušky.
Krátce

k

některým

bodům:

-Pepa podal informace o tom, co se děje celkově
ve Spolku a hlavně o činnosti ČSOL, o možnosti
publikační činnosti a jejím finančním pokrytí z
různých
zdrojů,
-obvyklá debata na téma šablona na vkládání dat,
admin a další vkladači dat, mapové aplikace,
třetí
fáze
projektu,
-velmi zajímavá byla prezentace Třebíčské
skupiny o jejich vlastní činnosti a dalších
možných projektech v oblasti historických
událostí
a
jejich
prezentace,
-opětovné schválení základní části spolkového
loga
aj.

V sobotu, po opulentní snídani, opět nutno
pochválit Petra, proběhlo dozdobení kytic,
čehož se ujal Vladimír. A poté celý Spolek
položil kytici u památníku rudoarmějce, kde nás
Petr informoval o jeho symbolice, době a důvodu
vzniku, lehce nastínil průběh bitvy u Ořechova v
rámci Bratislavsko-brněnské operace vojsk 2.
ukrajinského frontu a jednotek Rumunské
královské armády pod velením maršála R.A.
Malinovského. Po tomto aktu se celá skupina
přesunula obcí o několik set metrů dále k
pamětní desce připomínající činnost paraskupiny
Clay-Eva v průběhu 2.sv.války. Zde proběhla
zajímavá diskuze Petra s jednou místní
občankou, proč Spolek neinformoval občany
dopředu o konané akci, že se mohli účastnit i
místní
obyvatelé.
Tak
snad
příště…

Poté se celá společnost přesunula do místní
Hasičské zbrojnice, kde setrvala v družném a
přátelském hovoru i o některých ožehavých
tématech. Jak již bývá zvykem. Ale všichni
obdivovali a podrobně zkoumali vojenskou
techniku zaparkovanou v prostoru konání akce,
což
dokládá
přiložený
snímek.

Poté následoval další přesun k místní základní
škole, kde jsou desky legionářů, zahraničních
vojáků a Rudé armády. I zde došlo k uctění
památky všech obětí válek. Petr nás seznámil s
hrůzným a bizarním válečným příběhem, kdy
cizí
sebevražda
zmařila
lidský
život.
Zavzpomínal i na další osoby zde uvedené.

Škoda, že šlo jen o statickou ukázku. Snad tedy
příště!
V neděli se konala návštěva Mikulčického
hřbitova, a názorná ukázka činnosti spolku pro
VPM v praxi. I zde se diskutovalo navzdory
,,jasné“ metodice, co a jak zaznamenávat, co do
badatelny
atd…

Nutno podotknout, že činnost Spolku v obci
nezůstala
nepovšimnuta!
Z
operativně
přistavené pojízdné tribuny pozdravil Spolek
pro VPM starosta obce Hrušky Josef Trechta a
dotazoval se na naši činnost. Po vyčerpávající
odpovědi, jež ho viditelně uspokojila, popřál
členům Spolku VPM klidný průběh dalších akcí
konaných nejen na území jím spravované obce.

Odtud se celá zbylá společnost přesunula na
slovanské hradiště v Mikulčicích. Zde
absolvovala prohlídku ,,nejstaršího VPM“, hrobů
dynastie Mojmírovců. A pak za velmi pěkného
počasí procházku celým areálem hradiště a
okolních archeologických památek spojených s
Velkou Moravou. Po té následoval návrat do
obce Hrušky, naložení tekutých suvenýrů a
klidný
odjezd
domů.

Další a velmi příjemnou akcí byla návštěva
centra Lednicko-Valtického areálu, samotné
Lednice. Zde proběhla kulturně turistická část
setkání.
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Na závěr nutno podotknout, že setkání bylo
velmi příjemné a pohodové. Přestože z
některých Petrových nedělních poznámek
zaznívalo, že akce byla první a poslední. Možná
by stálo za zvážení, zdali podobnou akci
neopakovat na podzim. Burčák?

za

články

v

časopisu

Kaleidoskop.

Předseda již oslovil úřady v otázce odstraněných
pomníků na Zbraslavi a v Prachaticích a
seznámil nás s jejich reakcemi. Zatím nás
prakticky jen odkazují dál, ale jednání je teprve v
začátcích.
Rozhodně
se
budeme
této
problematice věnovat i nadále, neboť za pár let
bychom také nemuseli mít pomníky nikde!
Znovu se prokazuje smysl našeho konání,
protože naše dokumentace může být jednou
opravdu jediným důkazem existence konkrétních
VPM.

23. sraz účastníků Projektu
Dopoledne 3. května 2008 navštívili Standa,
Vladimír a Petr velice zdařilou výstavu fotografií
z let 1914-1945, kterou v prostorách Blue Max v
Praze 4 pořádali Karel Trojánek, Luboš Pavel a
náš příznivec Petr „Dolin“ Doležal. Na místě
jsme vylepili náš propagační plakátek a
zanechali tam štůsek letáčků. Několik
historických fotografií VPM z výstavy bylo
přislíbeno
i
na
naše
stránky.

Standa referoval o možnosti spolupráce s
Anletem v akci na obnovu VPM v obcích a
městech. Zatím konečné rozhodnutí nepadlo,
musíme zjistit další podrobnosti. Dále jsme byli
požádáni o vytvoření několika otázek pro žáky
ZŠ a SŠ, které se týkají osob a událostí v Praze,
nejlépe s odkazem na naše stránky. Budou
použity v soutěži, kterou bude pořádat Magistrát
hl. m. Prahy. Pepa, Standa i Vladimír se dohodli,
že
každý
vymyslí
tři
otázky.
Takže
se
můžete
připojit
všichni!
Podobná soutěž o Praze 6 již proběhla, pro
inspiraci
můžete
nahlédnout
sem:
http://soutez.anlet.cz/?page=souteze_kolo&id_so
uteze=22&id_kola=342
Otázka povinného placení příspěvků se bude
znovu řešit v Pardubicích (odpověď na Ivošův
dotaz).

Od 13 hodin se v restauraci U Bronců konal již
23. sraz účastníků Projektu. Setkali se Standa,
Pepa, Petr Tichý, Vladimír a Diana a jako hosté
David
Podzimek
a
Dolin.

Pepa informoval mj. o možnosti financování
činnosti Spolku z fondů ČsOL. Pokud vše vyjde,
bude to pro náš Spolek samozřejmě přínos.

Jako první byla podána zpráva o zdravotním
stavu našeho admina Martina. Přejeme mu
všichni
brzké
uzdravení!

Vladimír s Dianou se 2.5. zúčastnili pietního
aktu v Terezíně na památku obětí poslední
popravy 2. května 1945. Zájezd pořádal ČSBS a
Památník

Petr předal předsedovi účet za kytice, položené
při pietních aktech v Hruškách. Budou placeny
ze
spolkové
pokladny.

Terezín. Jednali s vedoucí archivu Památníku
Terezín o možnosti získat seznam pohřbených na
Národním hřbitově. Seznam nám sice byl
přislíben, ale až po zpracování databáze
pracovníky archivu. Při návštěvě zmapovali
mnoho VPM v Terezíně. Jednalo se např. o více
než 300 kenotafů židovských obětí poblíž
krematoria. Navštívili a zmapovali i VPM na
městském hřbitově, které se po zpracování
objeví
na
našem
webu.

Byl přijat členský příspěvek od Radka Říhy,
Romana Ujfalušiho a paní J. Kainové.
Standa dále připomněl, že je možné darovat
Spolku peníze s tím, že nad 1 000 Kč lze tento
příspěvek odečíst z daní. Netýká se to však
našich
členů.
Martinovi a Vladimírovi byla udělena pochvala
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3) předseda stále řeší možný sponzoring a
dárcovství pro spolek a celý projekt mapování,
za tímto účelem Martin vytvoří na webu vlastní
sekci „SPONZORING“, kde se budou shlukovat
informace k tomuto tématu a bude zde i seznam
případných dárců, stejně tak nás předseda
seznámil s možností začít uvažovat např. o
možných dárcovských SMS ve prospěch
projektu, celé této oblasti, stejně jako i jiným
finančnín věcem, se bude předseda dále bedlivě
věnovat

Na návrh Diany budou naše letáčky umístěny v
Kulturním centru Chodov v Praze 4. Dále bude
všem členům rozeslán list s letáčky, který si
každý vytiskne, rozřeže a bude dále distribuovat
na
různých
místech
a
akcích.
Vladimír informoval o dalším kandidátovi na
členství ve Spolku, kterým je František Novák z
Mělníka. Představí se na některém dalším srazu.
Pepa s Davidem Podzimkem jednali o možnosti
vytvoření databáze. Je třeba stanovit, dle čeho
chceme vyhledávat atd. Dále byla projednávána
možnost zakoupení vlastního serveru. O
podrobnostech bude zevrubně referovat předseda
na
příštím
srazu.

4) odsoudili jsme postup města Prachatic při
likvidaci pomníku obětem 2. světové války,
stejně jako komentář, který k dané věci poslal
úředník z Jihočeského kraje, celou záležitost
budeme dále sledovat, požádáme o rady na
Ministerstvu obrany, zpracujeme článek do
nového Monumentu a příspěvek na web

Za dosavadní činnost byl Davidovi udělen
Pamětní list, který mu předal náš předseda.
David poté podepsal přihlášku do Spolku a vložil
členský
příspěvek.

5) další novinkou na webu bude záložka
„3.fáze“, která bude sloužit k postupnému ladění
databáze, tato sekce je však během na velmi
dlouhou
trať

Další sraz chystáme asi 21.6. v Českém Brodě,
podle
Martinových
možností.
???

6) Martin představil návrh zpracování „knižní“
řady našeho projektu. Je technicky možné již
nyní počít produkovat některá dílka v této
podobě, budeme je pochopitelně dávat do světa
pouze ve formátu pdf ( tedy jestli se nepodaří
sehnat sponzora, který by za reklamu v těchto
knížkách zabezpečil tisk ). Jak je již velmi
dlouho plánováno, mělo by se jednat vždy o
jeden okres či městkou část Prahy ( celkem tedy
cca 94 svazků ) + něco málo navíc ( jednotlivá
větší města, rozsáhlejší hřbitovy, svazek
věnovaný jednomu období, např. válce 1866,
svazek věnovaný určité skupině osob, např. oběti
z řad hasičů, dětské oběti, oběti náletů ) a
pochopitelně stará známá k dokončení se blížící
metodika
mapování

V červenci se sraz bude konat pravděpodobně v
hotelu Legie v Praze 2, pokud se Pepovi podaří
zajistit salonek. Termíny budou ještě upřesněny.

V sobotu 24. května proběhlo malé pracovní
setkání číslo 24. , na tradičním místě v
restauraci U Bronců v tradiční sobotní čas.
Účast : Standa, Vladimír, Martin, Diana, David
Program
:
1) za předpokladu, že se budou na nadcházejícím
semináři a setkání v Pardubicích aktualizovat
stanovy spolku, bude nutno toto oznámit všem
členům ( tímto ať s tím tedy všichni počítají ) a
předseda dá do září návrh úpravy stanov ke
známosti a ti co vědí, že do Pardubic nepojedou
budou moci svůj hlas poslat dopředu mejlem.

7) vlastní metodika mapování byla rovněž
představena, bude ještě dopracována, např.
Standa dopíše kapitolu o fotografování a měla by
sloužit i jako jakýsi pracovní sešit pro
hledače/mapovače. V současné době se jako
velmi vhodné jeví zařazení příloh, které obsahují
různé normy se vztahem k válečným hrobům,
např. některé smlouvy s Ruskou federací apod.
by jistě našly dychtivého čtenáře v řadách
úředníků některých krajských úřadů, jistě by to
zlepšilo vztah některých lidí k těmto památkám !

2) dále se řešila spolupráce s Anletem a zavládla
shoda v tom, že stávající stav se nebude nijak
měnit, tedy, že vše zůstane tak jak to je právě
teď, žádné novinky se nyní zavádět nebudou,
neb by to bylo z obou stran uspěchané a určitě by
to
neprospělo
spolku
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8) předseda dostal uloženo dodat podklady, aby
bylo možné dát na web i aktuální ( a držet jej pak
nadále aktuální ) seznam členů spolku

míst při příležitosti 90. výročí samostatnosti
Československého
státu.

9) tradičním tématem byl další vkladač, ale zde
stále nic nového, takže hledáme obětavého,
ochotného, asertivního člena spolku i nadále
10) stále platí, že se Pepa cestou ČsOL pokusí
zajistit nám prostor na uspořádání malé
prezentace/semináře v Hotelu Legie pro ČsOL a
zájemce
11) a na závěr se ujednocoval vzhled našich
dalších jednotlivých produktů za použití loga
vybraného
na
Moravském
setkání

Standa coby šéf přípravného výboru pro
pořádání Pardubického semináře zahajuje práce,
aby vše proběhlo zdárně jako v uplynulých
ročnících. Ladil se hlavně vzhled letošního
sborníku, který se bude tedy skládat z DVD
(offline-dataset) a CD (přednášky, texty, bonusy)
v jednom obalu s bookletem. A další nápady jsou
vítané,
směřujte
je
na
Standu.

12) zcela v neposlední řadě patří dík Vladimírovi
za zajištění možnosti navštívit Pankráckou
sekyrárnu v měsíci červnu
Jubilejní 25. setkání se konalo ve čtvrtek 19.
června, tradičně v restauraci U Bronců v
Praze.

Nejpozději v sobotu v Brodě (maximálně na
červencové schůzi) musí padnout termín na
srpen-září pro představení našeho projektu
odborné veřejnosti v hotelu Legie v Praze. A
pochopitelně při té příležitosti se začal tvořit
seznam zvaných, opět nápady koho ještě pozvat
vítáme.

Ještě předtím se část našich členů a příznivců
účastnila návštěvy pietního místa v Pankrácké
sekyrárně. Naneštěstí je to místo se zákazem
focení, takže si odnesli pouze zážitky.
Účast na schůzi nebyla marná : Vladimír, Diana,
Martin, Aleš s doprovodem, Standa a Michal
Plavec,
který
vstoupil
do
Spolku.

Řešili jsme co vše by mohla obsahovat tématická
řada knižní edice a jeden z návrhů (Michal) byli
vojáci okupačních armád z let 1968-89, kteří
zahynuli v průběhu vlastní invaze a později –
jistě zajímavé, ale i kontroverzní téma, ale proč
ne.

Témat nebylo zase tolik, takže postupně:
Martin informoval o zahájení pokusu o
zaregistrování naší první skrýše pro hru
geocaching, což stále probíhá. Hromadně místo
ještě navštívíme v sobotu na akci Českobrodské
ČsOL.
Z knižní řady již byla na web ke stažení vložena
první kniha „vojenská pietní místa města Český
Brod“, která má být nejen ukázkou „městské“
řady, ale i možnou variantou pracovního sešitu
pro hledače (proto ty relativně rozsáhlé, ale ne
moc plné tabulky v závěru). Navíc se Standovi
podařilo brožuru tak poskládat, že ji vytiskl
oboustranně což ještě zlepšilo její vzhled.

Martin popsal průběh Historicko dokumentační
komise Čsol, která byla zpravena o činnosti
spolku a v souvislosti s památníkem na Vítkově
opakoval náš návrh (přednesený již na této
komisi), že by bylo více než vhodné, aby u
památníků byla čestná stráž z řad AČR (a
pochopitelně probíhalo ve světě běžné střídání
stráží za přítomnosti veřejnosti). Tato maličkost
by jistě zvýšila návštěvnost památníku a snížila
vandalství a podobné rejdy na daném místě. S
výtržníky by si jistě poradila vojenská policie.

Přijali jsme dohodu s Anletem „Pocta hrdinů
národa“, která je zaměřena na údržbu pietních

Standa informoval na jednání na finančním
úřadu, s tím že požadovaný papír zajistí a doručí
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úředníkům.
A pak už následovala volná a zajímavá diskuse.
Tak na viděnou v sobotu a v červenci atd. A
všem příjemné nastupující léto, dovolené, prostě
čas na další hledání VPM ……..

následovalo předání dalších průkazů a členských
odznaků.
Následovala volba revizora jednoty, kterým byl
jednomyslně
zvolen
Honza
Kincl.
Martin informoval o probíraných tématech v
historicko dokumentační komise jejímž je
členem.

Schůze jednoty ČsOL v Českém Brodě
konané

dne

21.

června

Následoval křest prvního vydaného svazku z
knihovny Spolku pro vojenská pietní místa, o.s.
„Vojenská pietní místa města Český Brod“. Na
činnosti tohoto spolku, stejně jako na vlastním
mapování se naše jednota podílí více než velkou
měrou. Kniha je ke stažení na webu zmíněného
spolku.

2008

účast : Josef Přerovský, Martin Brynych, Jan
Kincl, Stanislav Kain, Olda Tetur, Vladimír
Štrupl, Vladimír Šíma

Bratr Šíma nám poté poutavě vyprávěl nejen o
sobě, ale i o svém otci, legionáři Antonínu
Šímovi. Ale i jeho osudy a vojenská služba byly
velmi zajímavé. Honzin se zavázal, že tyto
informace včetně deníku legionáře Šímy
zpracuje spolu s dalšími na kterých už nyní dělá
a
vše
dáme
na
web.
Martin pak informoval o právě parlamentem
schválené novele zákona o válečných
veteránech. Pravda daný zákon musí ještě
schválit Senát a prezident republiky. Jelikož však
zvláště pro novodobé veterány v podstatě nic
nepřináší, není třeba se jím i nadále zabývat.

Sešli jsme se na 13. hodinu v sále restaurace U
Bedrničků, odkud jsme po chvíli vyrazili na
Českobrodský hřbitov, kde jsme položili kytice u
pomníků obětí 2. světové války a u hrobu obětí
1. světové války a to nejen z důvodu naší schůze,
ale i protože se blíží Den ozbrojených sil České
republiky (dříve Den armády, 30.6.). Poté jsme
ještě položili kytici u pomníku obětí povstání v
květnu 1945. Přičemž na posledně zmíněném
místě jsme provedli i menší údržbu.

Jelikož jsou schůze naší jednoty více méně
putovní, podzimní by se měla konat v Kolíně
(říjen nebo listopad).
Vojenská ceremonie v Darney
V neděli ráno 29. června, v předvečer Dne
ozbrojených sil ČR, jsem jako zástupce
jednoty ČsOL Český Brod a Spolku pro
vojenská pietní místa odletěl do Francie.
Na vojenském letišti Praha Kbely se
shromáždilo několik desítek válečných
veteránů, zástupců armády a ČSBS. Letoun
Airbus A319 CJ 3085 dopravní letky Armády
ČR, pojmenovaný po letci generálu Josefu
Ocelkovi, nás bezpečně přenesl během 75
minut na letiště Epinal.
Tam nás uvítal velvyslanec pan Pavel Fischer,
brig. gen. Ing. Jaroslav Jásek, pan Albert
Dupuy a plk. Balay. Nasedli jsem do dvou

Následovala prohlídka Českého Brodu s
výkladem, který podal Martin, cesta byla
naplánovaná tak, abychom mohli vidět co
nejvíce místních VPM, tedy okolo desky B.
Nezavdala, Suvorova, pomníku a desky na
náměstí, desky na Sokolovně, na gymnáziu. V
průběhu procházky jsme založili i jednu skrýš
pro
hru
geocaching.
A přes Brodské muzeum jsme se opět přesunuli
do restaurace, kde od 15. hodiny začala schůze.
Předseda nás důkladně seznámil s děním v obci,
neb je v republikovém výboru ČsOL,
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V Darney někdejší Československo a jeho
nástupnické státy připomíná také náměstí T.G.
Masaryka, který zde v prosinci 1918 pobýval,
náměstí Václava Havla nebo stezky k památníku
pojmenované po Edvardu Benešovi a Milanu
Rastislavu Štefánikovi.
Čeští a slovenští dobrovolníci bojovali ve
Francii už v roce 1915, kdy zasáhla do bojů v
rámci Cizinecké legie československá rota
Nazdar. Na jaře 1918 byl pak v Cognaku
vytvořen 22. pěší pluk a později 23. pěší pluk.
Obě jednotky se staly základem brigády
vyhlášené v Darney. Brigáda pak bojovala ve
východní Francii a přišla skoro o 1 200 mužů.

přistavených autobusů francouzské armády a
odjeli do Darney (čte se Darné), k památníku
slavnostní přísahy 1. čs. brigády. Staraly se o
nás dvě velmi milé slečny z velvyslanectví,
Jana a Tereza.
U památníku proběhl slavnostní ceremoniál,
kterého se zúčastnili mj. pan Hervé Buffe starosta Darney, Mirek Topolánek - předseda
vlády ČR, Slovensko zastupoval jeho
velvyslanec Ján Kuderjavý.
Z pověření francouzského prezidenta Nicolase
Sarkozyho účastníky akce pozdravila státní
tajemnice pro rodinu Nadine Moranová.
Někteří z nich pronesli projevy a poté položili
věnce od prezidenta republiky, senátu ČR,
poslanecké sněmovnay, předsedy vlády,
ministerstva obrany a ČsOL. Po položení
věnců následovala minuta ticha k uctění
památky legionářů, státní hymny Francie, ČR
a SR. Byli přítomni i hasiči z družebního
města Slavkova a občané Darney.

Pomník v Darney stál už v roce 1938. Kvůli novému
předválečnému napětí ale už nebyl odhalen a v roce 1940
ho nacisté zničili. Nový pomník měl být odhalen v roce
1968. Kvůli vpádu sil Varšavské smlouvy do
Československa se tak stalo až po deseti letech, ale bez
oficiálních československých představitelů. Na jeho
podstavci jsou letopočty 1918, 1938 a 1968.“

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz
Po ukončení ceremoniálu u památníku nás
autobusy odvezli do místního kulturního centra,
kde byla pro všechny účastníky, zmožené
sálajícím sluncem, připravena recepce. České i
cizí písně v podání českých vojenských
hudebníků nás všechny mile potěšily a vybrané
lahůdky, včetně výborného francouzského vína,
nás osvěžily na těle i na duchu.
Navázal jsem nové kontakty, např. s por. Pavlem
Kuthanem, prezidentem Památníku Čestná
vzpomínka, s redaktory Národního osvobození
Janou Časnochovou a Jiřím Daníčkem, plk.
Emilem Kulfánkem z Českého svazu bojovníků
za svobodu, ing. Milanem Bachanem z MO oddělení pro veterány a občanská sdružení a
několika dalšími.
Všem jsem samozřejmě představil náš spolek a
jeho činnost a předal propagační letáky. S panem
Daníčkem a Kuthanem jsme se domluvili na užší
spolupráci.
Poté
následovala
návštěva
francouzskočeskoslovenského muzea a odjezd na letiště. Po
příjemném letu jsme bezpečně přistáli na letišti
ve Kbelích a potleskem odměnili pilota za
hladké přistání.
Díky všem, kteří tuto akci zajistili a ještě větší
dík těm, kteří mi cestu umožnili.

„Premiér položil věnec k památníku stojícímu na místě,
kde 30. června 1918 asi 6 000 českých a slovenských
legionářů přísahalo věrnost budoucímu Československu.
Francouzský prezident Raymond Poincaré v projevu k nim
jménem své země uznal právo Čechů a Slováků na
samostatný stát a předal vojákům jako dar od města
Paříže červenobílý prapor zhotovený podle návrhu
českého malíře Františka Kupky. Na památku této události
se od roku 2002 slaví 30. červen jako Den ozbrojených sil
ČR.

Topolánek v krátkém proslovu s poukazem na
význam
tehdejšího
bojového
nasazení
československých legionářů také řekl, že ani
dnes nemají všechny země to štěstí žít v míru, a
"proto stále potřebujeme hrdiny v misích v
Afghánistánu a jinde".
Předseda vlády a další účastníci slavnosti si pak
prohlédli československo-francouzské muzeum,
které je věnováno památce událostí ze sklonku
první světové války.

Vladimír Štrupl, 3. července 2008
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proběhly rozhodně není špatná a máme peníze na
vše až do konce roku

V pořadí 26. setkání proběhlo v úterý 15.
července v Praze v restauraci U Bronců.

toť vše, těším se na srpen

Účast rozhodně nebyla veliká, Standa, Pepa,
Martin a Honzin.

srpnový sraz bude generálka na zářijovou
prezentaci !!

Probíralo se následují:
1) ustanovili jsme hlavního poradce spolku pro
zpracování legionářských deníků a tím se stal
Honzin, jenž v současné době pracuje už na dvou
a zvolna se blíží poradenství na třetím.
2) probírali jsme možnost šířit naše souřadnice
nejen ve formátu ESRI shapefile jako tomu je
nyní, ale i ve formátu KML, jenž jde přímo
vložit do aplikace Google earth, jenž tedy
nevyžaduje žádné znalosti GIS od uživatele
3) a hlavním tématem byla zářijová prezentace v
Praze, jenž proběhne 2. záři
zde jsme ujednotili jednotlivé prezentace a i to
kdo se na nich bude podílet, stejně jako
materiální, technické i společenské zázemí celé
akce, a to včetně finančního pokrytí akce, které
bude hrazeno z peněz spolku i Českobrodské
jednoty ČsOL
Smyslem celé prezentace má být představení
Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. širší
veřejnosti, hlavně té se vztahem k vojenským
pietním místům a válečným hrobům. V průběhu
srpna bude předseda rozesílat pozvánky na akci.
Členové spolku, přispěvatelé a váleční veteráni
jsou na akci zváni automaticky. U všech však
prosíme o potvrzení svojí účastni u předsedy
Spolku ( z organizačních a kapacitních důvodů).
4)Martin opět žádal o co největší možné
dodržování
formálního
tvaru
vzorového
příspěvku, neboť "lidová tvořivost" v zasílaných
datech je stále značná a rozhodně bychom neradi
přecházeli na zahraniční model přijímání dat
5)předseda nás informoval o variantách a
možnostech
financování
spolku
formou
dárcovských SMS. ve stručnosti se dá říci, že je
tato možnost pro nás nevýhodná a v současné
době i nepoužitelná, jediná reálná možnost pro
nás tedy stále zůstává založit si účet na spolek
(právnickou osobu) a fungovat na formě
členských příspěvků a darů (vlastně jako dosud,
ale s účtem), tyto finanční věci se opět uzavřou
až na semináři
6)předseda přednesl tradiční měsíční zhodnocení
našich financí, totéž provedl Pepa coby
Českobrodský předseda, naše finanční situace i
přes množství akcí jenž od počátku roku

27. setkání proběhlo v nemile komorní
atmosféře 21. srpna v Praze v restauraci U
Bronců
neb nás zasáhla okurková sezóna, dovolené,
služební cesty a podobné pohromy. Takže jsme
se sešli jen tři, Vladimír, Diana a Martin.
Je to celkem škoda, protože tohle bylo poslední
setkání před naší prezentací a bylo třeba vše
doladit a dopřesnit. Takže se toho moc
nedoladilo.
Předně, pozvánky pošle za předsedu Vladimír a
Pepa, neboť jinak by se do světa asi nedostaly.
Občerstvení dořešíme na místě, neb budeme mít
cca hodinu času na přípravu. Přednášky jsou
celkem jasné : Prezentace činnost přednese
Martin, Spolek Standa, ČsOL Pepa a v případě
příznivé konstelace hvězd a dostatku času dojde i
na extra zajímavé téma – likvidace památníku
sovětského válečného zajatce v Prachaticích a
obecně „návod jak zničit památku tak aby to
vypadala dle zákona“.
Neméně důležitou položkou schůze bylo
představení dalšího svazku z naší spolkové
knihovny, tedy Vojenská pietní místa na Praze 7,
které je již nyní ke stažení na našem webu.
Ohledně těchto brožurek se ještě ukázala
možnost poskládat doplněk ke stávajícím
Monumentům, které mapují naši historii, ale
přeci jen tam chybí ten náš počátek. Za tímto
účelem poskládáme takový historický souhrn
našich prvních třech let a dáme ho na web v
lednu 2009.
Vladimír přednesl velice zajímavý návrh, v
Mělnickém Vtelnu na okres Mělník se bude
opravovat pomník na který budeme moci přispět
finančně, neb je plánovaná oprava prováděna v
rozumných finančních mezích. Tedy bude
pochopitelně vhodné něco málo dobrat sbírkou
ve spolku, ale i jinak by na to naše fondy měly
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stačit i s přihlédnutím k posledním dvěma
letošním akcím, které si žádají peněz.

sál, projektor, občerstvení a široký sortiment
našich propagačních materiálů (Legionáře,
Monumenty,
letáčky
a
brožurky).

I přes malou účast jsme načrtli další termíny
schůzí, důvod byl prostý, nedošel žádný návrh či
požadavek na případnou víkendovou schůzi,
takže další dva termíny jsou 9.9. a 21.10. Opět
Praha, restaurace U Bronců.
Vladimír si vykoledoval další pochvalu za
zpracování panelu pro putovní výstavu Anletu.
Ta má putovat po školách a připomínat letošní
rok plný osmiček.
Dále se nám ozval p. Vojtásek z webu
Hloubkaři, který zpracovává leteckou válku na
Protektorátem. Je velmi pravděpodobné, že
bychom společnými silami mohli dát dohromady
seznam obětí této letecké války.

Nejspíš jsme trochu podcenili propagaci akce,
kdy jsme upozornění na akci dali na web necelé
dva měsíce dopředu. Stejně tak pozvánek se
rozdalo a rozeslalo asi málo. Snažili jsme se
celou akci směřovat hlavně do řad odborné
veřejnosti,
jako
takový
klon
našeho
Pardubického semináře. Jednoduše řečeno, aby
se i v Praze konala podobná akce jako v
Pardubicích, byť menší rozsahem. Přesto
všechno a i přes mnoho potvrzených účastí, jsme
přivítali tři návštěvníky. Nicméně nám bylo
velkou ctí přivítat a seznámit se s pány plk. v. v.
Ing.
Emilem
Kulfánkem
z
krajského
koordinačního výboru ČSBS v Praze, Ing.
Vladimírem Prchlíkem CSc. z České obce
Sokolské a s Vladimírem Joudou z UMČ Praha
5.

A stejně tak je dosud otevřená naše účast na
Českokrumlovských akcích v listopadu v rámci
oslav Dne veteránů. Jelikož se díky Tiborovi
Horvátovi tato akce ještě více než obvykle
rozrůstá, mohli bychom se pokusit nějak přispět.
Určitě je lepší slavit Den veteránů poněkud
rozsáhleji než sportovním dnem, položením
květiny, nástupem, apod.
A odeslali jsme naše zkušenosti s dvouměsíčním
provozem naší skrýše pro hru Geocatching na
ČsOL, třeba se tato forma propagace obce,
případně
„hlídání“ VPM ujme. Mimochodem pro jakési
hlídání či dohled nad stavem památek se tato
forma jeví přímo ideálně. Hráči geocatchingu
jsou velmi ohleduplní a pohotový na změny
stavu a tím, že pravidelně zapisují svoje návštěvy
dané skrýše nám umožňují „kontrolu“ pomníku.
Tedy jestli ho např. někdo nezbořil, neponičil
atd.

Jako první vystoupil Martin s prezentací Spolku
pro vojenská pietní místa, o. s. a s prezentací
projektu mapování vojenských pietních míst.
Cílem přednášky nebylo jen představit spolek a
projekt, ale i vysvětlit, že cílem projektu je
mapovat vojenská pietní místa a tedy ne pouze
válečné hroby.
Stručně řečeno – každý válečný hrob je
vojenským pietním místem, ale ne každé
vojenské pietní místo musí nutně splňovat
požadavky zákona o válečných hrobech a tedy
být válečným hrobem. Toto je asi třeba stále
zdůrazňovat, neb se stále, byť v menší a menší
míře, objevují názory, že naše činnost je
zbytečná, jelikož válečné hroby evidují úřady a
MO. I z výše uvedeného je zjevné, že se jedná o
naprosté nepochopení naší činnosti. Přednáška
byla obšírná až dlouhá, ale doufejme, že splnila

Takže sice jen ve třech, ale přeci jen něco se
řešilo
Prezentace Spolku pro vojenská pietní místa,
o.s.
Tato akce proběhla v úterý 2. září v klubovně
ČsOL v hotelu Legie v Praze. Logisticky velmi
dobře zabezpečená akce začala v 15 hodin. Do té
doby Pepa, Martin, Vladimír a Honzin nachystali
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svůj

hrobovém místě nachází osoba na níž se zákon o
VH vztahuje. Je pochopitelné, že se města a
provozovatelé z pochopitelných důvodů budou
takovémuto výkladu zákona bránit, neb jde o
hodně peněz, a konečné slovo bude muset mít
MO. Nicméně je třeba tento stav dořešit, protože
tím, že se o hrob nikdo nestará nám možná i
denně
zanikají
válečné
hroby,
nebo
přinejmenším
vojenská
pietní
místa.

účel.

Druhým příspěvkem bylo představení jednoty v
ČsOL v Českém Brodě, kterou přednesl její
předseda pplk. Josef Přerovský. Zmínil jak
historii jednoty, okolnosti její obnovy, ale i naši
činnost
a
plány
do
budoucna.
Třetím v pořadí vyl Honza Knicl, který se nejen
výtečně ujal logistiky celé akce (ostatně jak je u
něj zvykem vždy), ale jenž se stal ve spolku i
garantem zpracovávání historických deníků. V
současné době finišuje na dvou a to na deníku
legionáře Františka Záruby a deníku Josefa
Waldmanna, taktéž legionáře a odbojáře. Honzin
nám nastínil nejen historii obou mužů, ale i
postupy při zpracování dat a plány do budoucna
co se s deníky stane. tedy nejen, že se data objeví
na webu spolku, ale že plánujeme i jejich vydání,
přinejmenším
v
elektronické
podobě.1

Bratr Prchlík ze Sokola nás upozornil na
veřejnou sbírku k získání prostředků na obnovu
pomníku odbojů v Praze 4 – Spořilově, který byl
zničen německými okupanty v roce 1940. Více
informací o této akci získáte na adrese
www.sbirka.anlet.cz.
I přes „malou“ účast jsme příjemně strávili dvě
hodiny a vzájemně se seznámili. Je to příjemné
zjištění, že odborná veřejnost pro problematiku
vojenských pietních míst a válečných hrobů má
zájem o vzájemnou spolupráci. Dáme nyní na
zvážení spolku, jestli bude mít cenu tuto akci
ještě opakovat, například na jaře. Teoreticky by
to smysl mít mělo, neb se podobných akcí moc
nekoná, ale zase na druhou stranu zájem o
prezentaci jsme vskutku čekali větší, zvláště přes
ty
potvrzené
účasti.

Poslední přednáška nebyla příjemná, neb se
týkala „Prachatické“ kauzy zbořeného pomníku.
Tato věc již byla popsána na našem webu, ale je
třeba ji stále prezentovat a pokusit se dosáhnout
stavu, aby patřičné orgány konečně zasáhly a
došlo naplnění ustanovení zákona o válečných
hrobech, v tomto případě už zjevně hlavně té
části, která řeší sankce.

Výsledným konstatováním našeho setkání v
první řadě bylo, že zákon o válečných hrobech je
i ve stávající podobě dobrý, jen jeho dodržování
občas
poněkud
vázne.

V následné diskusi nám plk. v. v. Kulfánek
vyjádřil podporu, nesouhlasil s naším plánem
iniciovat úpravy zákona o VH a přislíbil podporu
ze strany ČSBS, která se péčí o VH taktéž
zabývá a jenž je organizací s významným
slovem v dané věci. Při diskusi jsme si ujasnili,
že spolku nejde o úpravu zákona o VH tak, aby
se ze stávajícího něco rušilo, ale jen o pár
doplňků a ujasnění. Taktéž připomenul účast
ČSBS při pracích na pomníku akce skupiny
Anthropoid. Navrhl nám také při prezentaci
některých produktů ze spolkové knižní edice
opatrnost při výběru jmen publikací, abychom
nezavdali podnět k diskusi kdo byl obětí a kdo
útočníkem ve válkách. Touto radou se
pochopitelně budeme řídit zvláště pak u
tématické
řady.

Tímto bych jménem spolku i brodské jednoty
ještě
jednou
chtěl
poděkovat
našim
posluchačům, stejně jako ČsOL za zapůjčení
sálu.
28. schůze proběhla v úterý 9. září 2008 a byla
podobně komorní jako ta předchozí.
Skoro se vnucuje otázka, jestli při plánování
termínů neděláme někde chybu, stejně tak, že se
i elektronicky neobjevují žádné věci do diskuse,
které by se řešili na dálku. Tedy sešli jsme se tři :
Martin, Vladimír a Aleš.

Na to navázal i p. Jouda se svými aktuálními
zkušenostmi s tzv. rodinnými hroby, které však
obsahují ostatky legionáře či odbojáře. V této
věci není dosud zcela jasno, nicméně zavládla
shoda v tom, že i tyto hroby by měly být
považovány za válečné za předpokladu, že se v

1) Martin informoval o průběhu HDK ČsOL
z 8.9. jenž je zapsané i u nás na webu v členské.
2) Vladimír nás informoval o svém vstupu do
genealogického spolku, což bude pro naše další
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webu. Jestli kohokoliv z členů napadá něco
k jednání dejte vědět.

bádání jistě přínosné, neb každý zdroj informací
a poznání je nám vítán.
3) Shodli jsme se na tom, že už je skoro nejvyšší
čas s tím počít plánovat Pardubický seminář.
Datum jeho konání byl stanoven na 6. – 7.12.
což už na webu visí dlouho a nebylo připomínek,
berme to tedy jako jasný termín. Předsedou
přípravného výboru byl také již dost dávno
zvolen předseda spolku, tedy doufáme, že se
něco již děje, aby byla účast co nejhojnější. Vše
je možno komentovat v členské sekci, kde je na
to vlastní rubrika a stejně tak je možno tam psát
návrhy na řešení. Přinejmenším se má řešit
úprava stanov k čemuž je třeba svolat spolek.
Další věcí k řešení je, jestli si příští rok zadáme
výrobu spolkového trika (tentokrát už s naším
logem), ediční plán Knihovny atd., atd.
4) Vladimír nás informoval jak postupuje naše
spoluúčast na opravě pomníku u Mělnického
Vtelna. Jedná se o zadání výroby desky. Toto
doufejme letos dořešíme. Další porada k dané
věci bude již na schůzi v říjnu.
5) bylo by asi ideální domluvit schůzi Spolek –
referát VH MO ohledně informování o činnosti,
když se nezadařila účast MO na naší prezentaci
(i přes pozvání).
6) Pokračovat ve snaze, aby se zvýšila
informovanost o možnosti určení zda rodinné
hroby jsou válečnými hroby dle zákona o VH a
to přesně které a za jakých podmínek to tak je.
V této záležitosti panuje mnoho nejasností a bylo
by třeba jasného oficiálního stanoviska.
7) je třeba taktéž určit termín schůze ČsOL na
měsíc říjen, jenž má tentokrát proběhnout
v Kolíně.
8) opět se objevil nápad oslovit kamenické a
podobné firmy zabývající se rekonstrukcí a
opravami VPM a VH jestli by se s námi
nepodělili o svoje zkušenosti ze svých prací
(zakázek),
rádi
bychom
tyto
postupy
prezentovali na našem webu.
9) zájemci si u Vladimíra mohou objednat
výrobu nových vizitek, tentokrát už zcela
spolkových, s naším logem, názvem atd.
10) přestože účast na naší prezentaci nebyla
největší, akce zjevně splnila svůj účel a
povědomí o naší práci se zvolna zvětšuje. Je teda
zde otázka jestli podobnou akci ještě
nezopakovat, například na jaře 2009.
11) z již proběhlé akce zpracuje příspěvky do
NO a Kaleidoskopu Vladimír.

Pracovní schůzka 17. 10. 2008
účast: Standa, Vladimír, Martin, Pepa, David a
jako host Jaroslav Houška z Anletu.
místo: Praha 6, restaurace U Zívalů
program:
1) vytvoření vkládacího formuláře využitelného
pro garanty a vkladače a to tak aby uměl
automaticky kontrolovat reálnost přiřazení obce
v rámci UIR-ADR, ideálně i s kontrolou
reálnosti zadané souřadnice v mapě, na toto se
podívá David a v rámci zkušebního provozu
části pro Prahu 7 se na tom zapracuje
2)Anlet rozeslal výzvu „Pocta hrdinům, národa!,
takže už můžeme čekat na došlá data.
3)opět se řešila databáze pro 3F, kterouž mají
stále na krku David s Pepou
4) J. Houška nás seznámil s postupy při
žádostech o dotaci např. u MO, do kdy podat
žádost, na co se dá žádat, atd., naneštěstí
z realizovatelných věcí pro další rok nemáme nic
volného, vše jsme již slíbili realizovat pod
hlavičkou ČsOL. Tady také ale doufáme, že jsme
zvolili správnou cestu, zatím stále čekáme např.
na tisk dvou již vydaných knih z naší knižní
edice. Takže samozřejmě, že když nebude
schůdná tato cesta, budeme se snažit v dalším
období realizovat i jinou cestou, třeba cestou
dotací. Ovšem vždy tak, že budeme chtít dotaci
na reálnou a jasně definovanou věc. Tedy ne na
nějaké nicneříkající a všeobjímající pojmy, jako
že budeme propagovat tradice apod. To
považujeme nejen za samozřejmé, ale za
samozřejmé považujeme i to, že to děláme už
nyní a zadarmo.
5)A v neposlední řadě nás předseda s Davidem
informovali o cenách a možnostech provozu
serverů pro naší případnou 3F.
Slavnostní setkání válečných veteránů
proběhlo ve dnech 17. – 18. října 2008 ve
Školícím a vzdělávacím středisku MO v
Komorním Hrádku.

Takže jak vidno, sice ve třech, ale přeci jen se
něco probralo. Další termín pro říjen je již na
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on a Martin prezentace o Českobrodské jednotě a
našem
Spolku.

Letos bylo rozšířené o účast Středočeské SVV a
zvaných zástupců Středočeských jednot ČsOL,
kterých však mnoho nedorazilo. Přesto však
Hrádek zaznamenal ve svých zdech několik
desítek veteránů pozorovatelských a dalších
misí.

2) Dále proběhla malá schůze Českobrodské
jednoty ČsOL, ovšem s tématy úzce navázanými
na Spolek. Jelikož je potřeba uzavřít a odevzdat
plán pro ústředí ČsOL. probrali jsme toto téma
už nyní. Pro rok 2009 budeme tedy plánovat a
tím i požadovat finanční krytí z ČsOL toto:
a) jako republikovou akci setkání a seminář k
VPM v Pardubicích v termínu 5.-6. 12.2009
b) jako akce jednoty, tedy regionální
- duben/květen – zájezd do Hrušek a na jižní
Moravu,
prezentace
- květen/červen – prezentace k problematice
VPM (jako byla již na podzim v Legii)
- květen – schůze a pietní akty k výročí
osvobození
země
- červen – valná hromada jednoty v Českém
Brodě
- říjen – schůze a slavnostní akty k výročí vzniku
republiky
- listopad – schůze ke dni válečných veteránů,
Český
Brod

Po prezentaci, zahájení a přípitku se účastnící
přesunuli na již tradiční prohlídku zámku
Komorní Hrádek, který je stále restaurován ,
takže je každý rok k vidění mnoho nového a
opraveného. Nejinak tomu bylo i letos. Prohlídka
zámku i s výkladem nám zabrala dobrou hodinu.
Po přesunu do Lesovny následovaly dvě
prezentace a to Spolku pro vojenská pietní místa,
o.s., který historicky vzešel právě z aktivit
středočeského výboru SVV a jednoty ČsOL
Český Brod, jenž pro změnu vzešla ze
středočeské
jednoty
ČsOL.
Po prezentací dva členové, Kateřina Jindrová a
Martin Brynych, převzali pamětní odznak SVV
„15 výročí mírových misí na území bývalé
Jugoslávie“.
A poté už nastala volná zábava, doprovázena
živou hudbou.

na všechny zde uvedené akce budeme jak bylo
výše psáno žádat o finanční krytí věnců, kytic,
občerstvení a případných dalších nákladů
(doprava,
ubytování)
c) plánujeme s přispěním obce vydat 2
publikace, legionářské deníky na kterých
usilovně finišuje Honzin, v případě, že se
nezadaří vydat péčí obce již pradávno
zpracovávané brožury z edice Knihovna spolku
(svazek 1 a 100), budeme se snažit i o vydání
těchto publikací a v dalším období už bychom se
o tisk těchto věcí starali raději sami, neb vedení
už to má v péči několik měsíců a výsledek zatím
není vidět (doufejme, že jsem nyní při psaní jen
zbytečně
pesimistický)

29.setkání klubu ( projektu ) VETS

d) Pepa byl pověřen zabezpečení výroby
geocoinů pro ČsOL s tím, že jich několik zůstane
i pro naši činnost. K tomu plánujeme v příštím
roce založit další, nejspíše dvě geocache. A Pepa
se navíc jako bonus nachystá na téma
geocaching univerzální přednášku, jenž bude mít
premiéru
už
letos
v
Pardubicích.

Zápis z 29. setkání účastníků projektu mapování
konaného dne 21. října 2008 v restauraci U
Bronců
v
Praze
účast : Standa, Vladimír, Martin, Pepa a Honzin
probírané

věci:

e) Budeme se snažit aby i příští rok členové naší
jednoty měli možnost se účastnit zájezdů a akci
organizovaných ČsOL, jmenovitě se jedná o

1) Pepa nás informoval o setkání veteránů na
Komorním Hrádku o minulém víkendu, kde měl
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zájezdy ? Dukla, Dunkerque, Bahna, Jugoslávie
(2.sv/balkánské operace v devadesátých letech),
Itálie (Arco/Piava), Normandie a dále akcí jednot
(Ostravská operace, Hrabyně, M. Boleslav). a
jako poslední bod Pepa zmínil možnost pořádat
přednášky na školách, na jejichž zabezpečení se
opět finančně podílí ČsOL. Jelikož je však
nezbytné aby dané přednášky měly určitou
úroveň, zvláště když je za jejich organizaci
jednotě placeno, budeme je muset nejprve
poskládat, secvičit a v ideálním případě nechat i
zhodnotit naším členstvem. Téma je jasné :
VPM/VH, vznik ČSR/legie, ČsOL, váleční
veteráni,
novodobé
mise.

nic měnit. Nicméně jelikož Standa dostal jinou
variantu výzvy „Pocta hrdinům národa“, kde je
zmínka o zasílání peněz na účet Anletu je
potřeba zmínit fakt, že náš místopředseda
Vladimír se pod danou výzvu podepisoval v
době, kdy se o nějakém účtu a placení nejednalo.
A jelikož data z dané výzvy již docházejí je třeba
zdůraznit, že Spolek pro vojenská pietní místa,
o.s. si stojí za tou částí výzvy jako je údržba a
mapování. O účtu a placení jsme se dozvěděli až
z té druhé papírové verze jenž je nejspíš zasílána
na obecní úřady a tato část není pod kontrolou
našeho Spolku a nemáme jak toto kontrolovat.
Proto jakékoliv dotazy na téma účet směřujte
prosím
zásadně
na
Anlet.

3) Pepa dále zmínil fakt, že o zájem s námi
spolupracovat projevil KVH z Hradce Králové
Národní garda. Pepa je pozval na setkání do
Pardubic
kde
je
rádi
uvítáme.

7) Martin s velkým potěšením zmínil, že Roman
coby druhý vkladač se rozjel velmi úspěšně a
bravurně zvládá zapeklitosti vkládání a struktury
našeho už nemalého webu. Tímto způsobem se v
dohledné době stane jistě nejen vkladačem, ale
kompletním znalcem celého našeho online webu,
což je budoucnost Spolku a 1F a 2F více než
důležité.

4) Podobnou věc zmínil Martin, kdy ze strany
památníku Čestná vzpomínka byl zájem o
propojení našich databází, tedy od nás VPM a od
nich jmen legionářů. Naneštěstí náš projekt stále
běží bez databáze, takže toto je spíše plán do
budoucna, ale velmi si podobné nabídky i důvěry
vážíme a určitě na to jednou dojde. Databáze u
nás již nějaký pátek plánuje Pepa s Davidem.

8) Domluvili jsme termín na příští měsíc a to na
čtvrtek 13. listopadu. Místo ještě bude
upřesněno, buď tradičně restaurace U Bronců
nebo salónek v hotelu Legie. Hlavním bodem
programu bude dokončení příprav na Pardubice.
K tomu opět upozorňujeme, že konečný termín
pro objednávku ubytování přes Jardu je 5.
LISTOPAD !!! Touto schůzí se přípravy
doufejme uzavřou a Standa rozešle pozvánky.
Nicméně členové jsou zváni automaticky, těm
pozvánka samozřejmě jako každý rok nepůjde,
na sebe se přeci těšíme celý rok.

5) K tomuto se váže i Standův výklad o dalších
verzích možného vkládacího formuláře. Stále se
na něm pracuje, spíše zatím však pouze v oblasti
úvah. Nicméně jsem přesvědčen, že už zavládla
shoda,
že
:
bude
to
online
skript
- nejdříve bude dán k testování a posouzení
členům
- na konci vkládání formulář vygeneruje text,
který
se
zač¨šle
vkladači
- skript by měl zkontrolovat reálnost zařazení
lokality dle registru UIR-ADR, tedy jestli daná
obce leží v daném okrese a vůbec patří
administrativně tam, kam přispěvatel chce, toto
bude velký problém, jelikož je mnoho obcí se
stejným
jménem
ve
více
okresech
- skript zkontroluje jestli daná věc už není na
webu
- fotografie bude posílat v původním rozlišení a
ideálně i přejmenované a resamplované na
požadovaných
100
kB

9) Pepa načal, ale všichni jsme se shodli, že
spolková diskuse není mnoho využívána.
Vezme-li se počet registrovaných diskutujících
(12) a počet členů Spolku není to ještě tak
špatné, ale do členské sekce má přístup k 30
lidem a to už tak pěkné není. A že se v členské
občas objeví zajímá věc, kterou pak případný
zájemce prošvihne je zjevné. Např. zájezd do
Arca….
10) A posledním bodem byla komerce Spolku,
věc které se v dnešní době prostě vyhnout asi
nelze. Shoda zavládla v tom, že se
(pravděpodobně) v Pardubicích nebude řešit
změna stanov na povinný příspěvek, už proto, že
tato varianta nemá moc velkou podporu.

6) Dále jsme se krátce vrátili ke schůze s
Anletem z minulého týdne. Výsledek je shodný,
na stávající spolupráci dle nás není třeba zatím
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Nicméně na téma příspěvek se bude probírat asi
toto:
příspěvek
zůstane
(pravděpodobně)
dobrovolný, stanoví se jeho doporučená výše
- kdo nebude platit (a to nebude muset) nebude
také čerpat případné členské výhody, které by
vznikly z peněz Spolku (např. DVD, případné
triko, ….. ), tyto věci si bude moci pořídit za
plnou cenu, platící člen by měl mít výraznou
slevu,
blížící
se
ideálně
100%
- jelikož většina spolků používá příspěvky také k
tomu, aby si ujasnili, zda ještě daná osoba
zůstává členem i pro další rok i my tohoto
institutu budeme užívat a tedy ten kdo nebude
chtít platit (a to opravdu nebude muset) bude
muset do nějakého termínu (nejčastěji je
zmiňován konec března) zaslat předsedovi
zprávu, že i pro další rok zůstává členem
- placení/neplacení příspěvků nebude mít
pochopitelně žádný vliv na nazírání na členy,
rozhodující je práce Spolku, svým způsobem je
nesmysl si všechno oddřít a ještě za to platit, ale
členské příspěvky jsou nejjistější forma
financování
činnosti
- bude přesně stanoveno na co příspěvky a
obecně finance půjdou, např. web na Estránkách
se z toho neplatí, doména vets.cz pak ano, atd.,
atd., co se platit bude a nebude se pochopitelně
bude řešit hlasováním minimálně ve výkonném
výboru,
dle
stanov
- i nadále budeme obezřetní vůči státním
dotacím, což jistě není nemoudré, protože
vlastních peněz na dofinancování akce mnoho
nemáme, nicméně předseda je bratr spořivý a
kupodivu v kase nějaký ten obnos stále je, je
dokonce tak velký (s přihlédnutím k blížícímu se
konci roku), že se nabízí myšlenka, že předseda
je škrt, nebo že jsme schopni si už nyní platit
hosting
na
serveru
pro
3F
- preferovat budeme případné dary formou
darovací smlouvy (schystávat bude Standa)
- k tomu bude pravděpodobně nezbytné převést i
web na Estránkách na komerční bázi a pak z
daného webu poděkovat dárcům, stejně tak bude
dárce zmíněn na našich výstupních produktech
(Monument, Knihovna, Legionář, plakáty)

účast: pplk.Ing.Josef Přerovský, nprap.Martin
Brynych, des.Oldřich Tetur, nprap. Jan Kincl,
Vladimír Štrupl, RNDr. Petr Doležal, Ph.D. ,
Šíma Vladimír , Aleš Zahradníček
Program:
1) ještě před vlastní schůzí byl Pepa, Honzin,
Vladimír a Aleš na výstavě Čs. legie v Rusku
1914-1920 na Pražském Hradě
2) a další program už se týkal pouze Kolína a
jednoty, Pepa přivítal br. Petra Doležala,který
byl prvně na naší schůzi, ale členem jednoty je
již delší čas a zahájil vlastní schůzi

3) prvně nás informoval o aktuálním dění v
ČsOL
- platí nový znak ČsOL, je dostupný na
oficiálních stránkách obce, takže až se ho zadaří
sehnat v použitelném rozlišení, budeme ho
užívat i my
- podal nám aktuální informace o „mocenském
boji“ mezi koordinačním výborem a stávajícím
řádně zvoleným ČsOL, kdy byl koordinační
výbor vyzván, aby předložil jím zmiňovaných 27
žádostí jednot o svolání mimořádného sněmu a v
případě, že koordinační výbor těch 27 žádostí
předloží, mohl by mimořádný sněm být už příští
rok
4) dále nás předseda informoval o plánu naší
jednoty na rok 2009, tak jak byl zpracován na
minulé organizační schůzce a předložil ho ke
schválení
v plánu naší jednoty na rok 2009 je :
- zájezd na jižní Moravu
- pietní akty v květnu
- seminář k problematice vojenských pietních
míst na jaře v Praze
- valná hromada jednoty v Českém Brodě

Zápis ze schůze jednoty ČsOL v Českém
Brodě
konané dne 1.11.2008
v Kolíně, salónek restaurace Taverna
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zavzpomínali krátce na společnou službu u
kolínského praporu i na Radkovu službu v
Bosně. Taktéž jsme položili věnec u pomníku
námořníků.

- pietní akty k 28.10.
- Den válečných veteránů
- seminář k problematice VH a VPM v prosinci v
Pardubicích
- založení schránek pro hru Geocatching
- vydávání brožur k problematice VPM a
legionářských deníků

Je nutno zkonstatovat, že památky na hřbitově
byli podstatně lépe zaopatřené než ty na náměstí
a v jeho okolí. Na hřbitově se nám už nepodařilo
při rychlé prohlídce najít nějaké VPM, které by
ušlo pozornosti našeho člena spolku Iva.

Na tyto akce budeme žádat finanční účast od
obce. Plán byl jednomyslně schválen.

A Honzin se ještě seznámil u br. Šímy s jeho
památkami na svého vojenského předka.

5) dále jsme byli informováni o plánech ČsOL v
oblasti zájezdů, kdy se opět budeme snažit těchto
akcí účastnit.

Nutno podotknou, že naší poslední letošní schůzi
jednoty přálo i počasí. Takže zvolna se
chystejme na Pardubický seminář a na
nadcházející rok.

6) v diskusi nás br. Šíma seznámil s hromadou
zajímavých informací o historii Kolína a
místních pietních místech
7) br. Doležal se ve stručnosti představil
ostatním členům jednoty s bohatou historií svého
rodu a předseda nelenil a ihned ho požádal jestli
by se něco z toho nedalo zpracovat alespoň jako
medailon pro náš web, či snad dokonce jako
podklad pro další z našich plánovaných brožur

30.setkání klubu ( projektu ) VETS
V pořadí třicáté setkání jsme naplánovali do
salonku hotelu Legie na čtvrtek 13. listopadu
2008. A přinejmenším co se účasti týká, nebyla
třináctka špatným číslem, spíše naopak.

8) Pepa nás obšírně seznámil s dostupnými
geocoiny a travelbugy, neboť naše jednota už
jeden legionářský geocoin založila a Pepa nám
nyní představil jeho duplikát in natura a
plánovali jak dál v této oblasti jenž na nás
částečně v ČsOL padla

Zahájili jsme tradičně v 17:00 a jak jsem
naznačil, účast nebyla marná : Vladimír, Martin,
Honzin, Standa, Aleš, Ivo, Pepa, Diana a Jana.
Takovou návštěvu už letos mohou trumfnout
pouze Pardubice.

Po schůzi jsme vyrazili na malou procházku
Kolínem položit několik věnců a kytic jak k
výročí vzniku ČSR, tak mírně dopředu ke Dni
válečných veteránů. Celkem nás překvapilo, že
většinou na veřejnosti velmi přístupných
vojenských pietních místech nebylo známky po
těchto významných událostech. Výjimkou byla
vzorně opečovávaná deska škpt. Morávka. Ale
dále celkem bída, položili jsme věnec u pamětní
desky 16ti kolínských občanů na Karlově
náměstí i u desky legionářů na radnici. Dále u
pomníku padlým v 1. světové války u soudu a
pak u opravdu již dost zanedbaného pomníku u
bývalé vojenské správy. Cestou jsme si
společnými silami zaznamenali dalších 6 nových
VPM a to ony známé destičky položené místo
dlažebních kostek.

Na programu bylo následující:
1) Předseda přijal první platbu na rok 2009,
paradoxně ne od člena, neb Olda si stále stojí za
tím, že je sympatizant a na členství má dost času
2) v průběhu schůze se mnohokrát řešili věci do
Pardubic a zde je první z nich, tedy offline verze
projektu. Jelikož už máme kupu dat, je poslední
varianta této zálohy spustitelná z DVD-DL ze
srpna 08. Kdo má zájem o tuto verzi,
objednejte si prosím vypálení u Standy do 30.
listopadu !!!! Na semináři v Pardubicích bude
k dispozici aktuálnější verze, ale na tu je třeba
počítat s externím diskem, flash diskem apod.
Bude asi také možnost si ji na místě přepálit na
dvě DVD (ale to bude záležet na počtu počítačů
a času co na to bude, přeci jenom to není jen
velký balík dat, ale i hodně souborů).

Naše další cesta vedla na kolínský hřbitov, kde
jsme spolu s tatínkem válečného veterána Radka
Peřiny položili kytici na jeho hrobě a
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3) Martin přítomné informoval, že ani HDK
ČsOL se nestaví proti tomu aby letos (stále
doufáme) ČsOL vydala dvě věci z naší knižní
řady. Ediční plán na další období je víceméně
jasný. A Honzin stále intenzivně pracuje na
legionářských denících a ukázky co přednesl se
jeví jaké více než zajímavé.

sál, ubytování, projektor. Počítačů by mělo být
dle plánů dostatek pro prezentaci a překopírování
dat, ale každý kdo má možnost si vzít vlastní
notebook a hlavně nějaké to dostatečně objemné
médium na data by tak měl učinit.
9) Došlo i na plán přednášek, kdy si jich na sebe
část vzal Pepa, Martin, Honzin a Vladimír. S tím,
že kdyby díky nejmenované nemocnici na kopci
v Praze musel zase Martin ulehnout, tak se o
jeho podělí Pepa a Standa s tím, že by je Martin
poslal mejlem.

4) Předseda nám objasnil papíry jimiž nás
v uplynulém období zahltil a to darovací
smlouvy a smlouvy o reklamě. Ve stručnosti,
objeví-li se dárce pro náš spolek, má možnost
uzavřít o svém daru smlouvu se spolkem. Za
spolek to podepisuje předseda. Darovací
smlouvu (tedy dar) si dotyčný může odečíst
z daní, reklamní smlouvu ne. U reklamní bude
navíc nezbytné přesně vypsat jakým způsobem
budeme takovou smlouvu plnit, tedy kde budou
reklamy dotyčného (na webu, v Monumentu,
atd..). A když jsme u daní, tak i pro spolek je
výhodnější dar, neb ten se nedaní, ale reklama
ano.

10) Jelikož v průběhu roku zavládla jakási shoda
v placení členského příspěvku, tedy, že se
v Pardubicích nebude hlasovat o jeho povinnosti,
bude se naopak hlasovat zač vybrané peníze
utrácet. Jedním z návrhů bude příspěvek pro
členy právě na nákup nějakého záznamového
média dle uvážení daného člena. Pochopitelně
tedy bude platit ta varianta, že neplatící člen si
bude vše spolkové hradit, naproti tomu platící
člen spolku už by měl svoje placení pocítit
nějakým bonusem či snad i hmotnou věcí.

5) I k výše uvedenému padlo rozhodnutí si
založit spolkový účet, což provede předseda za
účasti dalšího pražáka, Vladimíra.
6) Uzavřeli jsme seznam pamětních listů pro rok
2008, které budou vydány u příležitosti Pardubic.
Tisk byl proveden a jsou uloženy (a už i
podepsány oběma předsedy – Spolek+ČsOL Č.
Brod) u Standy.

11) Asi největší překvapení se nachystali
Vladimír s Dianou, a to výrobu dvou desek do
Mělnického Vtelna (ME), kde se díky tomuto
podaří obnovit dvě VPM, historicky to budou
hned dva první počiny našeho spolku v této
oblasti. Desky nejenže vypadají velmi pěkně, ale
i finančně spolek nezruinují.

7) Martin pak podal další info z HDK, např. o
plánových úpravách Hrobu neznámého vojína,
atd. Lze konstatovat, že myšlenka, která se
projevila i u právě proběhnuvšího Dne válečných
veteránů (který z nějakého důvodu nemalá část
novinářů a politiků považuje za Den veteránů),
tedy oslava pouze těch co padli na „správné“
straně, je z pohledu našeho spolku nepřijatelná.
Nelze oslavovat pouze legionáře a vojáky z 2.
světové války, možná pak občas ještě veterány
nových misí. Je třeba si připomínat i vojáky,
kteří padli za 1. světové války v uniformě C. a K.
armády, stejně jako vojáky, kteří zahynuli např.,
Slovensku, ale i při výkonu služby. Domníváme
se, že selekcí už tady v minulosti bylo dost, tedy
ještě jednou, Čest všem veteránům všech bojů,
válek a konfliktů!

12) Ivo dal k diskusi a promyšlení jak využít
druhý seminářový Pardubický den, např.
návštěvou bojiště na Chlumu, Pardubického
hřbitova apod., tedy zájemci by měli s tímto
počítat i co se výbavy týká

8) A další kousek z příprav na Pardubice,
nejprve malá technická, logistiku si opět vzali na
bedra Ivo a Jardou a vše bude jako obvykle, tedy

13) a pak už následovala jen delší a příjemná
diskuse, fakt velmi povedené setkání.
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Stanislav, Mgr. Lenka. Procházková, Jiří Žák,
Josef Krupička, Ing. Vlastislav Valda, Alena
Osmanová, Ing. Karel Pachovský, Ujfaluši
Roman, Radomír Roup, Rozehnal Ivo, Bohumil
Toms, Ing. Mundl Stanislav, Ervín Silný, Jitka
Silná, Miroslav Kaufner, Svatopluk Kučera. Část
pamětních listů byla předána na místě a část
dodatečně předá předseda.

Výroční setkání a seminář v Pardubicích

O víkendu 6. a 7. prosince 2008 proběhlo
v pořadí již třetí výroční setkání účastníků
projektu mapování vojenských pietních míst,
spojené se seminářem o vojenských pietních
místech a shromážděním členů Spolku pro
vojenská pietní místa, o.s.

Na úvod je také zmínit další úspěch spolku, kdy
fotografie našeho člena Iva se objevily v knize
našeho člena Michala Plavce „Praha
v plamenech“, která právě vychází a v úterý
9.12.2008 má v Praze autogramiádu.

Na úvod je třeba zmínit velice potěšující účast :
Standa Kain, Vladimír Štrupl, Diana Štruplová,
Ivo Šťastný, Petr Tichý, Martin Brynych,
Zdeňka Brynychová, Aleš Zahradníček, Věra
Zahradníčková, Pepa Přerovský, Jana Hladká,
Honza Kincl, Ferdinand Vrábel, Roman Ujfaluší,
Svatopluk Kučera, Pavel J. Kuthan, Jaroslava
Kainová, František Steklý a několik milých
hostů. Tedy 20 lidí, to je opravdu po mírném
nezdaru na podzim v Praze velký úspěch a velké
díky patří všem účastníkům.

Pepa přítomné seznámil s historií jednoty ČsOL
v Českém Brodě, jejím obnovení v roce 2007,
její současné činnosti a plánech do budoucna.
Snad po zajímavost při této příležitosti předal
Pepa, coby Brodský předseda členskou
legitimaci obce našemu dalšímu členovi Alešovi.
Jednota má v současné době 11 aktivních členů a
registrovaných dokonce 17, nicméně to větší
číslo je stále pozůstatek chaosu v členské
evidenci ČsOL a ten se snažíme stále řešit
oslovením nám přiřazených členů.
Předseda zdůraznil, že Brodská jednota
v žádném případě nenahrazuje Spolek pro
vojenská pietní místa, o.s., jen ho vhodně
doplňuje. Pepa vypočítal všechny akce jichž
jsme se letos účastnili, stejně jako ty, které jsme
pořádali. Podařilo se nám uspořádat několik
setkání v Českém Brodě, Kolíně a Praze, být na
akcích v Praze, Mladé Boleslavi i ve
francouzském Darney. Díky podpoře obce se
podařilo zajistit také důstojný průběh mnoha
pietních akcí. Z pověření obce jsme připravovali
projekt využití hry geocatching pro propagaci
ČsOL a podílíme se na plánovaném vydání
svazků z edice spolku „Knihovna“.
Na závěr Pepa nastínil plán akcí na rok 2009,
který je již v hrubých rysech u nás na webu.

A následně se pokusím zaznamenat průběh akce:
1000-1130
příprava sálů, prezentace a první diskuse
po obědě následoval blok přednášek a diskusí:
Celé setkání zahájil předseda Spolku, Standa
Kain, kdy přivítal přítomné, zvláště pak pana
PhDr. Vrábela ze Slovenska, jehož přítomností
dostalo naše setkání mezinárodní rozměr a dále
pak vyhlásil a částečně i na místě předal pamětní
listy Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. za
spolupráci se spolkem a péči o vojenská pietní
místa. V roce 2008 náš spolek udělil pamětní list
těnto osobám a subjektů:
Ing. Imrich Vetrák, Asociace nositelů
legionářských tradic, KVH Litobratčice, KVH
BESKYDY, Mgr. Dašek Zdeněk, pplk. Švídek

Martin představil obecnou přednášku o spolku,
jeho plánech a záměrech, s hlavním důrazem na
rozlišení jednotlivých fází projektu mapování,
kdy je třeba stále mít na paměti, že 3. fáze, tedy
ta poslední, finální prezentace dat je pro nás
hudba budoucnosti a není třeba ji uspěchávat,
nejprve je třeba poctivě sbírat data a až bude
většina pohromadě řešit jejich databázovou
prezentaci.
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tato data s uzávěrkou 31.12.2008 budou
prezentována ve výroční zprávě, která bude dána
na web v lednu 2009.

Pavel J. Kuthan nám představil projekt
„Památník Čs. legií Čestná vzpomínka“. Tento
projekt naleznete na webu :
http://www.pamatnik.valka.cz/novy/cz/informac
e.php. Tento projekt v režii pouhých 8 lidí
skvělým způsobem mapuje osudy a příběhy
našich legionářů, naleznete zde záznamy o více
než 4500 osobách, stejně jako více než 400
unikátních fotografií, komfortní (a pro nás
v mnoha ohledech vzorové) možnosti
vyhledávání. A pochopitelně je pro nás
potěšitelné, že do budoucna je možné propojení
odkazů mezi našimi stránkami. V současné době
je navíc na zmíněném webu ke stažení elá řada
zajímavých informací.

Paní Jaroslava Kainová, dobrá a obětavá duše
našeho účetnictví nás seznámila se stavem
pokladny. V roce 2008 jsme vybrali více než
7400 Kč a prakticky stejnou částku tento rok i
spotřebujeme. Mezi hlavní výdaje patří:
pronájem domény a provoz webu www.vets.cz,
poštovné, květiny na pietní akty, DVD na zálohy
dat, pronájem sálu, pamětní desky a další drobné
výdaje.
Honza Kincl nás seznámil s tím jak pokračují
práce na projektu jenž si vzal za své a tím jsou
vojenské deníky. Dostalo se nám té důvěry, že
můžeme zpracovávat deníky z pozůstalosti
Františka Záruby a Josefa Waldmana. Tedy
zatím, časem jich asi bude ještě více. Tyto
podklady Honzin zpracovává, skenuje, přepisuje,
doplňuje o poznámky, vysvětlivky, mapky, text
převádí do srozumitelné podoby pro dnešního
čtenáře a hlavně tím nastavuje postup jak
s takovým materiálem pracovat, neb to celé je
pro nás novinka. Díky mu za to.

Blok zhodnocení činnosti našeho spolku
nastartoval Vladimír, který vyčerpávajícím
způsobem vypočítal všechny akce jenž jsme
pořádali a ty jichž jsme se účastnili jako hosté.
Tak snad jen pro ukázku:
leden: setkání pořádané Anletem v leteckém
salónku v hotelu Duo
únor: bylo zahájeno mapování posledního
okresu, tedy Vsetína
březen:podařilo se nám předat poslední pamětní
list, vydaný za rok 2007, v tomtéž měsíci se náš
spolek ostře ohradil proti opakovanému
zneužívání Památníku na Vítkově, tentokrát pro
natáčení pornografického filmu
duben:návštěva výstavy vagon a konečně se
podařilo uzavřít diskusi na téma spolkové logo
květen: návštěva tryzny v Terezíně
červen: účast na pietním aktu ve francouzském
Darney, pietní akt v Pankrácké sekyrárně,
založení první spolkové geocache
září: prezentace spolku v hotelu Legie v Praze
říjen: společně s Anletem výzva „Pocta hrdinům
národa“, tvorba jednoho panelu na výstavu
„Osudové okamžiky“, prezentace v hotelu Duo
listopad: hlavně díky Vladimírovi a Dianě se
podařilo znovuvytvořit dvě desky na pietní místa
v obci Mělnické Vtelno (ME), které budou
slavnostně instalovány v roce 2009 a jež
spolufinancoval náš spolek
prosinec: pochopitelně 3. seminář v Pardubicích
k tomu všemu mnoho schůzí a setkání v Praze,
zájezd do obce Hrušky, prezentace na Komorním
Hrádku, atd., atd.

Pepa, jak již bylo výše uvedeno, představil hru
geocatching. Objasnil princip hry, jakým
způsobem se může pomocí této hry propagovat
nejen obec, ale i jednotlivá VPM. K tomu jen
malá vysvětlivka. jedním ze smyslů hry je fakt,
že dotyčný, který nalezne skrýš např. u daného
pietního místa, provede o tom zápis na internet.
V případě, že by toto místo bylo např.
poškozeno, my se tímto o dané věci rychle
dozvíme. Již půl roku to takto funguje na prvním
našem místě a můžeme konstatovat, že naprosto
dle naších ideálních představ. Tímto velké díky
všem hráčům této hry, je vidět, že důslední ctí
zásady ohleduplnosti k danému místu a obecně
je vidět velká prospěšnost této hry.
K tomuto Pepa ještě zmínil, že ČsOL plánuje
vydat putovní minci, právě pro tuto hru.
Doufejme, že se jí dočkáme již příští rok.
V každém případě bude však ČsOL až druhá,
neb první minci se znakem obce vypustila do
světa již naše Českobrodská jednota ČsOL.
Po tomto bloku přednášek následovala krátká
procházka po Pardubicích, kdy nám za průvodce
byl Ivo. Cestou jsme položili kytici u pomníku
TGM na malém náměstí.

Na Vladimíra navázal Martin se statistickou
přednáškou o počtech navštívených stránek,
nejnavštěvovanějších stránkách, přenosu dat,
počtech členů, přispěvatelů, atd., atd. Všechna
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Celou tuto oblast dá ještě předseda k diskusi do
členské sekce a vše se uzavře papírově na první
schůzi v roce 2009, tedy v lednu v Praze.

Osvěženi svěžím pozdně odpoledním počasím,
jsme se mohli vrhnout na další diskusní část.
Zahájil ji pan Vrábel, kdy nám představil práci u
Lučenci a hlavně velmi zajímavou souvislost
mezi tímto slovenským městem a Vysokým
Mýtem, respektive zdejším vojenským útvarem.
V publikaci nás upozornil i na nepřesnosti
v jejím maďarském překladu. Pro nás je však
zvláště zajímavý právě onen pomník legionářů
z Itálie a vojáků z Vysokého Mýta (tzv. Vrtíškův
pomník“).
Připomenul nám také společné dějiny na osově
M. R. Štefánika.

A poslední“řádnou“ přednášku měl Martin na
téma možného použití programu Google earth
pro prohlížení rastrových dat a možnou kontrolu
zasílaných souřadnic. Daná aplikace se jeví jako
v některých ohledech lepší než použití webové
aplikace Google maps. Nicméně pro prostor ČR
si vystačíme dobře s aplikacemi na ww.mapy.cz
a podobnými.
V neděli část účastníku navštívila pietní místo v
obci Ležáky, kde položila u pomníku kytici.
V průběhu celé soboty se tvořil nespočet
diskusních hloučků a měnily se kontakty,
informace i zkušenosti. Jsem přesvědčen, že
letošní ročních se více než podařil. Více než
hojná účast, značné množství přednášek a
prezentovaných materiálů jistě potěšily všechny
přítomné.

Pak už byla na pořadí jen oddělená část pro
členy spolku, kdy se se ostatní přítomní dále
věnovali diskusi dle svých zájmů.
V členské části, jíž se aktivně účastnili: Petr,
Honzin, Martin, Roman, Jaroslava, Pepa, Standa,
Vladimír a Aleš (byť nás bylo v sále pohříchu
více, ale budiž), bylo hlavním bodem úprava
stanov. Důvod pro úpravu části 2 je takový, že
v současné době je pro nás obtížně, spíše
nemožné být příjemcem darů a bude třeba buď
jinak koncipovat zde prezentované cíle spolku,
případně nějaké ještě doplnit.
A v části 3 dojde k relativně radikální změně,
kdy bude nezbytné zavést povinný členský
příspěvek. Tento fakt je veden pouze
usnadněním vedení účetnictví a podobnými
faktory. De facto jsme nyní všichni dárci spolku
jehož jsme členem, takže povinný příspěvek toto
vše lépe dořeší. Nutno podotknout, že toto
opatření považuje opravdu za formalitu a výši
povinného příspěvku stanovíme na 50 Kč. S tím,
že doporučená částka na rok 2009 je stejně jako
v roce 2008 stále 500 Kč (tedy nově 50 Kč
povinně a 450 dobrovolně navýšené). Většina
přítomných platila s úsměvem už na místě.

Nezbytné je také poděkovat Ivovi a Jardovi za již
tradiční organizační zajištění salónku, projektoru
a ubytování. I perfektní a tolerantní obsluha
v Pivovarské restauraci si zaslouží díky.
Pochopitelně, že v průběhu akce bylo možné si
stáhnout aktuální verzi offline, čímž je náš
projekt zase rozeset a tím i zálohován v mnoha
městech.
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Mapování pietních míst, Národní osvobození
10/2006

Napsali o nás
V průběhu času se náš projekt i spolek
mnohokrát dostali do tisku, tak snad jen jako
malé připomenutí něco málo z toho co o nás
vyšlo.

V červenci roku 2004 začal platit Zákon č. 122 o
válečných hrobech a pietních místech. Zhruba v
té době se několik členů středočeského výboru
Sdružení válečných veteránů dohodlo na
vlastním mapování těchto památek. Už od
počátku počítali, že budou vyhledávat i takové
památky, které se sice vážou k vojenské historii,
ale nemusely by naplňovat požadavky
uvedeného zákona. V počátku bylo v plánu
zmapovat okres Kolín. Toto rozhodnutí bylo
později upraveno tak, že byl zmapován pouze
bývalý Soudní okres Český Brod. Ale myšlenka
mapovat větší území nezapadla. Nápad se zalíbil,
přidalo se několik dalších zájemců a v prosinci
roku 2005 byly spuštěny webové stránky, kde
budou prezentovány nalezené památky. Ke konci
března je zde prezentováno více než 250
památek, celkem v 19 okresech a v 10 pražských
obvodech. Každá zde uvedená památka je
doplněna fotografií a popisem. Některé památky
jsou zaměřeny pomocí GPS. Podklady z měření
jsou taktéž dány k dispozici a volnému stažení
pro
další
využiti.

Dobré adresy, Dějiny a současnost 08/2006
Nehodláme se zde eristicky pouštět do vachrlaté
otázky po historické paměti a její důležitosti
potažmo smyslu. Tento spor je jako obvykle již
předem dichotomicky vyřešen stylem "rychlé
prachy" versus "pomalé". Zkoumání minulosti
nepatří k záležitostem lukrativním, vzhledem k
vynaloženému času a výsledku je z
krátkozrakého, leč převažujícího telepohledu
pokládáno dokonce za zkázonosně ztrátové.
Přesto se odkudsi — navzdory všem
makroekonomickým a mikroekonomickým
imperativům doby — stále vynořují lidé, kteří
tímto směrem napřahují neutuchající elán a býčí
energii. Na stránkách Válečných veteránů
Kolínska (Sdružení válečných veteránů ČR —
Středočeský kraj — SVV) je soustředěno
mapování vojenských pietních míst (VPM).
Jsou sem zahrnovány pamětní desky (PD),
válečné hroby (VH) a památníky (P). Sběr a
dokumentování probíhají od roku 2004 jen dílem
systematicky a v červenci 2006 dosahoval počet
VPM 1343 záznamů. Výsledný odhad kolísá v
rozsahu 70 tisíc až 170 tisíc válečných hrobů (tj.
válečné hroby, rodinné hroby s padlým vojákem,
pomníky, památníky, pamětní desky, osária i
válečné hřbitovy). Každé pietní místo je
dokumentováno kvalitní fotografií, jsou věrně
přepsána jména, data a další doprovodné nápisy
a k detailnímu umístění přispívají souřadnice
GPS (Global positioning system). V současném
stadiu není zjišťováno, kdy pietní místo vzniklo
a kdo ho ztvárnil a financoval, pokud to není
uvedeno v epigrafice. Je však více než zřejmé, že
hromadící se data a ikonografický materiál se
nabízejí jako vděčné téma ke studentským
pracím, buď jako doplňování soupisu nebo jeho
vytěžování. Tento dlouhodobý projekt si zaslouží
pozornost svou velkorysostí a neměl by skomřít.

Součástí stránek jsou také fotografie z misí
novodobých válečných veteránů, například z
Bosny, Aghánistánu nebo Iráku. Stejně tak jsou
zde prezentovány insignie těchto misí.
Samostatnou kapitolou mají být i seznamy
padlých a legionářů z jednotlivých obcí.
Rádi bychom se proto obrátili na všechny
čtenáře NO s výzvou, aby nám v případě zájmu
zaslali informaci o vojenských pietních místech
pro další rozvoj našeho hledání.

Vojenská pietní místa v Českém Brodě,
Českobrodský zpravodaj 6/2006
VÁLEČNÍ VETERÁNI KOLÍNSKA

dasik@nln.cz

Jak jsme již psali v minulých číslech ČBZ
existuje zajímavá webová prezentace na
internetové adrese www.vets.estranky.cz. Sami
tvůrci říkají o svém projektu (vyjímáme z
úvodních stránek): "Cílem tohoto projektuje poskytnout informace o misích novodobých
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Šťastný. Bližší informace o projektu a další
výsledky mapování v České republice najdete na
výše uvedené stránce, jejíž návštěvu vám
doporučujeme. Najdete zde seznamy pietních
míst s fotografiemi, seznamy osob a to z celé
ČR. Je logické, že veškeré údaje nejsou zatím
zcela kompletní a stále přibývají další. I vy se
můžete zasloužit o jejich zkvalitnění, pokud
znáte a víte podrobnosti o místech a lidech, kteří
se dobrovolně či nedobrovolně zúčastnili válečných konfliktů v relativně nedávné minulosti a
kteří přežili či padli nebo jinak zahynuli v
krušných dobách válek a mnohdy nesmyslných
střetů. A zde tedy slíbený stručný přehled pro
Český Brod.

veteránů, regionální vojenské historii a to nejen
na Kolínsku a hlavně mapovat vojenská pietní
místa v České republice. I když název stránek
zavádí k tomu, že se týkají především Kolínska,
není tomu tak. Název vychází z toho. že se tento
nápad zrodil mezi Prahou a Kolínem a část
účastníků projektu bydli u Kalina. Název stránek
je prostě jen název... "
O myšlence zmapování vojenských pietních míst
říká jeden z členů projektu Vladimír Štrupl
(citujeme zčásti z uvedených stránek): "Již jako
kluka mě zajímala válka a nejvíce osudy našich
letců. Četl jsem vše, co tehdy bylo k dispozici a
začal
jsem si už tenkrát vést databázi s jejich daty.
Protože domácí odboj byl poněkud odsunut na
druhou kolej, moje pozornost se upřela na něj.
Chodil jsem do školy okolo pamětní desky
padlému v Květnovém povstání v r. 1945 v Praze
6 a někdy po roce 1989 najednou deska zmizela.
A tu a tam další, na které jsem si pamatoval. A
tak mě až zamrazilo z toho, že by časem klidně
mohly zmizet všechny. A to nechci připustit. Začal jsem tyto pamětní desky evidovat. Jsem
přesvědčen, že na oběti válek a na to, zač tito
lidé zemřeli, se v žádném případě nesmí
zapomenout! A tak jsem sebrané údaje a
fotografie začal psát a lepit na karty. Pro svoji
sbírku jsem si vybral toto

Mapujeme vojenská pietní místa aneb
Virtuální pomník, Národní osvobození 16/2006
Středočeský výbor Sdružení válečných veteránů
ve spolupráci s dalšími příznivci, hlavně
Vladimírem Štruplem a Ivem Šťastným, mapuje
vojenská pietní místa v České republice a
částečně také v zahraničí. Touto činností se
rovněž zabývá Ministerstvo obrany ČR, přesněji
Referát válečných hrobů. Aktivity SVV jdou
však v hledání do větší hloubky, než je uloženo
MO Zákonem 122/2004 o válečných hrobech.
Mezi
hlavní
rozdíly
patří:
. Účastníci projektu vyhledávají i památky,
které už nemusí splňovat podmínky válečného
hrobu ve smyslu Zákona 122/2004, přesto mají
určitý vztah k vojenské historii. Toto se týká
např. míst, kde pobývali významní vojáci a
odbojáři, památky na oběti holocaustu a další
oběti válečných konfliktů bez vztahu k vlastní
bojové
činnosti.
. Mimo jiné se snažíme dohledávat i pietní místa
již z jakéhokoliv důvodu zrušená či zničená a
umístit na web alespoň jejich fotografii či popis.
. Dále naše skupina usiluje dané památky zaměřit
pomoci satelitní navigace GPS. Takto získané
souřadnice jsou nejen uvedeny u dané památky,
ale jsou rovněž pomoci programu GIS
zpracovány do podoby, kterou lze zobrazit na
různých mapových podkladech, případně na
mapovém serveru státní správy. Soubory s daty
jsou zde volně ke stažení a postup pro zobrazení
je
popsán.
. Dalším rozdílem je uvedení nejen fotografie a
umístění pietního místa, ale i kompletní přepis
textů na vlastní památce. Díky tomu je následně

motto: ZDE PADL V KVĚTNOVÉM POVSTANÍ
NEZNAMÝ HRDINA. Malý žulový pomníček na
pražském náměstí šedne
v zelené trávě: má pozlacená, už omšelá
písmena. Ve výroční dny ho každým rokem zdobí
dvě tři kytice a zastavují se tu pamětníci bojů vzpomínali, vyprávějí; jindy jsou to turisté, někdy
děti. Ale denně procházejí kolem stovky lidí.
Desítky očí přejedou rychlým pohledem po
nápisu, skutečně pouze letmo - ale přece často
bleskne prchavá myšlenka: KDO TO ASI BYL?
(Kaucký František, Voják tajné války, 1994)
Připravili jsme pro naše čtenáře, milovníky
vojenské historie, malý výběr z dnes již velmi
bohatě naplněného webu. Mapování vojenských
pietních míst v ČR, tedy i v našem městě, je
prováděno od roku 2004. Na mapování se podílí
Středočeský výbor SVV (Sdružení válečných
veteránů ČR) a pánové Vladimír Štrupl a Ivo
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přispěvatele. K tomuto účelu jsme využili i NO,
kde nám byla otisknuta výzva s žádostí o pomoc,
na kterou jako první zareagoval Dr. Rudolf
Hegenbart s obsáhlou informací o pietních
místech obce Cikháj a okolí. Postupně se přidalo
pár
dalších.

možné najít odkaz na určitou osobu či událost
přímo zadáním požadované informace do
internetových vyhledavačů. Postupně se tak na
internet dostávají jména desítek tisíc našich
hrdinů a obětí ozbrojených konfliktů.
. Jako určitý doplněk je naše snaha k památkám,
pokud je to možné, doplňovat další informace o
historii vlastní památky, tak místa, k němuž se
vztahuje. Proto již nyní je u některých pietních
míst
fotografie
z odhalení a následně případné úpravy památky.

Jsme si vědomi, že vzhledem k počtu těchto
památek, jejich množství jde do desítek tisíc, jen
základní část naší snahy záležitostí na několik
let. Rostoucí počet přispěvatelů nám však dává
naději, že se nám postupně podaří vybudovat
systém, kdy pro každý okres bude alespoň jeden
garant udržování aktuálního obsahu našich dat a
tím
i
našich
webových
stránek.
Pro zlepšení povědomí o vojenských pietních
místech v regionech plánujeme například návrhy
cyklistických tras včetně jednoduchých mapek,
kde jsou upozornění na námi vyhledané památky
nad se nám touto cestou podaří, zvláště mladší
generaci, pomocí internetu naši vojenskou
historii
přiblížit.
Bude-li mít kdokoliv zájem o další informace,
případně se k nám připojit, byť i jedinou
fotografií, bude vítán.

K prezentování vlastní činnosti v rámci projektu
mapování vojenských pietních míst Stč. výbor
SVV využívá zřízené webové stránky
www.vets.estranky.cz. kde v polovině letošního
června bylo vystaveno již více než 1100
takových pietních míst. Od spuštění stránek na
konci prosince 2005 je navštívilo více než 19
tisíc čtenářů. Vlastní stránky jsou děleny dle
administrativního členění České republiky na
kraje a okresy. V současné době je naším
mapováním dotčeno již 56 okresů ČR. Lze na
nich vyhledávat informace podle jména osoby,
obce
či
podle
události.
Samostatnou kapitolou webových stránek jsou
vojenské insignie a nášivky AČR, včetně
současných zahraničních misí. Těchto znaků je
momentálně okolo 200. Součástí stránek je
taktéž fotogalerie se snímky z misí našich
novodobých
veteránů.

Mapování pietních míst, Kaleidoskop 1/2006
Projekt VETS byl spuštěn před dvěma lety a je
umístěn
na
internetové
adrese
www.vets.estranky.cz. Jeho cílem je poskytnout
informace o misích novodobých veteránů,
regionální vojenské historii, a to nejen na
Kolínsku, a hlavně mapovat vojenská pietní
místa
v
České
republice.

Pro dokreslení historických událostí ještě
plánujeme na stránkách uvádět krátké informace
o vojenských prostorech a objekt:ech včetně
historických fotografií. I v této oblasti na
stránkách
figuruje
několik
ukázek.
Naše aktivita je vedena snahou vytvořit jakýsi
virtuální pomník těmto pietním místům. Jen za
půl roku existence stránek jsme zaznamenali
několik poškození či úprav od stavu, kdy byla
památka dokumentována naposledy. Díky tomu,
že je pietní místo uvedeno na internetu, je možná
kontrola jeho případného poškození a úplnosti.
Narůstající počet účastníků vlastního mapování
dalších přispěvatelů dává naději, že tato místa
budou v budoucnu navštěvována také : cílem
zkontrolovat
jejich
stav.
Naší snahou je rovněž spolupráce s dalšími
organizacemi a zájemci. Už u našeho prvního
pokusu mapovat vojenská pietní místa Soudního
okresu Český Brod stála pomoc ČSBS a zvláště
pak jeho organizace v Kolíně. Cestou různých
periodik a institucí se snažíme oslovovat další

I když název stránek zavádí k tomu, že se týkají
především Kolínska, není tomu tak. Název
vychází z toho, že se tento nápad zrodil mezi
Prahou a Kolínem a část účastníků projektu bydlí
u Kolína. Název stránek je prostě jen název. Tyto
stránky si nekladou za cíl konkurovat oficiálním
stránkám ČsOL a Sdružení válečných veteránů.
Naším cílem je jen jejich doplnění o fotografie z
misí, vojenské insignie a případně pár dalších
drobností, které zatím na oficiálních stránkách
sdružení nejsou, ale jistě časem budou. Ostatně,
někteří z nás na oficiální stránky celkem
pravidelně přispíváme jak textem, tak fotografií.

55

zapsání na úvodní stranu našich stránek.
Vojenská
pietní
místa
Hlavní směr, kudy se projekt VETS bude ubírat
jsou vojenská pietní místa. Co nás k tomu vedlo?
Myslím, že to nejlépe vystihují slova člena
projektu Vladimíra Štrupla: „Již jako kluka mě
zajímala válka a nejvíce osudy našich letců. Četl
jsem vše, co tehdy bylo k dispozici a začal jsem
si už tenkrát vést databázi s jejich daty. Protože
domácí odboj byl poněkud odsunut na druhou
kolej, moje pozornost se upřela na něj. Chodil
jsem do školy okolo pamětní desky padlému v
Květnovém povstání v r. 1945 v Praze 6 a někdy
po roce 1989 najednou deska zmizela. A tu a tam
další, na které jsem si pamatoval. A tak mě až
zamrazilo z toho, že by časem klidně mohly
zmizet všechny. A to nechci připustit. Začal jsem
tyto pamětní desky evidovat. Jsem přesvědčen,
že na oběti válek a na to, zač tito lidé zemřeli, se
v žádném případě nesmí zapomenout! A tak
jsem sebrané údaje a fotografie začal psát a lepit
na
karty.“

ZDE PADL V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
NEZNÁMÝ
HRDINA
Malý žulový pomníček na pražském náměstí
šedne
v
zelené
trávě:
má pozlacená, už omšelá písmena. Ve výroční
dny
ho
každým
rokem
zdobí dvě tři kytice a zastavují se tu pamětníci
bojů
vzpomínají,
vyprávějí; jindy jsou to turisté, někdy děti. Ale
denně
procházejí
kolem stovky lidí. Desítky očí přejedou rychlým
pohledem
po
nápisu,
skutečně pouze letmo - ale přece často bleskne
prchavá
myšlenka:
KDO
TO
ASI
BYL
?
(Kaucký František, Voják tajné války, 1994)

Projekt VETS bude mít celkem 3 fáze. Fáze 1, to
jsou webové stránky, které slouží hlavně k první
prezentaci už zjištěných podkladů jako ukázka
možností a také pro sběr dalších podkladů. Fáze
2 je oslovení celé řady orgánů a institucí s cílem
porovnání našich a oficiálních dat, kdy dojde k
doplnění obou databází (naší i oficiální). Fáze 3
je
finální
prezentace
všech
zjištěných
i
získaných
podkladů,
předpokládá se
jiný
design
stránek,
vyhledávání
apod. Je třeba
si uvědomit,
že se nakonec
může jednat až
o
několik
desítek
tisíc
položek.
Cíle
projektu
Hlavním cílem je vytvořit okruh lidí se zájmem o
vojenská pietní místa, historii a válečné veterány
a s jejich pomocí postupně vytvářet databázi o
všech takovýchto místech, lidech a událostech.
Prezentovat tyto informace na webových
stránkách a tam dát také prostor všem zájemcům
o spolupráci a všem klubům vojenské historie,
které pořádají pietní akce a podobné aktivity při
prezentaci vlastní činnosti, případně upozornit na
jejich aktivity. Chceme také prezentovat činnost
českých válečných veteránů v misích mimo
území ČR a po jejich návratu a historické
podklady, které vhodně dokreslují všechny výše
zmíněné
okruhy
informací.

O
projektu
Nejsme žádné sdružení, spolek, organizace, ani
nic podobného. Část našich přispěvatelů je
členem ČsOL, SVV i ČSBS, ale někteří nejsou
členy žádné organizace. Přispěvatelem se stává
každý, kdo zašle byť i jedinou fotografii, či popis
místa, i ten si dle nás zaslouží být zapsán na naší
stránce díků, to se pochopitelně týká i organizací
a orgánů státní správy a samosprávy. V případě,
že se někdo rozhodne přispívat pravidelně (a
většími počty podkladů), je nejen vítán, ale jako
asi jedinou odměnu mu můžeme nabídnout

Současný
stav
Vlastní mapování pietních míst začalo v létě
2004, kdy se na tom dohodlo pár členů
středočeského výboru Sdružení válečných
veteránů. V té době vlastně skoro to samé na
základě Zákona 122/2004 začalo provádět i
Ministerstvo obrany. Shodou okolností ale
podobnou aktivitu vykazuje i celá řada
jednotlivců ve všech koutech ČR. Jsou to nejen
zájemci o vojenskou historii, genealogové, ale i
celá řada regionálních patriotů, kteří jen nelibě
nesou fakt, že dějiny vlastního národa jsou

Pro svoji sbírku si Vladimír Štrupl vybral motto:
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byl další impuls. Únor nás návštěvami přiblížil k
číslu 2000 a navíc s námi spojil své úsilí pan
Vladimír Štrupl, jeden z těch, který celá léta
sbíral a ukládal tyto podklady. Zde bych také rád
poděkoval serveru www.valka.cz za to, že v této
době tolerovali naše výzvy o pomoc a
spolupráci. Mnoho jich bylo vyslyšeno. Březen
už byl s číslem 3166 návštěv v mezích našich
bujných představ o tom, jak může malý
nekomerční web růst.A následoval duben se
4237 návštěvami, ale hlavně skoro deseti dalšími
přispěvateli. V květnu se k nám přidal další
velký sběratel vojenské historie pan Ivo Šťastný
a i návštěva byla opět vyšší, a to 4270 přístupů.
V červnu jsme překonali květen celkovými 4719
návštěvami. A hned v úvodu července se k
našemu úsilí připojil pan Petr Tichý, sběratel z
Moravy. Celkem jsme zaznamenali za něco málo
přes půlrok více než 21000 návštěv. A to návštěv
nejen z ČR, ale z mnoha zemí světa i zámoří.

zvolna opomíjeny a média jsou přeplněna
Superstar, Vyvolenými a podobně hodnotnými
pořady.
Dva roky jsme o sobě vlastně nevěděli, snažili
jsme se každý nějakým způsobem o totéž s
různými výsledky. Středočeši kupříkladu jako
celek rychle upustili od záměru zahájit mapování
okresu Kolín, protože spolupráce s různými
institucemi byla tragická. Z několika set žádostí
o pomoc či radu došlo jen pár odpovědí. Přesto
se podařilo vytvořil skoro úplný seznam pietních
míst pro Soudní okres Český Brod, byly
vytvořeny off-line webové stránky, mapa ve
formě plakátu, textový návrh publikace. S tím
vším jsme plni nadšení opět obešli pár institucí a
opět jsme byli ubezpečeni, že děláme dobrou
práci (většina ohlasů), že děláme zbytečnou práci
(1 jediný, ale o to z horší strany, dokonce z té,
jejíž odkaz máme na titulní straně mezi
oblíbenými - schválně zkuste si tipnout odkud to
bylo).

Nerad bych vynechal další naše přispěvatele,
Zdeňka Beneše, Vladimíra Štrupla, Radka
Nimburského, Kajugu, Michala Beneše, Jirku
Huška, Oldu Tetura, Pepu Přerovského, Michala
V., Janka K., Ing.Františka Steklého, Standu
Kaina, Jana Štrupla, Dianu Štruplovou, Radima
Kapavíka, Radka z Prahy, Jirku Kepla, Lubomíra
Macha, Ervína Silného, Iva Šťastného, Radka
Říhu, Lukáše Doubravu, Pepu Rakouského,
Dr.Rudolfa Hegenbarta, Michala Plavce,
Prof.Bohuslava Veverku, Zdeňku Brynychovou,
Petra Tichého, Jana Vallu, Jaroslava Švába,
Štěpána Kosíka, Jiřího Mudru, Samo Jablonku,
Jaroslava
Neubauera,
René
Vápeníka.

Na podzim 2005 se míra naši trpělivosti s
neúnosným stavem v této oblasti dostala za
snesitelnou mez. Celý rok jsme čekali na prvotní
výsledky státního mapování. Poslouchali jsme
zábavné ubezpečení úředníků samosprávy, že
žádná taková povinnost není, posléze měněná na
to, že zákon sice je, ale plnit se bude časem a
podobně. Oázou v poušti nepochopení bylo
Ministerstvo obrany, které vyvíjelo snahu, jak co
nejrychleji posbírat informace. Provozovalo
dokonce ještě jedny webové stránky s
instrukcemi pro obce, šířilo program na evidenci
a ochotně snášelo naše dotazy a poskytovalo
nám informace. Mimochodem, tento dobrý pocit
z referátu válečných hrobů máme dosud, byla to
však pouze jedna z mála pozitivních výjimek.
Proto jsme se rozhodli udělat vlastní web.
Estránky se pro tento účel jevily přímo dokonale.
Nikdo z nás stránky neumí dělat a ochota
provozovatelů stránek je asi bezbřehá. Ochotně
nám vždy vyšli vstříc, a to i když jsme nebyli
schopni položit dotaz úplně polopaticky. Kéž by
si s nich vzali příklad někteří poskytovatelé
připojení k internetu. Pokus to byl jen malý, 3
okresy, pár pietních míst, přihlášení do
vyhledávačů a seznamů a čekání. Výsledek
nebyl nic moc, většinu návštěv jsme si "udělali"
sami, ale ne všechny. A to byla motivace. V
lednu jsme tedy přidali a celkem 1012 návštěv už
nemohlo být jen od nás. V té době se objevil
první externí přispěvatel, pan Zdeněk Beneš. To

Jak
budeme
pokračovat
Předně je třeba říci, že to co je na webu, není
rovno tomu, co máme "nahledáno". Toho je o
něco více. V tuto chvíli čeká ve frontě na
zařazení asi 400 zaměřených VPM a zhruba o
něco menší počet míst zatím bez souřadnic. A
vlastně denně chodí další a další, nejen od našich
přispěvatelů, ale i od anonymních dárců.
Snažíme se tyto věci došlé emailem
upřednostňovat, abychom vyjádřili takto
poděkování za jejich snahu, úsilí a podporu,
kterou našemu projektu poskytují. Do budoucna
bychom také rádi více vešli v známost a zbavili
se nálepky tak trochu naivních nadšenců. Dva
roky mnoho z nás poslouchalo, že to takto nejde
apod. Myslím si, že více než 1200
odprezentovaných míst při malých finančních
nákladech tak trochu naznačuje, že při troše
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snahy a chuti to půjde. Určitě nebude na webu
letos a asi ani za 5 let těch 19 000 či 73 000 či
200 000 válečných hrobů, ale budeme se snažit,
aby
toho
bylo
co
nejvíc.

či rovinné. Všechny nové příspěvky budou
vystaveny na web v nejkratším možném čase, tak
jak dorazí na email administrátora. Pokaždé
zasilateli odpovíme. Nejdelší doba pro naši
reakci je asi tak 15 dní (pro případ dovolené,
apod.).

S rostoucím počtem přispěvatelů je šance na
kvalitní výsledek v první fázi a skvělý výsledek
ve
fázi
třetí.

Virtuální památníky, Národní osvobození
2/2007

V rámci naší prezentace plánujeme nejen
pokračovat s přispíváním do různých médií, ale
nebráníme se spolupráci s dalšími institucemi. V
současné době se objevila možnost spolupráce s
jednou vysokou školou, která by nám pomohla v
položce pro nás zvláště obtížné (GIS). A tato
cesta je už od prvních náznaků pro nás více než
příjemná. Dále bychom se rádi věnovali i
dalšímu projektu, a tím jsou vojenské insignie.
Ten zatím stagnuje, ale máme snahu ho alespoň
udržovat při životě, dokud se nenajde jeho
vedoucí, který bude ochoten nad ním trávit
nemalé chvilky. To samé se dá říci i o
slibovaných cyklotrasách. K jedné jediné zatím
další nejsou. Pravda, pracujeme na dvou dalších,
ale času je opravdu moc málo. A seznamy osob?
Máme podklady pro několik desítek obcí a měst.
Ale zde je třeba mít na zřeteli, že se snažíme
původní seznamy doplňovat o další možné údaje
a celá věc je administrativně náročná. Už jen
samotný přepis údajů je zdlouhavý. Ale
rozhodně neopouštíme myšlenku, že seznamů by
vlastně mělo být tolik, kolik je obcí (přes 7000).

Projekt mapování vojenských pietních míst
probíhá v rámci aktivit Sdružení veteránů od léta
roku 2004. Od roku 2005 se provozují vlastní
webové stránky s prezentací těchto lokalit na
adrese www.vets.estranky.cz. Souběžně s
vedením stránek vzniká klub okolo tohoto
projektu, který pořádá malá otevřená setkání 1x
měsíčně v Praze a na konci roku uspořádal
výroční setkání v Pardubicích, které bylo spojené
se seminářem na téma vojenská pietní místa.
Technicky i organizačně perfektně připravený
prostor se začal plnit už od desáté hodiny, takže
jsme mohli dle plánu po obědě zahájit vlastní
seminář.
Semináře se účastnilo celkem 15 osob, což je
zatím největší návštěva na našich akcích. V
rámci jednání byla v sále uspořádaná výstava
knih na téma vojenská pietní místa, vojenská
historie, legie a legionáři. Taktéž byl
prezentován
původní
projekt
mapování
vojenských pietních míst na Soudním okrese
Český
Brod.

Jak
se
k
projektu
připojit
Není nic jednoduššího než kontaktovat
administrátora stránek pro případnou domluvu
nebo přímo zaslat popis místa či fotografii. V
rámci uveřejnění je vhodné doplnit, jak chcete
váš příspěvek autorizovat, stačí zvolit např.
přezdívku, případně vůbec nic. To je z důvodu,
aby bylo zřejmé, kdo je autorem. Nemáme zájem
na tom pyšnit se cizí prací. Naopak si jí velmi
vážíme. Fotografie či text může být víceméně v
libovolném formátu (upřednostňujeme JPEG a
TXT, ale není to podmínka). Rozlišení u
fotografie je opět libovolné, ideálně okolo 600 x
800 pixelů. Ale může být pochopitelně větší či
menší. Rozhodujícím pro nás je identifikovat
místo. U vlastního pietního místa, pokud je to
možné, uvítáme detailní záběr na texty, případně
jejich obsah již v textové podobě. V případě, že
máte možnost zaměřit i místo pomocí GPS,
upřednostňujeme souřadnicový systém WGS 84.
Souřadnice mohou být zapsány jako zeměpisné

Program semináře byl následující :
- zhodnocení roku 2006
- představení offline verze projektu mapování
VPM a struktura webu obecně
- mapování VPM na Soudním okrese Český
Brod
- využití projektu Janitor a programu JanMap pro
prohlížení geografických dat
- geografické informační systémy a GPS,
teoretický základ a ukázka GPS
- zpráva přípravného výboru pro přechod na
organizovanou formu - spolek
- fotografování a digitální úprava fotografií
- plány pro rok 2007
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Ve zhodnocení byli přítomní seznámeni s historií
projektu mapování VPM, historií a vývojem
webu VETS i s plánovaným rozsahem webu pro
rok 2007. Aktuální stav k 30.11.2006 byl 1438
stránek ( příspěvků na webu ), 136 fotogalerií a v
nich
4261
fotografií.
Stávající velikost online verze je 761 MB. K
témuž dni web navštívilo více než 60 000
čtenářů. Celkem je na stránkách prezentováno
více než 4000 vojenských pietních míst, dále
několik set vojenských insignií a několik desítek
medailonů vojenských osobností v Galerii
hrdinů. Do projektu se k 30.11. zapojilo 68 osob
z čehož je 15 členů klubu a 53 přispěvatelů. Z
celkového počtu je 18 válečných veteránů, část
přispěvatelů je členy ČsOL a ČSBS.

Jako hlavní úkoly pro rok 2007 jsme si stanovili
:
- přechod na organizovanou formu činnosti
- vytvoření pomůcky ( brožury ) pro mapování
vojenských
pietních
míst
V rámci semináře byl vydán sborník v
elektronické podobě na DVD. Další ročník
semináře se bude konat opět v prosinci.
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SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA, o.s.
registrován u Ministerstva vnitra dne 4.6.2007
IČO: 28559410

Stanovy občanského sdružení (platné k 31.12.2008)
Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.
dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
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.
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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
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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.

!! Stanovy se budou pravděpodobně již v roce 2009 upravovat, sledujte prosím náš web: www.vets.cz .
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O projektu mapování vojenských pietních míst
Cíl projektu:
1) sběr informací o regionální vojenské historii a vojenských pietních místech.
2) poskytování informací o regionální vojenské historii a vojenských pietních místech
3) vytvoření okruhu osob se zájmem o vojenská pietní místa, historii a válečné veterány
4) vytvoření databáze o všech vojenských pietních místech, lidech a událostech
5) provozovat webové stránky, kde budou prezentovány zjištěné informace
6) prezentování aktivit, jako jsou pietní akce a podobné se vztahem k veteránům a vojenským
pietním místům
7) vydávat zpravodaj Monument s informacemi o projektu
Projekt organizují:
1) Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.
2) jednota Československé obce legionářské v Českém Brodě
3) středočeská organizace Sdružení válečných veteránů
4) okruh příznivců těchto organizací a přispěvatelů
Projekt mapování vojenských pietních míst bude mít celkem 3 fáze:
- fáze 1 bylo vytvoření stránek www.vets.estranky.cz, jež slouží hlavně ke sběru dat a první prezentaci už
zjištěných podkladů, dále jako ukázka možností a také pro sběr dalších podkladů
- fáze 2 je oslovení celé řady orgánů a institucí za cílem porovnání našich a oficiálních dat, kdy dojde k
doplnění obou databází (naší i oficiální)
- fáze 3 je finální prezentace všech zjištěných i získaných podkladů, předpokládá se jiný design stránek,
vyhledávání apod. Je třeba si uvědomit, že se nakonec může jednat až o několik desítek tisíc položek,
předpokládá se, že adresa stránek bude www.vets.cz
Popis jednotlivých fází:
Fáze 1 (sběr dat)
1)
2)
3)
4)

sběr dat (vojenská pietní místa, medailony osobností, místa, atd.)
provozování stránek www.vets.estránky.cz
vytváření souboru shapefile se zaměřenými daty
komunikace s přispěvateli, expanze Spolku pro mapování vojenských pietních míst, o.s.
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Fáze 2 (kompilace dat)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kombinování a spojování dat
provozování stránek www.vets.estránky.cz
vytváření souboru shapefile se zaměřenými daty
komunikace s úřady (MO, krajské úřady, pověřené obecní úřady, archivy, matriky, muzea)
sestavování seznamů osob a jejich provázání na jednotlivá VPM a lokality
tvorba medailonů osob pro Galerii hrdinů a medailony mrtvých

Fáze 3 (prezentace dat)
1)
2)
3)
4)

vytvoření komplexní databáze
provozování stránek www.vets.cz
provozování mapové aplikace
vytvoření komplexního shapefile

Poděkování Těm co nám pomohli
Jmenovitě se dosud jedná o následující (řazeno, tak jak projekt vznikal od svého počátku):
Ing. Zdeněk Vítek, Marie Tykalová, PhDr. Jana Časnochová, pplk. v.z. Mgr. Ladislav Molič, Dr. Pavel
Minařík, plk. Ing. Jan Vondráček, pplk. MUDr. Pavel Budinský, pplk. Ing. Ladislav Sornas, pplk. Ing.
Jaromír Mareček, pplk. Mgr. Bedřich Moulík, pplk. Dr. Stanislav Švídek, Zuzana Miškovská, Ladislav
Jouza, Dr. Jaroslav Roušar, Olga Endlová, Dr. Petr Majer, K. Chytka, Kateřina Novotná, Bc. Jakub
Nekolný, Jaroslav Brom, Michal Bátor, p. Fabiánová, Josef Neubert, H. Flusserová, p. Štamberská,
Miroslav Jelínek, J. Pazdera, Romana Jarošová, Irena Bourková, Zdeněk Bydžovský, L. Kratochvíl, Josef
Lukáš, Petr Bertram, Ing. Otakar Král, p. Benešovská, Josef Krupička, Zdeněk Beneš, Igor Bielický,
Martin Brynych, Ing. Jiří Vomočil, Mgr. Štěpán Žežula, Marie Vávrová, Jiřina Janatová, Jiří Hušek,
Radek Nimburský, Vladimír Štrupl, Diana Štruplová, Jan Štrupl, Julie Hraničková, Michal Beneš,
Kajuga, Olda Tetur, JaneK, Ing. Josef Přerovský, MichalV, Ing. František Steklý, Evžen Báchor,
Stanislav Kain, Radim Kapavík, Jiří Kepl, Lubomír Mach, A. Zahradníček, Josef Nimburský, Ervín
Silný, V. Krejcar, Ivo Šťastný, Dr. Rudolf Hegenbart, Ing. Radek Říha, Lukáš Doubrava, Vlastislav
Brychta, Zdeňka Brynychová, Ing. Imrich Vetrák, Pavel Filipek, Josef Rakouský, Petr z Rožďalovic,
Michal Plavec, prof. Ing. Bohuslav Veverka DrSc., Petr Tichý, Jan Valla, pplk. Ing. Stanislav Kaucký,
Jaroslav Šváb, Štěpán Kosík, Jiří Mudra, Ing. Libor Svoboda, Samuel „koba“ Jablonka, Ivana
Pochobradská, René Vápeník, Ing. Radek Panchartek, Ing. arch. Petr Kapitola, Pavel Havlík, Ing. Valda
Vlastislav, Vladimír Šváb, Eva Švábová, Jiří Váně, Vladimír Silný, Václav Jaroš, Matěj Šťastný, Petr
Novák, Zbyněk Denk, Martin Drápalík, Jiří Leinweber, Jana Medová, Ing. Jiří Simon, Bc. Jaroslava
Kainová, PhDr. Alois Matuška, Ing. Jana Hlaváčová, PhDr. Sylva Tesařová, Petr „dolin“ Doležal, Jiří
Janata, Petr Hovorka, Vivian Hottmarová, Twiggy, Adam Vykydal, Michal Lukášek, Jan Podhorský,
Josef Brynych, Simona Fořtová, Libor Smékal, Jan Ivičič, Eva Škrdlová, Karel Fous, Radimír Milata,
Ladislav Červený, Stanislav Hejhal, Ing. Ivan Čech, Nela Dubáková, Ing. Jiří Krejčí, Vlastimil Rus,
František Jandura, Pytlák, Stanislav Zapletal, Pavel Láska, Ing. Vlastimil Novotný, Petr Veverka, Irena
Šťastná, Pavel Malý, Petr Pokovba, Jiří Šuba, Vladimír Vojta, Jaroslav badzik, Mgr. Lenka Procházková,
Jan Varga – Riki, Ing. Dita Rindová, Jan Tůma, Jindřich Holíček, Luděk Houser, Mgr. Zdeněk Dašek,
Antonín Nešpor, Miroslav Kaufner, Jiří Žák, David Podzimek, Jana Lamačová, Petra Zrubecká, David
Hezký, Luboš Tůma, David Slabihoud, Eva Brodská, Pavel Lajer, JUDr. Jaroslav Těšínský, PhDr.
Jaroslav Peleška, Vlasta Bartáková, Roman Šlosar, Miroslav Filipčík, Lukáš Krátký, Ing. Jaroslav Tůma,
Radek Galaš, Jana Popelková, Jarda, Ing. Pavel Žofka, Milan Klouček, Lukáš Pavlovský, Filip Vojtášek,
Pavel Baloun, Miloslav Baron, Alena Osmanová, pplk. Mgr. Martin Neústupný, Bohumil Sixta, Bc. Petra
Pevná, Jana Benková, Jan Kratochvíl, Radek Vyskočil, Vítězslav Vítek, Lukáš Král, Kristina Boháčová,
Milena Městecká, Michal Miřejovský, MUDr. Daniela Pulgretová, Jitka Silná, Miloš Kolenský, Sergej
Afonin, Vlastimil Havel, Mgr. Lubomír Busek, pplk. v.z. Ing. Jaroslav Houška, Mgr. Josef Hrůza, Ing.
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Jaroslav Martínek, Vladimír Štědrý, Petr Pitro, mjr. v.z. Ing. Jiří Černý, Barbora šedová, Ing. Miloš
Nosek, Pavel Měkota, Stanislav Havlík, Robert Šamárek, Daniela Hartošová, Hana Švecová, Jiří
Vondřejc, Ujfaluši Roman, Jan Gara, Josef Glogar, Ondřej Brcko, Hana Milková, Karel Kozel, Ing. Karel
Pachovský, Kučera Svatopluk, Zdeněk Halm, Miloslav Huňáček, Jakub Diviš, Bohumil Toms,
Buráň_Pavel, Ing. Ludvík Vavřina, Zdeněk Gartner, Jitka Tůmová, Mgr. Hana Slavíčková, Václav Sojka,
Jiří Řezníček, Milan Vyhlídal, Jaroslav Švábenský, Bedřich Jánský (OK1 DOZ), František Janda ( ok11
HH), Fojtík, Stanislav Žák, Ladislav Mikuš, Jiří Balicki, Eva Drašnarová, Milan Stupka, Šmejkal Roman,
Roman Mrkvička, Jiří Fáry, Mgr. Antonín Kuchařík, Karel Hanák, Eduard Binko, Rozehnal Ivo, Michal
Jandzik, MUDr. Josef Řídký, Dana Schubertová, Jan Holba, Ing. Stanislav Mundl, Amos Děkaník, Milan
Zehnal, pan Bartoš, Milan Klimenda, Radomír Roup, Jan Goláň, Jiří Habla, Marie Svobodová, Jana
Stočková, Ing. Jiří Bažant, Monika Kožušníková, Knížek Pavel, Janák Zdeněk, Kadavý Ladislav, Pavel
Horký, Martin Kaltoun, Martin Hovorka, Miroslav Moravec, Bc. Petra Linhartová, Eva Šedová, Sotiris
JOANIDIS, Eva Pilařová, Pavel Doležel, Aleš Fodor, Jiří Kratochvíl, Zdeněk Kříž, Pavla Hrušková, Petr
Fletcher, Svatava Nováková, swenney, Václav Pixa, Michal Hokr, Igor Dolan, Václava Trubačová, Eva
Kratochvílová, Pavla Plzáková, Zdeňka Čecháková, Mgr. V.Husáková, Grygar Rudolf, Jitka Měkotová,
Miloslav Urban, Jakub Jukl, Mgr. Jaroslav Hudský, Zdeněk Urban, Oskar Holata, František Rod, Petr
Válek, Pavlína Anderlová, Karel Hokr, Zdeněk Kvasnička, Mgr.Přemysl Štenc, Marian Velešík, Vladimír
Velešík st., Black Spider, Martin Zahálka, Karel Švercl, Michal Maňas, Ing. František Rechtorik, areca,
Radim Chrást, Mladen Lovrič.

A z organizací :
Sdružení válečných veteránů, Český svaz bojovníků za svobodu, obec Přišimasy, obec Štíhlice, KVH
Litobratčice, 601. skupina speciálních sil AČR, obec Široká Niva, pěší rota AZ 241. pěšího praporu,
www.vojenstvi.cz, Agentura vojenských informací a služeb, obec Barchovice, obec Bříství, město Český
Brod, obec Grunta, obec Jestřábí Lhota, město Kostelec nad Černými lesy, obec Krakovany, obec Krupá,
obec Lošany, obec Masojedy, obec Nučice, obec Ovčáry, obec Ratboř, Obec Ratenice, obec Rostoklaty,
obec Starý Kolín, obec Vlkančice, obec Vrátkov, obec Ždánice, GIS středočeského kraje, Ministerstvo
informatiky – sekce e-government, město Čelákovice, město Zruč nad Sázavou, město Kolín, jednota
ČsOL Mladá Boleslav, Národní osvobození, Asociace nositelů legionářských tradicANLET, město
Pardubice, obecní úřad Blučina, obec Rožďalovice, ČVUT – katedra mapování a kartografie fakulty
stavební, ATM on line, KČP Rýmařov, Horácké muzeum – Nové město na Moravě,
www.dolin.estranky.cz, , město Žamberk, http://digifotky.wz.cz, Úřad státního odborného dozoru MO,
Regionální muzeum v Kolíně, Město Nejdek, obec Tlumačov, http://www.holicekamfoto.estranky.cz/,
město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, obec Lidice, Klub vojenského muzea na demarkační linii v
Rokycanech, MÚ Bílina, ČsOL, jednota Beroun, KVH WEST, Ministerstvo pro místní rozvoj, Četnická
pátrací stanice Praha, Hloubkaři, Жди меня, město Jaroměřice nad Rokytnou, http://vizi.vizitheque.net/,
Městské muzeum Králíky, Projekt "Věčná paměť hrdinům 1941-1945", http://www.slunecnihodiny.webzdarma.cz/, ČSBS Praha 3, obec Okna, www.cemetery.cz, www.studenyalipnice.cz, 4.
Junácký oddíl Lvíčata ze Vsetína, KVV Bříství, Prácheňské museum Písek, www.pozary.cz,
www.hluboke.cz, MěÚ Stod, Gymnázium Svitavy, Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, město Česká
Třebová, Paměť národa – projekt Post bellum
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Seznam členů a sympatizantů se stavem k 1.1.2009
1

Stanislav Kain

předseda

2

Vladimír Štrupl

místopředseda

3

Martin Brynych

místopředseda

4

Ing. Radek Říha

místopředseda

5

Bc. Petr Tichý

místopředseda

6

Jiří Hušek

člen

7

Bc. David Podzimek

člen

8

Ing. Přerovský Josef

člen

9

Jan Kincl

člen

10

Mgr. Ivo Šťastný

člen

11

Bc. Jaroslava Kainová

člen

12

Roman Ujfaluši

člen

13

Mgr. Jaroslav Hudský

člen

14

Aleš Zahradníček

člen

15

Diana Štruplová

člen

16

Radek Vyskočil

člen

17

Michal Plavec

člen

18

Bc. Samuel Jablonka

člen

19

PhDr. Ferdinand Vrábel

člen

1

Pavel Měkota

sympatizant

2

Olda Tetur

sympatizant
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Postup, rychlost vkládání VPM na web a růst počtu přispěvatelů byl následující
2006
den
19.4.
30.4.
14.5.
20.5.
25.5.
10.6.
15.6.
30.6.
10.7.
17.7.
21.7.
23.7.
25.7.
2007
den
8.1.
15.1.
24.1.
2.2.
9.2.
11.2.
16.2.
25.2.
1.3.
19.4.
22.4.
2008
den
3.1.
6.2.
11.2.
24.2.
8.3.
28.3.
19.4
10.5.
19.5.
25.5.
12.6.

počet
VPM
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1900
2000
počet
VPM
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
7700
7800
počet
VPM
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200

zapojeno
lidí
16
18
20
23
23
23
25
26
29
33
33
33
34
zapojeno
lidí
84
84
84
85
85
85
86
94
94
102
102
zapojeno
lidí
130
135
135
135
136
139
145
148
148
151
153

den
28.7.
29.7.
5.8.
16.8.
22.8.
7.9.
8.9.
11.9.
15.9.
21.9.
27.9.
2.10.
6.10.

den
26.4.
1.5.
6.5.
13.5.
19.5.
26.5.
28.5.
7.6.
11.6.
23.6.
30.6.
den
29.6.
28.7.
31.8.
5.9.
3.10.
26.10.
9.11.
10.12.

počet
VPM
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
počet
VPM
7900
8100
8200
8300
8500
8700
8800
8900
9000
9100
9200
počet
VPM
11300
11400
11600
11700
11800
11900
12000
12100

zapojeno
lidí
34
34
37
40
40
41
41
42
43
43
48
50
52
zapojeno
lidí
102
102
102
102
105
105
105
107
107
109
110
zapojeno
lidí
155
157
162
162
166
170
174
182
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den
11.10.
24.10.
28.10.
8.11.
15.11.
18.11.
22.11.
8.12.
18.12.
31.12.

den
12.7.
5.8.
19.8.
5.9.
21.9.
4.10.
27.10.
12.11.
28.11.

den

počet
VPM
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4309

počet
VPM
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
10100

počet
VPM

zapojeno
lidí
53
60
60
65
66
67
68
73
78
82

zapojeno
lidí
111
113
113
113
117
119
120
127
127

zapojeno
lidí

Návštěvnost stránek
měsíc
listopad
prosinec
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

počet
návštěv
za měsíc
20
121
počet
návštěv
za měsíc
1012
1986
3166
4237
4270
4719
5101
5927
7526
10806
11231
18184

počet
návštěv
za měsíc
20053
19341
36513
36085
42412
64422
81604
49588
31759
37779
37542
35793

2005
celkem
návštěv

počet
zhlédnutí
za měsíc
N/A
N/A

20
141
2006
celkem
návštěv

počet
zhlédnutí
za měsíc
716
5675
8967
10374
11714
11837
16968
18052
17008
20347
19163
20798

1153
3139
6305
10542
14812
19531
24632
30559
38085
48891
60122
78306
2007
celkem
návštěv

počet
zhlédnutí
za měsíc
19465
27231
26657
31804
35456
27635
25781
25280
25110
28011
29791
30989

98359
117700
154213
190298
232710
297132
378736
428324
460083
497862
535404
571197
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celkem
zhlédnutí
N/A
N/A
celkem
zhlédnutí
716
6391
15358
25732
37446
49283
66251
84303
101311
121658
140821
161619

celkem
zhlédnutí
181084
208315
234972
266776
302323
329958
355739
381019
406129
434140
463931
494920

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

počet
návštěv
za měsíc
36879
31605
66411
91663
76590
18227
14044
9536
9901
12356
12467
11367

2008
celkem
návštěv

počet
zhlédnutí
za měsíc
33710
32777
37827
31869
33400
27781
30549
33535
35922
46968
40703
32969

608076
639681
706092
797755
874345
892573
906616
916152
926053
938409
950876
962243
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celkem
zhlédnutí
528630
561407
599234
631103
664503
692284
722833
756368
792290
839258
879961
912930

Počty mapovaných míst k 31. 12. 2006
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Počty mapovaných míst k 31. 12. 2007
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Počty mapovaných míst k 31. 12. 2008
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují :
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