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NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE 
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT. 
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Slovo redaktora 
 
Hned v úvodu roku jsme dali k dispozici tradiční 
výroční zprávu Projektu mapování VPM  a malý 
bonus pro naše příznivce, sebrané spisy „první tři 
roky činnosti“. Náš pokus zmapovat jak to vše 
vlastně začalo, jak se z pár nadšenců stal spolek 
s desítkami členů a přispěvatelů, který navíc 
vydává i vlastní tiskoviny. V roce 2004, když vše 
začínalo, bych nikdy nevěřil, že se nám tohle 
všechno podaří. Úvod roku nám přinesl také 
přispěvatele ze zahraničí, velkým přínosem je 
sbírka sgt. H. H. Bookera II, jenž se dlouhodobě 
zajímá o světové insignie a který se rozhodl 
s ostatními podělit a přeposílá nám stovky 
zajímavých příspěvků ke zveřejnění. 
První čtvrtletí k nám přivedlo opět velkou 
skupinu přispěvatelů a tak jsme se rozhodli pár 
nabídek prezentovat i v našem zpravodaji. Díky 
všem našim přispěvatelům za pomoc našemu 
projektu. A na konci února další velké 
překvapení, první tištěné pracovní sešity z naší 
edice Knihovna jsme dostali do distribuce, 
dvakrát 600 výtisků Prahy 7 a Českého Brodu. A 
pak že se sny neplní. Tento text vzniká postupně 
a nyní, na konci března musím konstatovat, že 
enormní nárůst přispěvatelů a podporovatelů je 
skvělým oceněním naší práce a velký příslib do 
budoucna. Rád bych znovu všem našim 
příznivcům moc poděkoval za stálou a stále 
rostoucí podporu. 
 

Martin 
  
Vítejte mezi námi : 
 
Mladen Lovrič, Stevin Oudshoorn, Daniela 
Tájková, Milan Kincl, Anna Štrupová, Michal 
Liberčan, Jindřich Šnýdl, Mirek a Marek 
Zajacovi, sgt. H. H. Booker 2nd, Josef Rychlý, 
Ondřej Dedek, PhDr. Ladislava Tahovská, Ing. 
Zdeněk Švitorka, František Toušovský, J. Kotyk, 
Hanzz, "Dygala", Liliana Kainová, Bohumil 
Muzika, Milan Těšínský, Kulhavý Luboš, Pišťák 
Miroslav, Volf Zdeněk, Slávek Klecandr, Ing. 
Alexandr Drbal, Jiří Hofman, Jiří Porteš, p. 
Tykalová, Jiří Dibelka,  Josef a Lenka Chudí, 
Radim Jarošek, Marta Nejedlá, Jaroslav Duda, 
JUDr. Jiří Dlabola 
 
 
 
 
 

Kronika Projektu 
 

6.1. je prezentováno 12200 vojenských 
pietních míst, do projektu se zapojilo 
184 osob. 

28.1. je prezentováno více než 12300 
vojenských pietních míst. Do projektu 
se zapojilo 190 osob z několika zemí 
světa. O několk stovek se navýšil počet 
insignií. 

4.2. je prezentováno více než 12400 
vojenských pietních míst. 

28.2. je prezentováno více než 12500 VPM, 
počet zapojených je 196. 

  
  

 
 

Z často kladených dotazů : 
 

Proč jsou na stránkách s vojenskými pietními 
místy vojenské insignie ? 

Tyto stránky prapůvodně.vznikly jako 
prezentace činnosti malé skupinky novodobých 
veteránů. K této činnosti patřilo i sbírání insignií, 
hlavně těch co si kdo přivezl z misí. Postupně se 
naše společná prezentace rozrůstá a byla by 
škoda ji rušit. S VPM to pravda nemá mnoho 
společného, ale mnoho lidí potěší, že si mohou 
zadarmo zalistovat v pár stech nášivkách, 
odznacích, apod. Navíc možnost přidávat 
komentáře opět pomáhá identifikovat i málo 
známé varianty insignií. 

 
Žádost o spolupráci 

 
Hledám jakékoliv informace o účastnících 
1.světové války z okresu Hodonín a obce 
Syrovín , Ježov , Žeravice , Hluk , Újezdec , 
Mistřín a Staré město. 
Všichni vojáci jména : 
Němčanský,Štamberský,Kolaja a Piskoř. Děkuji 
František Kolaja 
 
Prosím o jakékoli informace o vozidlech Lancia 
která se pohybovali po naší vlasti(obrněnci 1 
republika případně s nějakými osobními dorazili 
i němci) ,protože při koupi motoru na lancii rv 
37 mi bylo pánem tvrzeno že do auta nandali 
nový motor který tu zustal po válce . jelikož se 
snažím časem dát dohromady několik lancií rád 
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bych podchytil i toto odvětví případně i nějaké 
fotky i kopie nedejbože nějaké přesné informace 
děkuji mnohokráte za jakékoli info na e-mail . 
beta-trevi@seznam.cz a rád se ozvu pro osobní 
kontakt 
 
Sháníme materiály pro našeho čtenáře,  které se 
týkají 1. a 2. světové války v jižních Čechách-
myslím tím místa bojů a bojiště (přibližné mapy 
nebo místa obcí a měst).Velice mne to zajímá a 
snažím se zjistit více informací.Pokud budete 
něco mít,tak mne prosím kontaktujte na můj 
email: m.vroblis@seznam.cz 
 
Náš čtenář ze stránky 
(http://www.vets.estranky.cz/clanky/Historie/seznam
-prislusniku-ps-a-vojsk-mv_-kteri-zahynuli-po-dobu-
sluzby) má dotaz: Kdesi jsem získal informaci o 
přepedení malé jednotky Vnitřní 
stráže,vracejícíse ze strážní služby.Přepadlo je 
několik ozbrojených civilistů a požadovali 
vydání zbrání.To vojáci odmítli a při pokusu 
zbraně odebrat násilím,došlo k zastřelení vojáka 
Vnitřní střáže slovenské národnosti.Událost se 
musela stát někdy koncem padesátých let v 
Čechách.Může někdo zjistit nějaké 
podrobnosti?Budu vděčen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z našich aktivit  
 
 
31.setkání klubu ( projektu ) VETS 

Zápis z 31. setkání projektu mapování 
vojenských pietních míst 
 
datum : čtvrtek 8. ledna 2009 
místo: restaurace Plzeňka, Praha 
účast: Standa, Jarka, Pepa, Vladimír, Aleš, 
Honzin, Martin 
 
projednané body: 
 
1) Předseda a paní Jarka nás obsáhle informovali 
o stavu našeho účetnictví s uzávěrku k 31 .12. 
2008, výsledek naleznete již brzy  naší výroční 
zprávě. Nicméně hospodařili jsme dobře, dluhy 
nemáme a výhledy jsou naopak velmi dobré. Jen 
v letošním roce už jsme vybrali skoro 3 000 Kč 
na členských příspěvcích. 
 
2) jelikož jsme tací dobří hospodáři, padl návrh, 
jenž asi budeme letos realizovat. Pořídíme si 
další členské triko. Tímto tedy startuje diskuse 
k tomuto tématu. Základem bude, že letos by to 
mělo být spíše s výšivkou a možná než triko polo 
košile. Nebojme se toho, nějaký peníz fakt je. 
Pro plně platící členy by triko bylo za 
manipulační cenu (okolo 50 Kč), pro ostatní za 
cca 105%. 
 
3) pomalu začínáme chystat naší jarní prezentaci 
v hotelu Legie. Prvotní nástřel termínu je úterý 
26. 5. od 15 hodin. Pepa zkusí zamluvit 
klubovnu čsOL a jestli bude termín volný, dáme 
vědět a akce bude v tento den. Program stejný 
jako na podzim, tedy představení spolku a 
seminář k VPM. 
 
4) domluvily se i termíny na únor, březen a 
pochopitelně byl zopakován termín pro setkání 
v Hruškách. 
 
5) a následoval asi nejhlavnější bod dnešního 
setkání, tedy úprava stanov. Jak již bylo 
diskutováno na semináři v Pardubicích a 
následně v členské diskusi budou se upravovat 
stanovy a to takto: 
- mění se bod 3.5. na tuto definici: 
„členský příspěvek je ve výši 50 Kč. Další 
příspěvek je dobrovolný“ 
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tato podivná věta má jediný důvod, potřebujeme 
se stát neziskovou organizací s možností čerpat 
dotace a dary a toto je jedna z cest k tomuto cíly, 
co si budeme nalhávat, ať žije byrokracie 
 
-bod 4.2.11 se celý vypouští 
k účtu bude mít přístup několk osob, hotové 
peníze po kapsách moc nenosíme 
-bod 2.1. 
uchovávat historii boje za svobodu a demokracii 
českého (československého) národa jako kulturní 
součást historie našeho národa 
-bod 2.2. 
přispívat k rozvoji národní hrdosti a kulturních 
tradic 
-bod 2.3. 
„spolupracovat s historickými ústavy, školami a 
dalšími subjekty při vzdělávání školní mládeže i 
veřejnosti a při výzkumu v oblasti historie 
-bod 2.4. 
provozovat , to je především doplňovat, 
rozšiřovat a udržovat databázi vojenských 
pietních míst 
-bod 2.5. 
provozovat webové stránky s prezentací vlastní 
činnosti spolku, případně s prezentací činnosti 
smluvní osoby. Využívat databázi vojenských 
pietních míst především pro účely vzdělávání, 
dokumentace, výzkumné účely a kulturně-
historické pro laickou i odbornou veřejnost. 
-bod 2.6. 
pomáhat při propagaci VPM, jejich ochraně, 
udržování a případné obnově, a to v rámci 
vlastní činnosti nebo i ve spolupráci s odbornou 
nebo i laickou veřejností a to především za 
účelem uchování takových pietních míst jako 
kulturní součásti historie našeho národa 
-bod 2.7. 
poradenská, informační a vzdělávací činnost, 
včetně organizování a pořádání propagačních 
akcí a vlastního propagování 
 
tyto úpravy jsou opět nutné z důvodu finančního 
fungování spolku, bod 2.7. nám navíc umožní 
distribuci našich propagačních předmětů. 
 
6) dalším námětem do členské diskuse budiž toto 
téma: zrušit či nezrušit online mapu 
pro zrušení hovoří následující: 
-část souřadnic má jistě větší nepřesnost než 
námi udávaných 5m, netřeba si nalhávat, že tam 
tu a tam je i 15m, protože část lidí prostě nech 
akceptovat, že souřadnice odečítaná z webu má 
už nějakou nepřesnost v sobě (a tedy postačí ji 

zapsat ve tvaru např. 50°14¨25“N, 014°25´26“E 
a ne udávat hodnotu v desetinných místech na 
řádu vteřin). 
-je to pracné a zdlouhavé na tvorbu 
-David je velmi zaneprázdněný a ani Martin na 
tom časově není nejlépe 
-vzhledem k množství bodů je námi užívání sw 
(jenž je free) na hranici funkčnosti 
-provoz online mapy nás taktéž něco stojí i 
finančně 
 
Proto žádáme naše členy, aby se k rukám 
předsedy elektronicky vyjádřili do 31.3. kdy 
padne rozhodnutí jak dál. Jednou z možností je 
přechod od SHP ke KML a užívání aplikace 
Google earth, tak jak bylo předvedeno 
v Pardubicích. 
Každopádně neuškodí, když u zahraničních 
VPM bude souřadnice jen pokud si jí bude 
přispěvatel opravu jist. 
 
7)Martin taktéž prosazoval výrazné omezení 
zahraničních VPM bez vztahu k naší republice, 
ale většina je za zahraniční VPM zařazovat, jen 
v celkových počtech to budeme muset nějak 
výrazněji oddělit, přeci jen už jich máme taky 
pár set a tím pádem naše celkové číslo 
nahledaných VPM trochu zkresluje obraz 
celkový, tedy budí dojem, že vše je z ČR. 
 
8) dalším návrhem bylo obecně zrušit seminář 
v Pardubicích a podobnou akci pořádat jen 
v Praze, ale toto nenašlo více než jednoho 
příznivce, ale i tak, prosíme naše členy, aby se 
k tomuto případně vyjádřili. Většina přítomných 
se drží toho, že je to nejen skvělá akce, ale i naše 
celkem velká tradice. A koneckonců, můžou 
Pražské prezentace třeba taky někdy dorůst do 
velikosti Pardubic, zatím k tomu však s účastí 
mají daleko. 
 
9) Martin informoval o průběhu lednové schůze 
HDK ČsOL, zvláště pak o postupu prací na 
Hrobu neznámého vojína, ano už zase vojína a 
ne bojovníka. 
10) Vladimír předal do účetnictví finanční dar 
spolku od paní Anny Štruplové, čímž jí ještě 
jedno velmi děkujeme. 
 
11) dohodli jsme se, že v rámci setkácní budeme 
jako spolek vybírat nějaký peníz na fond 
Národního osvobození, jenž bude schraňovat 
Vladimír a po naspoření nějaké kulatější částky 
je vždy odešle na účet NO. 
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12)Martin představil další díl z naší spolkové 
knihovny, tentokrát svazek č. 301, první 3 roky 
naší činnosti. To ten čas ale letí…. 
 
13)Pepa nás obšírně informoval o aktuálním dění 
v obci. Velmi dobrou zprávou taktéž je, že se 
naše Českobrodská jednota rozrostla o další tři 
členy, jen tak dál. 
 
a to je zhruba vše, diskuse byla ještě o málo 
bohatší, ale pro zápis toto postačí, myslím, že 
první letošní setkání co se práce týká nastavilo 
laťku pěkně vysoko. 
 
 
Setkání s KVH Beskydy v Bratislavě 
28.2.2009 
 
 
V loňském roce jsem navrhoval udělení 
Pamětního listu spolku KVH Beskydy z 
Humenného na Slovensku za spolupráci s naším 
spolkem a především za péči kterou věnují 
hledání, opravám a údržbě vojenských hřbitovů z 
první světové války v jejich regionu. 
Všechny členy spolku znám osobně ze srazu lidí 
okolo webu valka.cz, který u nich před dvěma 
lety proběhl. Navštívili jsme tehdy nejen 
zmiňované hřbitovy a byli zděšeni stavem 
většiny z nich, ale také bojiště z první i druhé 
světové válce na Východním Slovensku. 
Od té doby jsme se viděli jen na jediném srazu, 
ale díky internetu jsme čile komunikovali. 
Poslední únorovou neděli dorazil mail s 
informací, že někteří členové spolku budou 
následující týden v Bratislavě. 
Košice jsou přece jen trochu z ruky, ale 
Bratislavu mám za humny, tak jsem chtěl využít 
příležitosti a setkat se s nimi. Mail stíhal mail a 
vše bylo domluveno. 

 
Ve čtvrtek 28. března 2009 po čtrnácté hodině 

jsem už vyhlížel na břeclavském nádraží rychlík 
od Brna, kde už cestovali další dva kamarádi a 
přispěvatelé do našeho projektu Jirka Vrba a 
Radim Kapavík. 
Za další hodinu už jsme vystupovali v Bratislavě. 
Po malém bloudění jsme našli Úrad vlády 
Slovenskej republiky, kde jak se později ukázalo 
nás nikdo nečekal a ani čekat neměl. Naštěstí nás 
tam kluci z KVH Beskydy po telefonní urgenci 
našli a odvedli na správné místo. 
Svůj stan jsme rozložili v krčmě „U divného 
Janka“ J , při placení se ukázalo, že divný byl 
hlavně obsluhující personál, ale to není to 
podstatné. 
Po přivítání s Martinem Drobňákem a 
Radoslavem Turikem s KVH Beskydy se rozjela 
živá debata o všem možném a také o práci, 
kterou v posledním roce při mapování a zejména 
obnově poničených a zpustlých hřbitovů udělali. 
Při té příležitosti jsem zástupcům KVH předal 
Pamětní list od našeho spolku jako ocenění jejich 
práce. O nich jsem obdržel na oplátku jejich 
publikaci „Mementá prvej svetovej vojny“ – 1. 
diel CINTORÍNY V OKRESOCH HUMENNÉ 
A MEDZILABORCE. 
Je to už druhá publikace spolku. Vyšla s 
podporou Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky a jsou plánovány ještě další dva díly, 
kvůli kterým trávili předešlé dny v Bratislavě ve 
Vojenském historickém ústavě. 
Činnost spolku se nesoustřeďuje jen na obnovu 
vojenských hřbitovů a publikační činnost, ale 
také na práci s širokou i odbornou veřejností při 
nejrůznějších besedách a konferencích. Od toho 
se odvíjela další část naší debaty. KVH Beskydy 
využívá často a velmi úspěšně nejrůznější 
slovenské i evropské granty. Viděl jsem, že v 
tom jsou velký kus před námi. Už loni se 
účastnili zahraniční konference v Polsku a letos 
plánují také aktivní účast. Oslovili mě také s 
myšlenkou uspořádat další konferenci i s naší 
účastí. Zatím se nejedná o nic konkrétního, ale 
už začali shánět informace a je naděje na získání 
financí na tuto akci z fondů přeshraniční 
spolupráce. 
Pochopitelně jsme se nebavili jen o pracovních 
věcech. Něco dobrého jsme pojedli i popili. A 
hlavně vzpomínali na předešlý sraz na východě. 
Už dřív pronikly ven informace, že to nebyl sraz 
poslední a my jen čekali, kdy toto téma otevřou a 
stalo se. Na začátku května bude s největší 
pravděpodobností další sraz na východě 
Slovenska, zaměřený na vojenskou historii. Už 
teď se těšíme. Určitě zase přivezeme spoustu 
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dalších VPM (do šuplíku, protože ještě nemám 
zpracované ty z předloňska. 
Témat bylo tolik a času bohužel tak málo. 
Museli jsme se zvednout a zaplatit. Při odchodu 
jsme si připadali jako by jsme byli na večeři 
opravdu na Úradu vlády, protože krčma byla 
plná uniformovaných i tajných policistů. Kdo ví 
proč? Že by ta naše diskuse o jednotě Slovanů a 
návrhů na nové územní uspořádání J . Vědomi si 
toho jak bedlivě jsme sledováni jsme se alespoň 
nebáli cesty noční Bratislavou a čekání na 
hlavním nádraží, kde jsme se rozjeli opačnými 
směry k domovu. 
 
 
32.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 
32. setkání se konalo 19. 2 . v Praze v sálónku 
hotelu Legie. 
Účast: Standa, Martin, Vladimír, Honzin, Pepa a 
Diana. 
1) na úvod dvě dobré a ještě lepší zprávy, první 
je, že nám Pepa z ČsOL přinesl na ukázku naši 
již opravdu tiskem vydanou brožuru Vojenská 
pietní místa Prahy 7, což je svazek 001, s tím, že 
vyšel i svazek č. 100 – Vojenská pietní místa 
města Český Brod. I když je to vlastně 
neuvěřitelné, náš spolek přispěl měrou 
vrchovatou, že je k dispozici několik tisíc 
tištěných brožur o vojenských pietních místech. 
Takže ještě doufáme, že nás také ČsOL nechá 
část nákladu distribuovat, je s podivem, že Pepa 
dostal jen jeden výtisk a to ještě ze dvou titulů. 
Doufejme, že to nepředznamenává nějaký 
problém, i když náš spolek je mistrem v řešení i 
neřešitelného. 
 

 
Druhá dobrá zpráva je, že náš spolek se dočkal i 
hmotného majetku a to tak, že jsme zakoupili 
skenr (Canon Lide 100) pro potřeby častého 

skenování všeho možného na všemožných 
místek. Celou akci skvěle logisticky pokryl 
Vladimír (mimochodem, když se něco kupuje na 
spolek, neopomínejme si nechat na fakturu 
napsat, že kupujícím je spolek-což Vladimír 
pochopitelně učinil, ale např. Martin vůbec 
netušil, že by se to mělo dělat). Skenr je nyní u 
Vladimíra a jeho zapůjčení si dojednávejte s ním, 
ale už na místě se hlásil Standa, a,,,,, 
Mimochodem v Honzinovi se nezapřel úředník a 
už se hlásil do případné inventarizační komise, 
takže bychom měli dělat inventury na jaře, aby 
měl pokryté obě pololetí a nestrádal. 
 
2)Další bod je tradiční, Martin opět unavoval, 
prosil a upřesňoval detaily o přesnosti souřadnic. 
Je asi pravda, že snad vše už bylo řečeno, takže 
jediné- není nezbytné uvádět souřadnici, když 
není jistá a její vznik je založen pouze na 
nějakém odečtu z internetového prohlížeče. 
Naopak o mnoho řádů je cennější přesný popis, 
kde se VPM nachází. Pochopitelně měření 
pomocí GPS jsou vítána.  
 
3)Pro garanty Martin znovu požadoval, aby 
neopomínali upřesňovat komu je ještě třeba 
poděkovat za pomoc při vzniku příspěvku, 
protože při množství našich přispěvatelů už není 
v silách vkladačů/správců toto stále kontrolovat a 
byla by věčná škoda, kdybychom komukoliv 
díky zůstali dlužni. 
 
4)Honzin nám představil projekt „Má vlast v 
srdci Evropy-poznej ji a chraň“, do které nás 
přihlásí a bude nás průběžně informovat co jest 
nového. 
 
5)Vlastně ještě jedna sakra dobrá zpráva, 
Vladimírovi se podařilo získat původní knihovnu 
ČSBS z Prahy 3, kde je několik desítek naprosto 
unikátních položek a i zbytek určitě není na 
vyhození. Máme se tedy těšit na hodiny s 
knihou. 
 
6)Na to plynule navázal Pepa, jenž nám 
představil celou řadu knih jak z produkce AVIS 
(ke které se stále není možné civilizovaným 
způsobem dostat, což je věčná škoda, ještě, že už 
bude brzo burza v Praze a snad se nám zadaří si 
na další pololetí nakoupit knihy, které by sice 
oficiálně měli být zadarmo.........) a ČsOL, 
hlavně pak paměti gen. Sedláčka, už jen rychlé 
prolistování zavánělo pár hodinami čtení. 
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7)A na to Pepa navázal informacemi o 
plánovaných akcích ČsOL, hlavně pak 
zájezdech, na které bychom velmi rádi stejně 
jako v minulosti vyslali své zástupce. Taktéž 
jsem částečně předjednali návrhy na 
vyznamenání a podobné veci pro naše členy 
(myšleno členy Brodské ČsOL, již je stejně 
mnoho členů spolku členem). Akce ČsOL po 
jejich schválení včas vystavíme na náš web a 
zájemci se budou moci přihlásit u Pepy. 
 
8)Vladimír nás seznámil s průběhem skenování 
fotografií u br. z ČsOL (ne zcela si přeje 
zveřejnit své jméno, ale patří mu velký dík), s 
tím, že celá akce má velmi zdárný průběh. 
Čtenáři webu se mají opět nač těšit. 
 
9)Ohledně publikační činnosti jsme vzali na 
vědomí, že letošní sadu brožur za VPM bude 
chystat Ivo a bude se jednat o dva svazky z 
Pardubicka a Hoznin se k tomu připojí s 
legionářskými deníky. 
 
A to je skoro vše, zapisovatel Martin musel 
odejít dříve než se vše probralo, takže třeba ještě 
něco bude doplněno... 
 
 
33.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 
účast: Standa, Martin, Vladimír, Honzin, Diana, 
Jiří Porteš 
 
1) do našeho spolku vstoupil pan Jiří Porteš z 
Prahy 
 
2) Honzin v zastoupení předsedy Brodské ČsOL 
předal Martinovi pamětní medaili ČsOL 
 
3) Honzin si jako první vzal na posouzení CD se 
skenovanými knihami od našeho příznivce z 
USA, jde převážně o vojenskou problematiku a 
určitě najdou využití pri badatelské činnosti 
 
4) vzhledem k nemožnosti dále udržovat v chodu 
naši mapovou aplikaci, bude tato aplikace od 1. 
května zrušena a nahrazena vydáváním souborů 
ve formátu KML (do aplikace Google earth), k 
tomu Standa sepíše nějaký drobný návod, který 
dáme na web, společně s odkazem kde u nás 
najít právě naše KML soubory. Soubory SHP se 
budou tvořit i nadále, protože svoje uživatele si 
také našly. 
 

5) zahájili jsme distribuci knih z naší edice 
Knihovna, Vladimír s Honzinem zajistí dodání 
našeho dílka do 46 poboček Městské knihovny v 
Praze a taktéž osloví i Národní knihovnu, Martin 
to samé provede v Brodě 
 
6) Honzin vyřídil pozdravy od klubu okolo tvrze 
Bouda, kteří mají ve svém srubu zatím 
nejhlouběji položené VPM, které jsme dosud 
registrovali 
 
7) Honzin poreferoval o postupu prací na 
legionářských denících a probrali jsme možnosti 
jejich umístění na web, tedy bu’d jako jeden celý 
text, nebo jako nějaké menši pod-stránky apod. 
 
8) blíží se termín prezentace našeho spolku v 
hotelu Legie (2. 6.), takže se zvolna ladí 
program, v zásadě to bude stejné jako minule ale 
pokusíme se lépe zvládnout zvaní osob, aby 
účast byla přeci jen o něco větší, pozvánky bude 
rozesílat předseda spolku 
 
9) větší diskuse byla na téma „nedodělané“ VPM 
ve smyslu nekompletních dat určených pro 
zařazení, víceméně zavládla shoda v tom, že 
vkladač nemá většinou možnost posoudit, kdy je 
příprava kompletní (např, jsou-li přepsaná 
všechna jména, nebo jich pár desítek ještě chybí 
dopsat) a tedy hromy a blesky budou na hlavu 
vkladačů padat o něco méně. Ujme se systém 
kdy vkladačí dávají „nedodělky“ k dopracování 
průběžně garantům (viz. vlastní mejl pro garanty, 
atd., atd.), budeme ctít zásadu, že VPM v ČR 
musí být při prvotním vložení na web co 
nejkompletnější podle vzoru (pochopitelně ale 
např. nemusí být souřadnice, důležité je hlavně 
správně určit lokalitu kde se VPM nachází), 
naopak u VPM v zahraničí (zvláště u těch se 
vztahem k ČR, ČSR) může být příspěvek o něco 
chudší (postačí určení VPM a lokalita, pak 
pochopitelně co nejvíce dalšího, ale budeme v 
tomto směru tolerantnější), znovu však 
zdůrazňuji – zahraniční VPM se vztahem k naší 
zemi, ne každý pomník v zahraničí ! 
 
10) při vkládání opravdu velmi dlouhého 
seznamu osob k VPM je možné použít i aplikace 
MS Excel (je-li to výhodné, např. obsahuje-li 
seznam položky, které se lépe ujmou v tabulce 
než v psaném textu), dočasně by se takové VPM 
vkládalo, tak, že Roman vloží VPM bez seznamu 
v excelu a Martin pak dovloží tu tabulku 
(protože tam si to žádá ještě drobnou úpravu v 
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jiném editoru a to už by se náš systém moc 
zahlcoval) a časem tento „trik“ naučí i Romana, 
předpoklad je, že tato cesta stejně moc užívat 
nebude neb Roman poslední vložení seznamu 
zvládl skvěle 
 
11) určili jsme několik dalších termínů pro naše 
akce, takže v dubnu se uvidíme 17, v květnu 28 a 
v červnu na prezentaci 2. Květnová schůze bude 
hlavně zaměřená na doladění naší prezentace. 
Zároveň Vladimír chystá akci na 8. 5., 
znovuobnovení desek na VPM v obci Mělnické 
Vtelno, které spolufinancoval náš spolek. Na 
akci jsou velmi vítání členové našeho spolku, 
zatím jede Vladimír, Diana, Standa a Honzin. 
Kdo si přidá, nechť laskavě informuje Vladimíra. 
 
12) Martin informoval o zájmu pořadatelů 
Okruhu Českobrodského mít v přidružené 
výstavce něco o Českobrodské jednotě ČsOL, 
Martin vypracoval plakát o historii této jednoty, 
který pořadatelů, předá včetně několika brožur z 
edice Knihovna, jelikož je termín na spadnutí 
(1.5.) je už malá šance, že se bude účastnit někdo 
z nás z důvodu nabitého programu (a Martinovi 
návštěvy v „nejlepší“ nemocnici v zemi), ale 
bude dobré s touto akcí počítat na rok 2010 a 
případně na tento termín přesunout i naši 
Brodskou schůzi, kterou máme v červnu 
 
13) Standa nás informoval o možnosti ideově 
motivovat vytvoření plánovaného internetového 
obchůdku pro veterány, což je z naší strany stále 
nedočkavě očekáváno a budeme rádi, jestli tady 
někdy někdo takovou věc spustí 
 
14) Martin a Vladimír ostatní informoval o 
iniciativě Občanského sdružení Lidice, které 
se snaží zabezpečit dodržování klidu na 
pietním území Lidického památníku. Asi se to 
bude zdát neuvěřitelné, ale na území 
památníku se prohánějí lidé na motorkách i 
autech a jelikož tam není polopatická cedule 
„Zákaz vjezdu“, tak v tom asi hodlají 
pokračovat. Dle informací jenž máme, cedule, 
že se jedná o pietní území, ale to některým 
našim spoluobčanům zjevně nestačí. Plně 
podporujeme aktivity Občanského sdružení 
Lidice v této záležitosti, vážíme si, že sjou 
taková sdružení, která dbají na, na co by měl 
dbát především někdo jiný (v tomto případě 
Ministerstvo kultury, jenž je zřizovatelem 
památníku Lidice), ale co si budeme nalhávat, 
vzpomeňme na mejdany na Vítkově a je nám 

vše jasné. Ještě jednou hodně zdaru Lidickým 
a především pevné nervy. 
 
15) tato sobota asi byla přímo předurčena k tomu 
aby se dala rozdělit na dobré a špatné zprávy, tak 
když jsme u těch horších, máme tu ještě jednu 
položku na seznamu. Martin je členem 
Meziresortní koordinační komise pro válečné 
hroby, je pro naši jednotu ČsOL velkou poctou, 
že byl za ČsOL do této komise jmenován neboť 
tím získáváme možnost o něco aktivněji se 
podílet na problematice pietních míst a 
válečných hrobů. Již Martinova prvotní 
informace o jednání komise bylo nadějné v tom, 
že komisi perfektně funguje, všechny podklady a 
informace mají logiku, vlastně není problém. No 
ale jeden by se přeci jen našel. V rámci 
reorganizace bude zrušen samostatný referát pro 
Válečné hroby na Ministerstvu obrany. Ten 
dosud nebyl nijak velký, ale i tak skončí. Snad 
malou náplastí na takovou ránu pro nás je, že 
část lidí zůstává, MO s péčí o VH nekončí a v 
rámci Odboru mimoresortní spolupráce se 
pojede dál, ale nelze se zbavit dojmu, že nyní to 
bude ještě o větší kus více záležet na osobním 
nadšení těch několika málo (dvou) nadšencích 
pro danou problematiku. A to zrovna ve chvíli, 
kdy se podařilo zprovoznit novou verzi centrální 
evidence válečných hrobů, která jistě bude 
časem i veřejně přístupná, rozjíždí se projekt 
„Legie-100“  a mnoho dalších akcí. Nezbývá 
nám než popřát mnoho zdaru v úsilí zbývajícím 
na MO v péči o válečné hroby. 
 
16) Vladimír, který se zvolna bude začleňovat do 
tiskové a publikační komise si vezme na svá již 
notně zatížená bedra ještě zvažovanou variantu 
tvorby rozhovorů s veterány pro náš web  a 
zpravodaj Monument 
 
17) a závěrem omluva Martina za jeho 
neobratnost při diskusi na téma „nedodělky“ a 
jejich zařazování na web, Martinovou leností a 
neumělým mistrovstvím zkratky, kdy část 
přispěvatelů označil jako VIP (místo aby se 
rozepsal v čem toto spočívá) se nejspíš opravdu 
nechtěně dotkl několika členů spolku. Za to se 
moc omlouvám, nebylo to nijak úmyslné a 
doufám,že už jsme si to vyříkali. Takže všichni 
přispěvatelé jsou si pochopitelně rovni a oním 
nešťastným VIP nebylo myšleno nic jiného, než 
to, že u části přispěvatelů se prostě příprava 
přenese na garanty (odtud to VIP). 
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18) nu a závěrem ? kdo v sobotu vynechal 
pochybil, neb předseda měl narozeniny... 
 
 
 
 

Publicistika 
 

První tištěné svazky z edice knihovna jsou na 
světě 

Když náš projekt před několika lety začínal, 
považovali jsme za vlastně nemožné, že by se 
někdy mohl rozvinout do podoby „papírového“ 
vydání. A také jsme si moc nedokázali 
představit, že by se k projektu mohlo připojit 
nějaké větší množství lidí. 
Jak vidno, oboje byla mýlka. K projektu se 
připojili stovky přispěvatelů, pomocníků a rádců 
a v nedávné době se podařilo dosáhnout i toho 
„papíru“. Jak jsme na našem posledním setkání 
prezentovali, podařilo se vydat tiskem první dva 
pracovní sešity o vojenských pietních místech. A 
právě nyní se zvolna zahajuje distribuce tohoto 
počinu. Už nyní vidíme mnoho dalších změn, 
které je třeba udělat, aby další svazky byly ještě 
lepší, než první dva (Praha 7 a Český Brod) a tak 
doufejme, že se nám podaří v tomto díle 
pokračovat. 

 
A hlavně bychom rádi poděkovali 
Československé obce legionářské za podporu při 
tisku těchto sešitů, bez ní bychom si na 
podobnou věc asi ještě chvilku počkali. Jsem  
přesvědčen, že s týmem, který se okolo projektu 
poskládal, bychom se dočkali a budeme 
pokračovat i dál. 
 
Díky všem za splnění tohoto našeho malého snu, 
tedy tiskoviny o vojenských pietních místech, 
která je pro čtenáře zdarma. 

 
Distribuci bude dle předběžného plánu zajišťovat 
ČsOL a Českobrodská jednota ČsOL. 

 
 
 
 
Pietní místo v Lidicích a jeho problémy 
 
Je tomu rok, co nám to není jedno, ale co naplat? 
 
    Před rokem proběhla médii zpráva o 
porušování piety míst, která by si zasloužila více 
pozornosti nejen veřejnosti, ale i správců oněch 
pietních míst. Loňský článek se jmenoval Porno 
na Vítkově. Tato událost upozornila na 
nepřípustný stav věcí. 
  
    Jak vidno asi nemá velký účinek se o těchto 
nešvarech zmiňovat, nicméně naše Občanské 
sdružení Lidice si vytýčilo jako svůj hlavní a 
nelehký úkol: 
"Dbát na dodržování piety a nést poselství, 
které tragédie v roce 1942 započala." 
  
Jelikož nespravujeme pietní území starých Lidic 
(k tomu byla zřízena Ministerstvem kultury ČR 
organizace Památník Lidice),  nemáme ani 
zákonnou možnost zabránit takovému 
porušování piety na Pietním území v Lidicích. 
Jsou tu týden co týden víkendové "akce" 
pořádané na území pohřbených domů a zahrad v 
katastru obce Lidic, na pietním území 
spravovaným Památníkem Lidice.  
 
 Jedinou možnost, kterou má naše sdružení je 
pranýřovat takové chování jednotlivců a skupin 
našich obyvatel (našich - míněno občanů ČR) a 
upozorňovat na tento dlouhodobě neudržitelný 
stav, širší veřejnost a navrhovat řešení. 
    Kdo nese zodpovědnost za nepotrestaný, 
znovu a znovu se opakující šlendrián? 
Myslivecké sdružení "Orel Lidice"?, 
Občanské sdružení Lidice?, nebo Obecní 
zastupitelstvo? 
    Kdepak, zodpovědnost nese vždy správce. Ten 
má dbát a zajistit aby se takové věci neděly. 
Komu jinému by měl být svěřen tento pietní 
prostor do správy, než organizaci, která pro to 
byla státem zřízena a která dostala do vínku 
heslo: 
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 Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé 
uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a 
utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 
1942 stali obětí nacistického násilí, a zachování 
jména obce Lidice jako celosvětového symbolu 
obětí  válečných zločinů. 
  
 
    Sebevznešenější proklamace jsou liché, 
jestliže každou sobotu a neděli, ale i v týdnu se 
na jižním svahu pietního území vedle hřbitova 
beztrestně pořádají projížďky terénních 
čtyřkolek, v létě pak pikniky všelikerého rázu s 
následným nepořádkem svědčícím o 
primitivnosti účastníků. Z téhož důvodu je nelze 
nazvat návštěvníky, ti se chovají jinak, než 
vandalové. 
    Na tento stav jsme reagovali již vloni článkem 
Ohňostroj na Pietním území. 
 
    Pro zajímavost jsme se zeptali jednoho řidiče, 
proč tam jezdí, když je to území pietní, jak u 
silnice pod hřbitovem uvádějí dvě tabule, po 
každé straně jedna. 
 
    Odpověď nás opravdu překvapila: "Žádný 
zákaz vjezdu tu není a tak sem budu jezdit dokud 
tu zákaz nebude!" 
Jak prosté vysvětlení od člověka, který sice číst 
umí, ale jinak je omezen pouze na svoje potřeby. 
Ač mu nevadí, že je na pohřebišti domů zahrad 
stromů, kde žili dříve lidé, jejichž životy vyhasly 
rukou nacistických vrahů, nechtíc nabízí svou 
odpovědi logické řešení. 
    Sice jezdí tam kde byldeli Hejmovi, Pitínovi, 
Vokounovi, Pekovi, Šantorovi, Kafkovi a další 
dřívější majitelé těch zahrad a pozemků, to si 
onen primitiv vůbec neuědomuje a přesto že je 
upozorněn, je mu to jedno. 
    Ale jezdit by přestal, kdyby tam byl zákaz 
vjezdu. Za pokus by to stálo dát tam dopravní 
značku zákaz vjezdu a požádat polidcii o 
kontrolu.  
 
 Nám to jedno není, že tam ta značka ani po roce 
není a policie že to nekontroluje i když je takové 
vandalské chování, na pietním území nezákonné. 
 
    Bývalý pan starosta, Václav Zelenka si jednou 
povzdechl (při příležitosti hanebné internetové 
reklamní kampaně, která neblaze "proslavila" 
ředitele PL, za kterou navíc převzal ocenění  jenž 
je dodnes umístěno na oficiálních stránkách 
Památníku Lidice), že: 

"Kdyby byly naživu ženy z Lidic, které zde 
přišly o sedm i více příbuzných, pak by ... " 
atd. - nemá cenu se rozšiřovat, co tenkrát pan 
starosta dodal a co tím myslel, ale tato jeho věta 
by se dnes hodila a vůbec by se hodilo, kdyby 
někdo dal na naše dlouhodobé nářky. Všichni, ti, 
kteří mohou zajistit nápravu a doposud to 
neudělali jsou živi z našich daní a tedy máme 
právo my všichni vyžadovat pořádek. 
  
 
    Na Pietním území Lidic se dějí věci 
nepřiměřené jeho poslání, a tedy dle našeho 
názoru nezákonné.  Pietní území bylo 
ustanoveno při jeho vzniku, krátce po válce, jako 
prostor kde je třeba se chovat pietně bez ohledu 
na to, jak je rozsáhlé. 
 
    Žádáme opakovaně, aby se této situaci více 
věnovalo Obecní zastupitelstvo, když Památník 
Lidice od loňska nezvládl zabezpečit aby se pieta 
neporušovala. Žádáme jen co je v našem 
společném zájmu. 
    Aby se konečně prosadilo umístění patřičných 
zákazových značek Policii ČR s následnou 
kontrolou a Ministerstvo klutury ČR, jako 
zřizovatele Památníku Lidice, žádáme, aby se 
porušováním piety rovněž zabývalo a jen tiše 
nepřihlíželo, jak se vandalové prohánějí křížem 
krážem, nahoru i dolů po pietním území starých 
Lidic.  Aby se zajistilo kamerové sledování toho 
prostoru, třeba i s nočním viděním.  Před časem 
přišel PL, (Ministerstvo kultury) s nápadem 
postavit v Lidicích ekumenický kostel v blízkosti 
glorietu za 50 milionů korun. Byla by to jistě 
velká investice, ale s nápadem, za pár desítek 
tisíc, který by  omezil, ne-li vůbec ukončil 
vandalské chování na pietním území, s tím asi 
nikdo nepřišel.   
    Takže díky nedostatečnému zabezpečení 
jižního svahu pietního území se stále setkáváme 
s porušováním piety!   
"Kdyby byly naživu ženy z Lidic, které zde 
přišly o sedm i více příbuzných, pak by ... !" 
 
  
    Naši předkové by to nedovolili, snažme se o 
totéž! 
  
 
    Pokud Vám to také vadí, milí čtenáři, pak se 
připojte a žádejte od patřičných institucí totéž, co 
žádá už dlouho Občanské sdružení Lidice.  
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Mezi čarami: 
 
    Na dotazy zasvěceným jak se dívají na to co 
se pravidelně děje na pietním území jsem dostal 
jen samé nepřívětivé odpovědi z nichž vybírám: 
 
-    "Už nemám co dodávat.  Dřív jsem viděl, že 
je tam pár aut a štvalo mě to. Teď je to podobné.  
Je to pořád dokola a nikdo tomu nebrání! Dřív to 
takové nebylo." 
 
-    "Jezdí tam ty teréňáky i motorky, každej 
tejden, ale kdo jim to povolil toho bych hnal." 
 
-    "Nebaví mě to, když vidím, bílého furgona, 
jak znovu umísťuje ukradenou tabuli o Pietním 
území na jižní stráň a nad ním o sto metrů výš 
parkují vedle sebe čtyři osobáky. Stalo se 
minulou sobotu. Jen mě zajímá, jak dlouho tam 
cedule vydrží. Pokud se nemýlím, tak už byla 
ukradena 3x. To stojí peníze. Nikdo se 
nezamyslí, jak ji připevnit nebo uhlídat 
(kamerou), aby se tak nestávalo. 
  
 
    Aby hodnocení situace nevyznívalo tak 
jednoznačně neúspěšně pro naše sdružení, 
chtělibychom připomenout, že jsme osvětou na 
dané téma  již zabezpečili zákaz dalšího pořádání 
kulturních akcí na Pietním územi starých Lidic 
mezi než patřily například adventní koncert u 
společného hrobu lidických mužů, či  v rámci 
"Lidických zimních večerů" avizovaný adventní 
koncert na pietním území u Památníku dětských 
obětí války. 
    Takové nepietní akce, i když  na první pohled 
kulturní, na Pietní území nepatří! Jsme rádi, že 
ač všeobecně proklamovány se takové akce 
přestaly na pietním území uskutečňovat. 
    OSL se v diskusi k dané tématice přihlásilo 
před rokem v článku ”Pitní, či Pietní území, 
cvičiště psů nebo autodrom?”. 
    Jak to vypadá, tento bod našeho programu na 
vymýcení nešvarů z Pietního území bude ještě 
nějakou dobu živý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohlasy z našich internetových stránek a 
veřejnosti  

 
 
Jihomoravský kraj 
vojenské pietní místo je ve Starých Čívicích 
3006 Pardubice  
Na Návsi před starou školou č. 90 

Kolaja František 
a naše odpověď 
Nechápu, proč nám to sem píšete ????? Je-li 
pomník v okrese Pardubice, je třeba ho hledat v 
okrese Pardubice a ne v jihomoravském kraji. 
Pomník ve Starých Čivicích máme na webu zde 
(http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-
pardubice/stare-civice) 

Martin 
 
obec Martinice (CR) 
Chodím kolem pomníčku již 38 let, někdy na 
houby, jindy zase v zimě na běžkách. Tehdejší 
událost si dobře pamatuji a myslím si, že by 
armáda měla dbát mnohem více na tyto památky 
letecké tragédie. Vždyť 
to byl voják. Pomníček teď udržují kolemjdoucí 
a místní lidé. 

Petr Navrátil 
 
a naše odpověď 
V ohledu péče o toto místo s Vámi plně 
souhlasím a velké díky patří všem, kteří se o 
pomníček starají. Z pohledu armády to není 
válečný hrob, takže je péče asi v nedohlednu. 
Pokusíme se na tento fakt poukázat. I proto 
taková místa hledáme a dáváme na web. 
 
obec Šluknov (DC) 
Vytrženo y kontextu 
Šindelář byl v květnu - červnu 1945 velitelem 
jednotek, kterým jsme tenkrát říkali 
"Svobodovy" (podle informace Jiřího Loewyho, 
novináře a českého sociálního demokrata, který 
žije ve Spolkové republice Německo, to byly 
jednotky československé armády v SSSR). 
Šindelář byl odpovědný za nelidské mučení 
mnoha občanů Šluknova (lidé zavření tehdy v 
místním vězení vypovídali o bolestném křiku 
mučených), především však za popravu těchto 
osob:  
učitel Hans Julius Kittel se ženou a synem,  
učitelka Anna Johnová, lékárník Alfred Sagner,  
obchodník Franz Ohmann, krejčí Johann 
Neubauer s manželkou, hospodský Fuehrich a 
učitel Maschke. 
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Tyto osoby byly popraveny bez právoplatného 
rozsudku. Tomu se běžně říká vražda. Kdo ji 
vykonává, je vrah, kdo ji nařizuje, je 
přinejmenším vrah od zeleného stolu. V 
Německu by dnes bylo nemyslitelné udržovat 
nebo zdobit pomníky nacistickým zločincům. 

Šindel 
a naše odpověď 
Díky za doplnění, v takovém případě nás 
zajímají i Vámi zmíněná jména, nás zajímají 
všechny oběti konfliktů. Historii nevykládáme, 
jen mapujeme její památky. 
 
 
 
z blogu Tomáše Böhma 
Alespoň malé připomenutí - 
na této adrese se shromažďují údaje o všech 
pietních místech (i včetně údajů o padlých 
bojovnících pohřbených na běžných hřbitovech. 
Databáze je průběžně doplňována. Stránky mají 
poněkud nešťastný název "Váleční veteráni 
Kolínska". Nešťastný proto, protože se vůbec 
netýkají jen kolínska. I naše rodina má v 
seznamech několik padlých mužů. Pokud někdo 
ví o někom, kdo v seznamech chybí, lze ho tam 
nahlásit. [http://www.vets.estranky.cz/] 

30.12.2008 23:31:28, EVA, IP: 85.207.206.xxx 
 

Paní Evo, bohužel, mnoho naší historie je 
zdeformováno.Bohužel, 
i Vámi odkazované stránky jsou 
tendenční.Věřím,že historie jednou spravedlivě 
zhodnotí např.rozbití Rakouska-Uherska a 
objektivně zodpoví otázku,kdo byli legionáři,zda 
hrdinové,zrádci,či směska lidí s roztodivnou 
motivací.Již několik let jezdím na vojenské 
hřbitovy na sočské frontě(slovinsko-italské 
pomezí)a snažím se alespoň udržovat povědomí 
o desetitisících tam pohřbených Čechů a věnovat 
vzpomínku těm více než 200 000 českých vojáků 
padlých v 1.světové válce,ať na straně RU,či na 
staně legií.Mimochodem,víte,proč na našich 
venkovských pomnících není uvedeno,kdo padl 
jako legionář a kdo v RU armádě?Protože 
legionářů bylo zanedbatelně málo a ukázalo by 
se,že jejich vojenský význam byl 
zanedbatelný.Odvrhli jsme Rakousko-
Uhersko,odvrhli jsme 300 let historie ve svazku 
významné monarchie.Zapomněli jsme na oběti 
nejen 1.sv. války i to,že hlavně Češi u Lipska 
porazili Napoleona.A raději obdivujeme 
Napoleona,než Radeckého a 

Schwarzenberga.Neznáme svou historii ani své 
osobnosti.O tom to je! 
31.12.2008 9:40:06, Jirka B., IP: 80.188.224.xxx 
 

Pane Jirko B., naprosto souhlasím s 
obsahem 
Vašeho příspěvku, včetně názoru na legionáře. V 
naší rodině byli právě ti padlí za RU. O jednom z 
nich se ani neví, jestli vůbec padl - byl někde v 
Dalmácii, rodině nikdo jeho smrt neohlásil a 
moje prababička doufala až do svého posledního 
vydechnutí, že její syn žije, že je třeba nějak 
těžce postižen a nemůže se vrátit... 
Odkaz jsem umístila i s vědomím, že stránky 
mají své mouchy a směšují věci, které nejsou 
směšovat(např. si myslím, že je rozdíl, padne-li 
někdo, protože dostal povolávací rozkaz a 
bojoval ve válce, nebo zda přijde o život při své 
profesi vojáka). Jsem ale přesvědčena o jejich 
užitečnosti (lepší blbé než žádné) - vždyť se 
sesbíranými daty lze i později nějak pracovat, 
vyhodnocovat, třídit nebo je vymazat. Nebude-li 
co hodnotit, bude to horší. 
Využívám příležitosti, abych Vám popřála dobré 
cesty, dobrý tlak a vůbec všechno dobré tak, aby 
pro Vás rok 2009 neznamenal žádné ztráty, ale 
jen přínosy, ať můžete napsat ještě moc skvělých 
diskusních příspěků jako dosud. 

31.12.2008 10:24:49, EVA, IP: 85.207.206.xxx 
 
Pro Jirku B. 

Vážený pane, dovolím si nesouhlasit. 
Jsem jeden z tvůrců webu vets. My, že jsme 
tendenční ?? A v čem, naše Českobrodská 
jednota dosud lobuje za znovuodhalení pomníku 
Radeckého. Tím straníme legionářům ? A že 
pomnících není uvedeno kdo byl v legiích a kdo 
ne ? Obávám se, že to tam v mnoha případech je. 
Tento nápis se však za protektorátu a pak znovu 
v padesátých letech vysekával, nicméně i tak se 
jich tisíce zachovali. Náš projekt rozhodně není a 
ani nesmí být tendenční, velice si ceníme naší 
vyváženosti a nestrannosti. Ukažte mi jiný web, 
kde je vedle sebe právě legionář a RU voják, kde 
je voják RA, voják wehrmachtu či partyzán, kde 
je voják z 2.sv a novodobý veterán. Kdepak, k 
nám žádná ideologie, ani předsudek nesmí. 
A paní Evo, velké díky za zmínku o našem 
projektu, je to milé pohlazení, většinou jsme jen 
kritizování za pomalou práci. Mimochodem ten 
název VV Kolínska máme jen proto, že se 
původně melo jednat o kolínskou iniciativu, 
která nastartuje systém, ale stále je nás málo :-) 

Martin 
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Musím na svých slovech o tendenčnosti 
trvat,pane Martine. 
Tato tendenčnost už zákonitě vyplývá ze 
specifikace jednoho z partnerů projektu,kterým 
je Jednota Československé obce legionářské a je 
např.zakotvena v jejich stanovách,neboť 
jmenovitě odkazuje na návaznost na tradice 
čs.legionářů a 1. odboje.Rozbití Rakousko-
Uherska,význam čs.legií a 1.odboje tak,jak byl 
vykládán těmi,kteří se stali zásluhou vítězných 
sil politickými vedoucími vzniklé samostatné 
republiky je historicky tendenčně podáváno a má 
to samozřejmě vliv i na vaše stránky.Nemyslím 
si,že rozbití RU byl šťastný tah a přinesl 50 let 
totality ze 70 let existence samostatného 
Československa.Prezentace legionářů jako 
realizátorů touhy Čechů po samostatnosti je 
mýtus. Vojenský význam legií byl 
mizivý.Zborov byla marginální epizoda dobití 15 
km2 na jeden den.Poměr padlých Čechů byl 
10RU:1legie.Legionáři nebyli většinou 
uvědomělí Češi,ale hlavně zajatci hledající cestu 
domů,zajatci nuceně povoláni do legií atd.Není 
zde dosti místa pro konkretní argumentaci,ale je 
to tak. 

Jirka B. 
 

Nejsem si pravda jistý odkud je 
informace, že jedním z partnerů je ČsOL. Jsem u 
projektu od počátku a pokud vím, je ČsOL jedna 
z organizací jenž o nás ví, stejně jako třeba 
Sdružení válečných veteránů. Ale budiž. V 
ČsOL je nejen demokracie, ale i prostor pro 
diskusi a proto znovu opakuji, Českobrodská 
jednota ČsOL podporuje obnovu pomníku 
Radeckého, i když celkový postoj obce je jiný. 
Kde má vliv legionářů na naše stránky nevidím, 
zkuste být pokud možno adresnější. My se 
držíme pravidla, že ve smrti jsou si všichni rovní. 
Již na počátku nás varovali, že budeme 
považování za propagátory právě legionářů, 
myslím, že jsme se vždy dost snažli, abychom 
nebyli chápáni jenom tak. My se snažíme hledat 
oběti, statečné, ale třeba i zbabělé. Dokonce i 
oběti náletů jsou hodny toho, aby bylo známo 
jejich jméno, takže zatím Vám moc nerozumím, 
ale rád se poučím. 

Martin 
 
 
Z návštěvní knihy: 
Náhodou jsem objevil tyto stránky a moc se mi 
líbí. 

Dan 

 
Veltrusy - Václav Panocha 
Chci pouze poděkovat, že někdo nezapomíná na 
ty, kteří za vlast položili život.  
Stanislav Kohout - vnuk 

Stanislav Kohout 
 
obec Lobendava (DC) 
O téměř tříhodinové bitvě Polských vojáků o 
Lobendavu a následném postupu na Prahu jsem 
četl zajímavý článek od J. Marka. U hrobu jsem 
byl v květnu 2008 a je velice pěkně udržován. 
Jako člen sekce Grenadier-Regimentu 105(72. 
Infanterie-Division - tato divize bojovala 
přibližně ve stejném úseku ve dnech 8. - 9.5. 
1945) SVH Liberec o.s. jsem vzdal čest jejich 
památce a položil svíčku spolu s dalšími kolegy 
z naší sekce. Ten kout světa mám rád a tento 
zážitek mě motivoval na tolik, že jsme se spolu s 
kolegou rozhodli si postavit uniformy LWP 
1944/45 a zvolili jsme jako jednotku 34.pluk 
8.pěší divize 2.Polské armády. 

Radek Andonov 
 
galerie Vojenská ceremonie v Darney 
Zdravím všechny na tomto webu. Akce Darney 
byla super. Jsem rád, že si orgánizátoři 
vzpomněli i na obyčejné lidi, kteří kdysi sloužili 
v novodobých mírových misích a umožnili jim 
učast na takovéto akci. Dokonce jsem i na jedné 
z uváděných fotografií. Děkuji touto cestou 
organizátorům této akce za pozvání. 

Dalibor Javořík 
 
 
k „Prachatické“ diskusi: 
Megalomanských pomníků Rudé armádě je 
všude dost i tam kde tato armáda 
nebyla.Komunistům stačilo,že tam její voják 
zemřel (i třeba po otravě alkoholem) a už tam 
byl pomník jak vyšitej i s rudou hvězdou.Na 
malou pamětní desku americké armádě chybí 
radnici i dnes peníze ... 

Vlastimil Tůma 
 
 
Je zájem nám pomáhat, díky za to: 
Spolupracuji s Muzeem v Aši-Společnost pro 
výzkum kamenných křížů, jako terénní 
pracovník a správce souboru drobných 
památek.Ve své soukromé evidenci mám i dost 
evidovaných míst hrobů 1866, legionářů a 
vojáků světových válek. Rád bych se připojil k 
projektu, myslím, že pro obě strany by to bylo 
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přínosem. Adolf Kučera, Kostelecká 696, 542 33 
Rtyně v Podkrkonoší. Děkuji za odpověď. 

arkpermonik@centrum.cz 
 
Chci vám jen nabídnout svoji galerii fotografií 
válečných památníků na kyjovsku ( okres 
hodonín ) 
pokud budete míti zájem využití pro vaši 
databanku... 
adresa je www.general-ingr.estranky.cz a v 
kolonce oblíbené odkazy je památníky válek 
kyjovsko to vás přesměruje na stránky co jsem 
vytvořil je jich tam asi 60foto...ještě bych vás 
chtěl požádat jestli nemáte náhodou nějaké 
materiály o gen.Sergěji Janu Ingrovi . vytvořil 
jsem u nás muzeum jelikož je to náš nejslavnější 
rodák , a jelikož se velmi špatně hledají 
informace o osobě generála tak se ptám mi vás ... 
díky a hodně úspěchů ve vaši práci 
něnička petr  
military muzeum generála s.j.ingra 
vlkoš u kyjova 

militarymuzeum@email.cz 
 
Dobrý den. Dnes jsem poprvé na tomto webu. 
Zjistil jsem, že máme společného koníčka. Od 
roku 2004 se věnuji fotodokumentací válečných 
pomníků 1. světové války (i dobové snímky)a 
náhrobků či hrobek se sochařskou výzdobou 
(Jesenicko, Bruntálsko, Opavsko). Část svého 
materiálu jsem zúročil loni v knize o 
akademickém sochaři Josefu Obethovi z podhůří 
Jeseníků, který byl velmistrem ve ztvárňování 
vál. pomníků obětem 1. sv. války. Pokud máte 
zájem doplnit si některé mezery kontaktujte:  
 

muzeum@zlatehory.cz 
 
Přeji hezký den. Jména z pomníku jsou pouze z 
II. války, seznam mám k dispozici. Pokud by vás 
zajímala jéna padlých vojáků 1914 - 1918 z Ústí 
nad Orlicí mám jejich katalog. Můžete mě 
kontaktovat na zahalka@muzeum-uo.cz. 
Případně na telefonech uvedených v kontaktech 
na stránkách Městského muzea v ÚStí nad 
Orlicí. Děkuji za váš zájem a přeji moc hezký 
den. Martin Zahálka 
 
 
 
 
Všechny Vaše webové stránky jsem si se 
zájmem prolistovala a obdivuji Vaše nadšení, 
píli a vytrvalost pri vaší dobrovolnické práci. 

 Milena Kolarikova, Ypres, Belgie 
 
 
poděkování 
Ráda bych vám touto cestou poděkovala za 
informace o svém dědečkovi generálmajorovi 
Emilu Cilcovi,Protože nejbližší žijící příbuzné 
mám v cizině. 

Jiřina Cilcová 
 
 
 
To snad ne ? 
o tady "zasvinil" legionářské stránky 
profesionálními zabijáky? 

Vaněk 
 
a Martinova odpověď: 
Tak to máte pane Vaněk pravdu, to SNAD NE !! 
Za celou existenci tohoto projektu, což je něco 
přes 3 roky si nás nikdo nedovolil urazit více než 
Vy teď. Je zjevné, že blábolíte o věcech o 
kterých vůbec nic netušíte. Takže jen a pouze 
pro Vás: 
1) předpokládám, že profesionálními zabijáky 
označujete veterány novodobých misí, je Váš 
problém, že máte něco proti tomu, že vojáci 
NAŠÍ VLASTI na základě rozhodnutí politiků a 
našich SPOJENECKÝCH ZÁVAZKŮ plní své 
povinnosti za hranicemi. Není ve světě zvykem 
urážet vlastní vojáky, to je naprosto nedůstojné, 
ubohé a pro mně nepochopitelné, ale já ani 
nechci chápat lidi jako jste Vy. 
2) tento projekt jenž z nějakého důvodu 
označujete jakoby byl pouze legionářský (což 
svědčí o tom, že jste se ani nesnažil s ním 
seznámit) spustili právě novodobí veterání (pro 
Vás tedy profesionální zabijáci) se snahou 
vyjádřit poděkování našim starším kolegům, 
válečným veteránům, domníváme se, že právě 
noví veteráni si dobře dovedou představit 
těžkosti vojenského života a domnívali jsme se, 
že doposud nebyl našim hrdinům vzdán 
dostatečný hold. 
3) já osobně jsem u projektu od počátku, podílel 
jsem se na většině činností spojených s 
projektem a jsem šťastný z toho, kde nyní 
projekt je, kdy se po mnoha letech dokonce 
podařilo obnovit naší jednotu ČsOL (do té doby 
byl totiž projekt pod patronací Sdružení 
válečných veteránů. tedy profesionálních 
zabijáků, ČsOL o projekt zprvu vůbec nestála), a 
i když je mi zcela lhostejné jestli Vás to zajímá, 
tak i já jsem byl několikrát sloužit v zahraničí, 
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takže dle Vaší zcestné logiky jsem profesionální 
zabiják ? Je mi to JEDNO !!!!! Jsem hrdý na to, 
že jsem členem ČsOL, že jsem členem historicko 
dokumentační komise ČsOL a že můžu trochu 
přispět k podpoře našich hrdinů. Já i všichni moji 
kolegové přispíváme tímto projektem a teď sem 
napište VY, CO JSTE UDĚLAL PRO NAŠI 
ZEM, PRO NAŠE HRDINY. Předveďte v čem 
jsme my horší než Vy !!!! Rád se poučím, že 
jsem jen nýmand a Vy jediný s pravdou. Ale 
jestli jste nás jen chtěl bezcílně urazit, tak si 
raději najděte jiný web, odpovědí Vám jsem 
strávil skoro 5 minut a to je moc času, který jsem 
mohl věnovat práci na projektu a ne 
odpovídáním na takový blábol. 
 
a Oldova odpověď: 
Pane Vaněk než napíšete "kravinu" přečtěte si 
úvodní stránku kde je napsané jak tento projekt 
vznikl i když vám to br.Martin vysvětlil již 
níže.A ohledně profesionálních zabijáků.Též 
jsem byl na misi a za profesionálního zabijáka se 
nepovažuji, asi máte zkreslené informace nebo si 
přečtěte pár článků o něco výše,"Historie v 
zahraničních misích" kde se dovíte co se tam 
dělalo.Tímto Vámi p. Vaněk opovrhuji a 
nepovažuji Vás ani za zastánce Legionářů! 
 
Seznam popravených v Pardubicích 
NARODILA JSEM SE PO VÁLCE, ČTU TO A 
MRAZÍ MĚ, ČEST JEJICH PAMÁTCE 

Drahotová 
 
 
 
MUDr. František Kriegel 
 
Z tohoto člověka jsem rozpačitý. Skutečně patří 
do galerie hrdinů? Vím, že Jakub Patočka na 
stránkách Literárek ho vynáší do nebes, ale 
copak všichni zapomněli, že byl velitelem 
Lidových milicí v Praze v roce 1948? Je hrdinou 
někdo, kdo se podílel na státním převratu, který 
zavedl v naší zemi teror? 

Jan B. 
 
pro vysvětlení,galerie hrdinů je pracovní 
označení pro celý soubor medailonů , v offline a 
v dalších verzích se již jedná "pouze" o 
medailony mrtvých. Jsme si dobře vědomi, že 
určití lidé mohou působit poněkud kontroverzně. 
Určitě však za naším projektem nehledejte 
žádnou politiku či ideologii 

Martin 

 
Vaše úsilí se mi moc líbí a politiku za tím 
nehledám. Takové věci vznikají z nadšení a z 
něho i žijí, ne z ideologie.  
I když i vaše činnost je svým způsobem 
politická, jako téměř všechno, ale to je dobře. 

Jan B. 
 
 
 

Vzkazy z naší „kešky“ GC1DB3Q 
 
Keška byla v prosinci 2008 ukradena, ale dáme ji 
dohromady, stejně jako plánujeme založit další. 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 
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