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Ročník : II                                        Prosinec 2008                                                     číslo : 0008 
 
 
Z obsahu čísla : Kronika projektu, pracovní schůzka, setkání válečných veteránů, 29. setkání, schůze ČsOL, 30. 
setkání, výroční setkání a seminář v Pardubicích, publicistika , učitel Oldřich Bartoš, ohlasy z našich stránek a 
veřejnosti, vzkazy z naší Kešky,  počty zařazených VPM 
 
 

 
 
 
 

NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE 
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT. 
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Slovo redaktora 
 
Začnu velmi důležitou změnou, hned na počátku 
měsíce se do práce vložil Roman, coby další 
vkladač (administrátor) dat. 
Asociace nositelů legionářských tradic a Spolek 
pro vojenská pietní místa vyzývá představitele 
státu, krajů, měst a obcí v rámci projektu Pocta 
hrdinům národa. A jak tento projekt dopadl ? 
Je sice pravda, že po pár měsících je asi 
předčasné ho hodnotit, ale dopadl podobně jako 
náš pokus kdysi dávno kontaktovat obce na 
soudním okrese Český Brod a blízkém okolí. 
Tedy nic moc. Ale čest a velké díky těm co se 
nám ozvali. Jmenovitě se jedná o obce Stod, 
Lipník nad  Bečvou, Ústí nad Orlicí, Č. Třebová, 
Znojmo, Pelhřimov, Ploskovice. Pravda, sice se 
ne vždy jednalo o VPM, ale my si ceníme i 
snahy a ochoty pomoci připomínat si minulost. 
Na počátku prosince jsme uspořádali již třetí 
Pardubiceké setkání, které nás potěšilo velkou 
návštěvou. A pár dní před vánočními svátky 
nějaký dobrák odcizil naši první geocache u 
Českého Brodu. 
Je třeba opět poděkovat všem našim členům, 
příznivcům i čtenářům a všem popřát jen to 
nejlepší do Nového roku. 
 

Martin 
Vítejte mezi námi : 
 
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 - tajemnice 
MěÚ Stod, Karel Hokr, Zdeněk Kvasnička, 
Mgr.Přemysl Štenc, Marian Velešík, Vladimír 
Velešík st., Black Spider, Martin Zahálka -  
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, Karel Švercl 
- vedoucí odboru rozvoje města Česká Třebová, 
Paměť národa – projekt Post bellum, Michal 
Maňas, Ing. František Rechtorik, areca, Radim 
Chrást 
 
 

Z často kladených dotazů : 
 
Z jaké doby se mapují vojenská pietní místa ? 
 
Z jakékoliv. Od počátku věků do současnosti. 
Nelze zapomínat na žádnou část našich dějin. 
 
 

Žádost o spolupráci 
 
obec Ostřetín (PU) 
Vážená paní Serbousková, 
dovolte, abych se vám představila, jmenuji se 
Věra Lauermannová a můj pradědeček se 
jmenoval Josef Klement a zahynul v Rusku za 
1.sv. války 30.6.1917. V roce 1915 se mu 
narodila dcera, kterou již , bohužel, nikdy 
nespatřil.Je to moje babička a stále žije. V 
prosinci ji bude 93 roků.Velice ráda bych se s 
Vámi zkontaktovala, protože historie mojí rodiny 
mě zajímá. Pokud budete i Vy mít zájem, nechte 
mi zde odkaz. Děkuji a přeji vám hezký den. S 
pozdravem Lauermannová 
 
obec Hrotovice (TR) 
Zdravím,jmenuji se Kateřina Vítámvásová,žiji ve 
Šternberku.Můj dědeček-Josef Vítámvás pochází 
z Hrotovic,bohužel je už po smrti.Měl několik 
sourozenců,z toho i braty,v 2.světové válce 
bojovali na západní straně.Chtěla jsem se 
zeptat,jestli Vítámvásové,kteří jsou obětmi 
2.světové valky,nejsou příbuzenstvo a jestli v 
Hrotovicích jsou nějací Vítámvásové.S 
pozravem K.Vítámvásová 
 
 
obec Mentawa (LT) 
Hledám nějaké info o tom co se dělo v letech 
1939-1945 v obci Mentawa(Mentaurov)na 
Litoměřicku bylo tam středisko hitlerjungend a 
bydlel tam šéf místního gestapa nikdo z 
pamětníků již zde nežije.Nemáte prosím někdo 
nějaké info je to zajímavá lokalita.prosím pište 
na mail bon32@seznam.cz 
 

Kronika Projektu 
 
3. 10. je prezentováno 11800 vojenských 

pietních míst. Do projektu se zapojilo 
166 přispěvatelů a začal pracovat i 
druhý administrátor dat. 

26.10. je prezentováno více než 11900 
vojenských pietních míst. Do projektu 
se zapojilo 170 osob. 

9.11. je prezentováno více než 12000 
vojenských pietních míst. Do projektu 
se vložilo 174 osob. 

10.12. je prezentováno více než 12100 
vojenských pietních míst, do projektu 
se aktivně zapojilo 182 osob, z toho je 
28 válečných veteránů. Navýšil se i 
počet nášivek a historických textů. 
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Z našich aktivit  

 
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.  

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. 

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. 

 
29.setkání klubu ( projektu ) VETS 

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: 
 
1) Pepa nás informoval o setkání veteránů na 
Komorním Hrádku o minulém víkendu, kde měl 
on a Martin prezentace o Českobrodské jednotě a 
našem Spolku. 



 4

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 
 
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) 
 
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. 
 
e) Budeme se snažit aby i příští rok členové naší 
jednoty měli možnost se účastnit zájezdů a akci 
organizovaných ČsOL, jmenovitě se jedná o 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
 
6) Dále jsme se krátce vrátili ke schůze s 
Anletem z minulého týdne. Výsledek je shodný, 
na stávající spolupráci dle nás není třeba zatím 
nic měnit. Nicméně jelikož Standa dostal jinou 
variantu výzvy „Pocta hrdinům národa“, kde je 
zmínka o zasílání peněz na účet Anletu je 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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) 
 
 

Zápis ze schůze jednoty ČsOL v Českém 
Brodě 

 
konané dne 1.11.2008  
v Kolíně, salónek restaurace Taverna 
 
účast: pplk.Ing.Josef Přerovský, nprap.Martin 
Brynych, des.Oldřich Tetur, nprap. Jan Kincl, 
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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 
- 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 
 
Na tyto akce budeme žádat finanční účast od 
obce. Plán byl jednomyslně schválen. 
 
5) dále jsme byli informováni o plánech ČsOL v 
oblasti zájezdů, kdy se opět budeme snažit těchto 
akcí účastnit. 
 
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 
 
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 
 
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. 
 
Naše další cesta vedla na kolínský hřbitov, kde 
jsme spolu s tatínkem válečného veterána Radka 
Peřiny položili kytici na jeho hrobě a 
zavzpomínali krátce na společnou službu u 



 7

kolínského praporu i na Radkovu službu v 
Bosně. Taktéž jsme položili věnec u pomníku 
námořníků. 
 
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. 
 
A Honzin se ještě seznámil u br. Šímy s jeho 
památkami na svého vojenského předka. 
 
Nutno podotknou, že naší poslední letošní schůzi 
jednoty přálo i počasí. Takže zvolna se 
chystejme na Pardubický seminář a na 
nadcházející rok. 
 

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. 

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. 

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). 

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. 

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. 

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. 

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! 

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 
sál, ubytování, projektor. Počítačů by mělo být 
dle plánů dostatek pro prezentaci a překopírování 
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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. 

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. 

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. 

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 

13) a pak už následovala jen delší a příjemná 
diskuse, fakt velmi povedené setkání. 

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 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. 

 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

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.  
 
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. 
 
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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tato data s uzávěrkou 31.12.2008 budou 
prezentována ve výroční zprávě, která bude dána 
na web v lednu 2009. 
 
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. 
 
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. 
 

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.  

 
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. 



 11

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. 
 
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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicistika 
 

 
A zase ty Prachatice 
 
Na webu se objevil text, který přínosem pro naši 
snahu o nápravu situace v Prachaticích. 
Dovolujeme si ho převzít: 
http://www.prachatickonews.cz/zpravy/zpr1165.
htm 

 
Kritika likvidace památníku od veteránů i z 

Lidic 
 
PRACHATICE - 14. října 2008 - 11:03 - 
Prachatické zastupitelstvo a radnice si vysloužily 
kritiku od válečných veteránů i od Občanského 
sdružení Lidice za odstranění památníku 
osvobození Československa od nacistické 
okupace, který stával v ulici SNP. Z reakcí, které 
naše redakce objevila na internetu, dokonce 
vyplývá, že radnice odstraněním památníku 
zlikvidovala válečný hrob ruského válečného 
zajatce.  

 Text: Tomáš Přibyl 

Prachatická radnice památník osvobození v ulici 
SNP odstranila letos na jaře. Šlo o poslední 
památník ve městě, který tu ještě zbyl z doby 
před rokem 1989. Hlavními argumenty pro 
odstranění byl jeho technický stav a 
nevzhlednost. Radnice navíc s odstraněním 
chvátala, protože ani nečekala na vydání 
územního rozhodnutí o změně využití - 
informovali jsme o tom podrobně zde.  

   Na internetu se na základě našeho článku 
objevila na několika stránkách kritika rozhodnutí 
radnice. Mluvčí Jihočeského kraje odstranění 
dokonce označil za eticky málo vhodné a navíc 
se objevily i nové informace o tom, že památník 
odpovídal definici válečného hrobu, protože tu 
byla pamětní deska ruského válečného zajatce, 
který zemřel v Prachaticích.  

   Nejrozsáhleji se kritice věnoval web 
kolínských válečných veteránů, kteří jsou členy 
Československé obce legionářské - podrobně 
zde. Rozhodnutí prachatických zastupitelů 
dokonce staví do kontrastu s rozhodnutím města 
o opravě pomníku na Skalce, který památce 
prachatického řeznického mistra Lenharta 
Stiasneho, stiženého na tomto místě mrtvicí, 
nechala postavit jeho žena. "To je velmi smutné, 
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že na vzpomínku na sovětského padlého se 
nenašlo nic jiného než pár set tisíc na likvidaci 
pomníku a na řezníka s mrtvicí se peníze 
najdou," píše se na webu.  

   Veteráni si dokonce dali tu práci a získali i 
další vyjádření. Podle reakce vedoucího stavebně 
správního odboru prachatické radnice Antonína 
Jurčo prý nebylo místo válečným hrobem. "Dle 
zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a 
pietních místech podléhá evidenci (dle § 2, 
odstavec 2 a 3) to PM či VH, které je označeno 
jménem, příjmením, vojenskou hodností, státní 
příslušností, místem narození či místem úmrtí," 
odpověděl veteránům.  

   Na památníku ale také byly dvě desky tohoto 
znění.  

Sovětský vojenský zajatec Ondrej Čikov 
zemřel 10. září 1944 v nemocnici v 
Prachaticích 
Jmenovaný zemřel na následky postřelení při 
útěku ze zajateckého tábora v Pasově. 
 
Neznámá žena 
nalezená mrtvá dne 9. 5. 1945 u odbočky na 
Lázně 
oblečená v trestanecký oblek, účastnice 
pochodu smrti z koncentračního tábora 
Ravensbrück 

   Reakce z ministerstva obrany na to byla jasná - 
jde o válečný hrob. "Z textu pamětní desky, 
který je uveden ve Vámi zaslaném materiálu, 
soudím, že podmínky pro zanesení do evidence 
válečných hrobů byly splněny," napsal 
veteránům vedoucí referátu válečných hrobů, 
Imrich Vetrák.  

   Oficiálně ale místo do seznamu válečných 
hrobů zapsáno nebylo a není jasné proč.  

   Kritika odstranění památníku se objevila i ve 
vyjádření jihočeského krajského úřadu. 
"Chápeme, že příslušný zásah nebyl eticky příliš 
vhodný," napsal veteránům mimo jiné krajský 
mluvčí Arnošt Máče.  

   Odstranění památníku se věnovalo i Občanské 
sdružení Lidice na svém webu www.lidice.cz - v 
rubrice Zpravodaj - Na pomníky je to 
nerozhodně. "Myslím, že jakékoliv zdůvodnění 
pro jeho odstranění bez náhrady v žádném 

případě nedokáže, že se kompetentní rozhodli 
dobře. Takhle nějak si představuji začátek 
zapomnění. To, že zmizel pomník avizuje jediné, 
že pro to existuje důvod. Je jasné, že morálně to 
odůvodnit nejde," uvádí se na stránkách sdružení 
a v závěru text dodává. "Památná místa 
nepřikrašlovat, neměnit, jen je opravovat, aby 
připomínala i budoucím generacím. O tom není 
jen zákon o válečných hrobech a pietních 
místech, ale je o tom i slušné chování k veřejným 
pamětním místům."  

a komentáře z webu k danému tématu: 
Je smutné, že až veteráni z Kolínska připomínají 
občanům z Prachatic, co se dělo s pomníkem 
v jejich městě v ulici SNP.Jde jen o další 
ideologicky motivovaný akt modrého vedení 
města, jehož výsledkem je mimo jiné i ostuda, 
kterou svým neodpovědným činem občanům 
města jeho představitelé způsobili. 

Petr Vodný, 15.10.2008 
 
 
Pomník se nelíbil vedení prachatické radnice z 
ideologických důvodů. Proto byl za 400 tis. Kč 
odstraněn. Kdyby šlo jen o úroveň estetickou,k 
její napravě by stačila jen část finančních 
prostředků, vynaložená na likvidaci.Nabízí se  
otázka.Nepodílel se ten, kdo posuzoval 
estetickou úroveň památníku na posuzování 
památníku při jeho zrodu? 

Jan Flobert, 16.10.2008 
 
 

UČITEL – VLASTENEC 

 
Před 100 lety, 10. ledna 1909, se narodil ve 
Slezsku budoucí řídící učitel v Cikháji, Oldřich 
Bartoš. Vychodil   obecnou školu, státní reálné 
gymnasium  v Příboře, kde v roce 1929 - 30 
maturoval. Působil jako učitel v Polance, v Hati 
na Hlučínsku, ve Vyškově a v Solo Slatině na 
Podkarpatské Rusi. Po zkoušce dospělosti 
pracoval jako učitel v Bravanticích. Po 
neblahých poměrech v roce 1938 byl přidělen na 
okres novoměstský jako učitel do Jimramova. 
Odtud byl 15. ledna 1939  přidělen jako řídící 
učitel do Cikháje. 
 
Co se píše ve školní kronice 
 
Od samého počátku byl aktivní. Vedl své žáky  
ke sběru odpadových hmot i k podpoře chudých 
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dětí. Jak se uvádí v kronice pro nákup školních 
pomůcek sebrali žáci školy 6 metráků 
odpadových hmot, ve prospěch trpících dětí bylo 
sebráno 170 vajec a 10 korun. Pro pomoc 
nemajetným matkám a jejich dětem bylo 
vybráno 60 korun, sebráno 15 bochníků chleba. 
Na zakoupení nových učebnic získala správa 
školy, od kroužku mládenců v Cikháji, dar 200 
korun a 100 korun od městské záložny ve Městě 
Žďáře. Na aktivitu dětí přispíval i výtěžek z 
hraní divadel Děti nacvičily a sehrály divadelní 
hru „Váša nespokojenec“ „Frantíkovy 
trampoty“.  Za vstupné získali 391 korun. 
Dospělá mládež sehrála divadelní hru „V té naší 
álejí“ a nacvičila pestrý silvestrovský program. 
Oldřich Bartoš dbal, aby děti znaly dobře své 
okolí, krajinu, kde žijí.   S dětmi navštěvoval 
Žákovu horu, Tisůvku, Devět skal, Čtyřpaličaté 
skály, Perníčky, Karlštejn, Svratku, Herálec, 
Skelnou Huť. Vlastivědné vycházky sloužily k 
pěším pochodům,  k výkladu a poznání 
přírodních krás, místních pověstí, místních 
tradic, k obdivování studánek a čistění jejich 
pramenů. Pravidelně každé pondělí a úterý 
zapůjčoval, k poslechu školského rozhlasu, 
žákům vlastní rádio, občanům k poslechu 
zahraničního vysílání.. Mottem jeho snah, jak 
sám vepsal do kroniky, bylo vychovat  
charakterního člověka, který by byl platným 
členem svého národa.  
 
Aktivitu  přerušily protektorátní poměry  
 
Ve školní kronice dne 31. července 1940 bylo 
mj. zapsáno: „ Na úřední vyzvání musely být 
vyřazeny, zabaleny, zapečetěny a v místnostech 
veřejnosti nepřístupných uschovány závadné 
obrazy, knihy a pomůcky vzhledem k změněným 
státoprávním poměrům. Rovněž tato kronika 
byla v tomto smyslu překážející a uskladněna, 
jak shora uvedeno“. Stalo se tak po nařízení 
ministerstva školství ze dne 21. 10. 1940.  V 
témže roce  zemská školní rada zaopatřila pro 
místní školu říšskou vlajku s hákovým křížem a 
protektorátní vlajku skládající se z vrchního 
bílého pruhu, středního červeného a spodního 
modrého. V obci byl nařízen soupis všech osob. 
Obec byla označena německo - českým nápisem. 
Ve večerních hodinách bylo nařízeno zatemnění 
oken. Ve škole se začala vyučovat němčina. 
Učitel O. Bartoš k výuce německého jazyka 
musel navštěvovat kurs. On a jeho manželka byli 
přinuceni si  opatřit průkaz o nežidovském 
původu. Kulturní život v obci ustal. Sedm 

mladých  aktivních občanů dostalo příkaz odejít 
na práce do Německé říše, další na pracoviště v 
Protektorátu. Pod trestem smrti bylo 
obyvatelstvu zakázáno poslouchat rozhlasové 
vysílání z Londýna a z Moskvy. Začalo zatýkání 
vlastenců. Proti německé okupaci se začalo v 
obci, pod vedením Františka Bukáčka č. 4,  
rozvíjet odbojové hnutí. Řídící učitel vepsal do 
kroniky slova spisovatele A. Jiráska, která 
obrážela náladu jeho i místních obyvatel : „Když 
mně je nejhůře napadá mně vzdor a myslím si: 
Tisíc let jsme tu stáli a obhájili se, krváceli a 
trpěli a teď bychom měli malátnět? Ne, kdybych 
měl být poslední, sám jediný, nepoddal bych se!“ 
 
Statečnost od samého počátku 
 
Řídící učitel O. Bartoš byl mezi prvními, kteří 
projevili odvahu a statečnost. Od jara 1941 
schovával u sebe spisovatele a básníka Petra 
Křičku. Zde se léčil ze srdeční choroby, psal a 
překládal. V dalších letech ukrýval ve dřevníků 
francouzské občany, kteří utekli z německého 
zajateckého tábora. Aby uživil spisovatele i 
zajatce hospodařil, choval kozu a slepice, 
obchodoval z výrobky ze dřeva. Spolupracoval s 
občany, kteří organizovali odbojovou činnost a s 
hajnými, kteří koncem války přešli do 
partyzánských oddílů. Zásadně odmítal vyřizovat 
agendu obecního úřadu v němčině a to i přes 
nátlak a  vyšetřování jeho osoby četníky. Znal 
všechny občany i jejich válečné a poválečné 
jednání. Počátkem května 1945 do školní 
kroniky napsal: „ Dne 5. května 1945 
obyvatelstvo Cikháj z nařízení partyzánského 
štábu kácí stromy přes silnici, vyhazuje mosty, 
aby nepříteli byl odsun po silnicích zpomalován. 
Dne 8. 5. se záseky odstraňují, neboť silnicí se 
valí půl milionová zkrachovalá německá armáda 
ve velkých houfech, která se bojí ruského vojáka 
a hledá záchranu v americkém zajetí. Prvního 
ruského vojáka se slavobranou vítá náš lid 10. 
května 1945.“ V tomto období O. Bartoš 
soustřeďuje dokumentaci o odboji v obci a 
organizuje výstavu o válečných činnostech  
obyvatel v Cikháji. Výstava  posléze byla 
umístěna v Novém Městě na Moravě a v Praze. 
V roce 1946 spolu s národním výborem připravil 
uvítání partyzánského velitele z Kyjeva generála 
Kovpaka, který děkoval místním občanům za 
činorodost  v protifašistickém odboji. 
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Poválečné trampoty 
 
Dnem osvobození obce, 5. května 1945, se její 
správy ujal veřejně revoluční národní výbor, 
který byl ustaven partyzánskou brigádou M. J. 
Hus v listopadu 1944. Oldřich Bartoš protestoval 
proti některým jeho členům Nepokládal je za 
věrohodné, kritizoval jejich  poválečné lupy z 
rodin, které měly opustit území, prostřednictvím 
dočasné moci odmítal a veřejně pranýřoval jejich 
rychlé obohacování. Ti mu ale nezůstali nic 
dlužni, intrikovali.  Rozhodli se že se ho zbaví. 
Bez jeho vědomí požádali nadřízený školský 
orgán o jeho přemístění. Do hodnocení mj. 
napsali: „ …národní výbor žádá o brzké 
přemístění řídícího učitele O. Bartoše a to z 
těchto důvodů: …jest to člověk velmi popudlivé 
a zbrklé povahy…Za protektorátního  režimu 
staral se o jiné záležitosti, které nijak s jeho 
učitelským povoláním nesouvisely jako např.. 
zprostředkovával objednávky různého dřeveného 
zboří….Byl hrubý vůči předsedovi revolučního 
národního výboru. Učitel Bartoš po celou dobu   
protektorátního režimu nikdy v obecních 
záležitostech nebyl ani v nejmenším 
nápomocen…asi v srpnu 1940 neb 1941 vůči 
starostovi obce a vrchnímu strážmistru se velmi 
rozčiloval, že mu nemají co poroučet, aby se 
starali o své záležitosti a ne o jeho. Tato 
záležitost byla předmětem vyšetřování bývalým 
okresním četnickým velitelem z Nového Města 
na Moravě…“ 
  
A tak se stalo s čímž nikdo z jeho žáků nepočítal. 
Po dlouhých tlacích některých činitelů 
revolučního národního výboru musel opustit 
školu. Díky spisovateli Petru Křičkovi a 
některým občanům obce, kteří se zúčastnili 
protifašistického odboje, nedošlo k jeho 
tragickému pádu. Do školní kroniky sám vepsal. 
„Řídící učitel Oldřich Bartoš od 15. ledna 1947 
na zdejší škole nevyučuje. Jest uvolněn ze 
školské služby v Československé republice, 
jelikož jest ustanoven ministerstvem školství a 
osvěty správcem české doplňovací školy v Jižní 
Americe., Argentina město Temperley. V tamní 
školní kolonii bude pracovat rovněž jako 
osvětový pracovník….O. Bartoš přeje milým 
cikhajským dětem zdraví a plného úspěchu v 
životním zápase. Místní školní radě děkuje za 
vykonanou práci, kterou věnovali školním 
zájmům.“  
 

VZPOMÍNKY JEHO BÝVALÝCH ŽÁKŮ 
 
V.P. : „..Bartoš toho moc nenaučil. Měl spoustu 
rodinných problémů, které ho odváděly od 
soustředěnosti na výuku….My jako kluci jsme se 
věnovali víc hrám a všem možným srandám..“ 
N.F.: „…Učil nás Bartoš. Byl to dobrý učitel. 
Naučil nás dost. V době tělocviku nás vodil do 
lesa. Hráli jsme si na schovávanou a lezli po 
stromech, z mechu dělali různé parčíky a 
zahrádky….V období války jsme mnohému 
nerozuměli, ale já jsem si ho cenil. Zdálo se mně, 
že je vlastenec, férový člověk…“ R.A. : 
„…Bartoš se mně zdál dobrej, takovej vesnickej 
učitel. Hodně naučil a já jsem se učil dobře.  
 
Ve třídě nás bylo 50 a všichni uměli….Bartoš 
hrál dobře na housle. Také hospodařil. Držel si 
kozu. V Protektorátu jsme se učili němčinu. On 
ale byl vlastenec. Byl prvním, který ve dřevníku 
schovával francouzský utečence. U něj se také za 
války schovával spisovatel Petr Křička. On za 
námi někdy vyšel k pomníku vedle škol. My 
jsme seděli na chodech a ony vypravoval a taky 
se nás na mnoho věcí vyptával. Pamatuji si, že 
měl hodně bílé vlasy…“ V. M. :  
 
„…Bartoš byl trochu poděs, ale on byl dobrý 
učitel. Možná, že  někteří na něj naříkali, ale já 
ne. Neměla jsem samý jednotky, někdy také 
dvojky a trojky…. Když jsem skončila školu tak 
mně bylo smutno…“ 
Úsudek o aktivitách řídícího učitele nechť si 
každý udělá sám.  Do obce a do vlasti se již 
nikdy nevrátil. Mnoho let psal rodině 
Hamanových a vyznával se k lásce k vlasti, obci, 
k mnohým rodinám. Chtěl domů. Po roce 1989 
napsal do obce dopis, který se mezi zastupiteli 
ztratil… Škoda. Na řídícího učitele lze 
vzpomínat v dobrém. Byl to dobrý vesnický 
učitel, vlastenec. 
                        

                                                Rudolf  Hegenbart 
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Ohlasy z našich internetových stránek a 
veřejnosti  

 
 
Galerie hrdinů, písmeno Z 
Prosím Vás proč není ve Vaší databázi uveden 
divizní generál Zmek,který položil život v KT 
Sachsenhausen ! 

Josef Zmek 
 
a naše odpověď: 
Dobrý den, mohu odpovědět tak, že již na úvodní 
stránce máme napsáno, že tyto stránky slouží ke 
sběru dat a že zde rozhodně není vše. Stále se 
snažíme a stále doplňujeme. Tedy: gen. Zmek 
yde není proto, že yatím nikdo y našich 
příynivců nesepsal jeho medailon, s velkou 
pravděpodobností jsme také nenalezli i VPM se 
vztahem k jeho osobě. 
Časem zde jistě bude, nicméně v současné době 
nám zde chybí cca 500 000 medailonů 
statečných lidí a obětí válek a cca 60000 VPM. 
My to víme a děláme co můžeme. 

Martin 
 
obec Praha 6 
Na fotbalovém hřišti v Sezemicích nedaleko 
Pardubic byl malý pomníček místnímu rodáku 
brig.gen. Františku Horáčkovi, který byl 
popraven za doby okupace. Najde se někdo z 
této oblasti a pomůže se zveřejněním na této 
www stánce ? 

Ing. Zbyněk Budínský 
 
a naše odpověď: 
Tento web VPM zařazuje dle administrativního 
členění ČR, tedy má-li být něco na okrese 
Pardubice, tak je to třeba hledat na okrese 
Pardubice. Pomník se jménem gen. František 
Horáček v obci Sezemice, okr. PU, u 
fotbalového hřiště je zde 
http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-
pardubice/sezemice-_-strana-2-_ 
Možno použít též nástrojů pro hledání. 

Martin 
 
město Opava, pomník Obětem 2.sv 
Chtěl by využít foto pre články Wikipedii pro 
mému krajanu Stefana Vajdu. Prosim dát svolení 
na využití foto.  
Promiňte za ortografie.  
Pěkně děkuji  

 
Pavlo Gomonaj, Uzhgorod. 

 
a naše odpověď 
Máte svolení k využití fotografie od nás i od 
autora, přejeme mnoho zdaru. 

Martin 
 
obec Předměřice nad Jizerou (MB) 
Mám jen malou poznámku. Bydlím právě v této 
obci a chtěl bych podotknout, že pomětní deska 
na pomníku obětem 1. světové války nebyla 
odstraněna, ale ukradena. Je to asi dva roky a 
zatím zde není žádná iniciativa ze strany obce 
desku nahradit věrnou kopií. 

Milan 
 

obec Desná (JN) 
Kde sehnat jména padlých občanů-vojáků z 
I.aII.sv. války z Desné v Jiz.hor.-Dessendorf? 
 
a naše odpověď 
Jestli ten pomník ještě existuje, tak z něj, jestli 
jsou desky odstraněné, tak možná místní 
muzeum, archivní fotografie (pohlednice). 
Seznamy padlých z 1 a 2. vákly by měly být také 
částečně dostupné ve VHU Praha a časem snad i 
na internetu podobně jako jsoui dnes legionáři. 
Dále OMS MO připravuje zpřístupnění databáze 
válečných hrobů veřejnosti, tak jestli obec tento 
pomník nahlásila jako VH (což některé i velké 
obce rády zapomínají udělat), tak by měl být 
tento seznam jeho součástí. 
Jestli myslíte pomník v obci Desná, ORP 
Tanvald (naproti jakéhosi mostu ze směru od 
nádraží), tak ten v databázi VH je, ale seznam 
jmen u něj není. 

Martin 
lokalita Zátaví (PI) 
Jsem potěšen zařazením tohoto místa do 
seznamu památek.Za klub BUDDIES-Písek 
Roman Drašnar-iniciátor odhalení pamětní 
desky. 

Roman Drašnar 
Návštěvní kniha 
Dobry den, predem bych vam chtela podekovat 
za skvely a prehledny web. 
Mela bych takovy dotaz....Momentalne se 
zameruji na fotografovani soch rudoarmejcu, 
nevedeli byste dalsi lokace, krome tech ktere 
jsou na vasich strankach? dekuji 
(polodana@gmail.com) 

Dana Pololanikova 
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město Bechyně (TA) 
V publikaci Pankrácká kalvárie - Žaluji , která 
vyšla krátce po ukončení II. svět. války, je ke dni 
9.9.1943 uvedeno jméno Růženky Kodadové, 
pocházející z Bechyně, která byla popravena pro 
podporu a přechovávání odbojáře ve věku ( lze -
li v jejím případě o věku mluvit ) 23 let.Byla 
spolupracovnicí téhož člověka, jako manželé 
Živcovi, kteří byli popraveni spolu s ní. Má 
město Bechyně na tuto mladou statečnou dívku 
nějakou oficiální památku? Mám na mysli 
pamětní desku nebo něco podobného. Lze mi 
odpovědět na e-mail jan.stanek@centrum.cz 
Děkuji 

M. Staňková 
 
a naše odpověď 
Dobrý den, jen pro jistotu uvádím, že my jsme 
nestátní, neziskový spolek, tedy bez vztahu k 
městu Bechyně, možná se vyplatí se otáyat i tam 
(http://www.mestobechyne.cz/). Ze zákona je 
dané město povinno vést evidenci válečných 
hrobů a tedy by měly vědět o takové památce. 
Přeji mnoho úspěchů při hledání. 
 
Děkuji za radu a rychlou reakci. 

M. Staňková 
 
 
lokalita Široka Kula, Chorvatsko 
Jmenuji se také Petr Hos a náhodou sem narazil 
na tyhle stránky.Musím říct(napsat)že mě projel 
mráz po zádech když sem uviděl pomník s mím 
jménem.A i když Pana ČETAŘE SERGEANTA 
PETRA HOSE neznám,musím mu vzdát 
hold.Myslím že se to sluší a je to na místě. 

Petr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzkazy z naší „kešky“ GC1DB3Q 
 
Jirouskove z Klucova 
jeden za Velke valky 
druhy v Revoluci: 
Kdoz za vlast padli 
vecne budou ziti 

RaRoch 
 
Nenápadný pomnícek - když jde clovek po 
silnici, ani by si ho nevšiml. 

bluetracer 
 
diky diky :) taková rychlovka :) GPS skoro 
vybita, ani jsme ji nezapinali :D 

Kacerka 
 
Moc dekuji za kešku u zapomenutého 
pomnícku. GC ani TB v kešce není:-(. Out: 
propiska, kinderfigurka, In: cínový vojácek, 
kinderfigurka 

munisek 
 
Pohodový nález. Padlí z poslední války by se 
měly připomínat. Paměť národa je krátká. 

Vancosi 
 
nalezeno s Jarouch týmem. Narovnali jsme 
kyticku, která vetrem spadla a odlovili kešku. 
Díky za ní. 

StellaCZ 
 
U této cache jsme nevedomky zaparkovali pri 
odlovu nedaleké hrbitovní vyhlídky. Protože 
jsem tentokrát nepripravoval logbook já, 
okoukl jsem si pomnícek, co že za událost se 
zde stalo. O to vetší pak bylo moje 
prekvapení, že prímo zde je ukrytá druhá 
zdejší krabicka. Dekujeme. 

Jazzlinka 
 
 
Chvíli před vánočními svátky byla naše chache 
odcizena, Dočasně jsme ji “vypnuli” a pokusíme 
se ji ještě aktivovat doplněním nové schránky. 
Plně doufáme, že ta plastová krabička, tužka, 
notýsek a pár cetek obohatili vánoční dary u 
neznámeho exota, jenž zkazil hru přinejmenším 
jednomu “kačerovi”. Obecně všem jen dobré, 
tomuhle “dobrodinci” však milé přání : Nechť 
mu ty pracky upadnou”. 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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