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Slovo redaktora 
 
Jaro a zvolna nastupující léto bylo obdobím 
rozkvětu další stránky činnosti našeho Spolku, 
v dubnu Petr skvěle nachystal již tradiční setkání 
na Moravě, opět spojené s pietními akty a 
v květnu Vladimír nasadil laťku opravdu vysoko, 
na Mělnicku se podařilo obnovit i přispěním 
našeho Spolku dva pomníčky, které byly při 
oslavách osvobození slavnostně znovu odhaleny 
a to včetně důstojného pietního aktu. Tato cesta 
ukazuje další možné směrování naší činnosti, 
tedy nejen památky hledat a propagovat, ale  
i vzdávat patřičnou úctu našim obětem a 
hrdinům. Počátkem června se nám podařilo 
uspořádat již druhou prezentaci našeho spolku a 
projektu mapování pro zájemce v hotelu Legie, 
účast byla tentokrát o 100% větší než minule, 
hlavně díky Vladimírovi a jeho neúnavné 
propagaci našeho díla na veřejnosti, holt tiskový 
mluvčí se v něm nezapře. A jak je vidět i o 
kousek níže v rubrice vítejte mezi námi, počet 
přispěvatelů se ani v dalším čtvrtletí nezastavil. 
Podařilo se vyřešit i neočekávaný zádrhel 
v přípravě letošních svazků do knižní edice a 
sice se zpožděním, ale přeci jen se čtenáři těšit 
mohou. 

Martin 
 Vítejte mezi námi : 
 
Petr Bartošík, Bronislav Novosad, Sylvie 
Stupková, Antonín Ambrož, Tomáš Svoboda, 
Pavel Tetur, František Koďousek, PhDr. Zdeněk 
Orlita, Milena Kolarik, John Sutherland, 
František Pavelka, Marian Čep, Petr Fořt, Štěpán 
Furiš, Petr Směja, Blanka Sazicka, František 
Rada, Miroslav Pikous, Přemysl Štenc, Lucie 
Ottová, Adam Koťátko, Petr Hlaváček, Klára 
Škodová, Milena Kolarik, Martina Hupková, 
Radka Uhrová, Ing. Michal Kozák, Petr Kozel, 
Jiří Paclík, Petr Něnička, Jan Holík 

 
Kronika Projektu 

 
6. 4. je prezentováno 12600 VPM, počet 

přispěvateků se navýšil na 211, počet 
zařazených insignií se taktéž navýšil. 

1. 5. je prezentováno 12700 VPM, počet 
přispěvateků se navýšil na 218, počet 
zařazených insignií se taktéž navýšil. 

16.5. je prezentováno více než 12800 
vojenských pietních míst, navýšil se 
počet insignií, fotografií. Počet 
zapojených osob je 220. 

13.6. je prezentováno více než 12900 
vojenských pietních míst, počet aktivně 
zapojených přispěvatelů se navýšil na 
229. 

29.6. je prezentováno více než 13000 
vojenských pietních míst, počet aktivně 
zapojených přispěvatelů se navýšil na 
235. 

 
 

Z často kladených dotazů : 
 

Bude někde k mání zmiňované DVD sborník 
nebo offline verze ? A co to vlastně je ta 
offline verze ? 
 
Sborník se vydal (a bude vydávat) pro potřeby 
účastníků projektu mapování VPM, tedy nebude 
ani v budoucnu šířen mimo náš spolek. V 
minimálním rozsahu možná pro opravdu 
odbornou veřejnost. Offline verze je vlastně 
paralelní web. Má trochu jinou strukturu, asi je o 
něco málo ošklivější, neobsahuje insignie, 
veterány, vojenské prostory, ale je obsáhlejší jak 
co do fotografií, tak i obcí. Offline verze je 
vlastně základ pro plánovanou třetí fázi projektu, 
je to funkční balík dat. Tato verze je určena jen 
pro členy ( protože jsou vlastně autory ) a nejspíš 
od příštího roku až budeme mít zahájené 
mapování ve všech okresech i pro některé 
instituce. 
 
 

Žádost o spolupráci 
 
43-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 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 
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Z našich aktivit  
 

Moravské setkání 
 

Po loňské premiéře, jsem se pod tlakem 
některých členů spolku rozhodl i v letošním roce 
uspořádat výjezdní zasedání na Moravě, 
konkrétně v mé rodné obci, v Hruškách na 
Břeclavsku. 
Termín byl dohodnut už koncem minulého roku 
na 4. – 6. dubna 2009. V pátek v odpoledních a 
večerních hodinách se všichni zúčastnění sjeli na 
místo konání. Po ubytování na zdejším Kulturně 
společenském centru probíhala neformální část 
zasedání. 
Při sobotní snídani jsem zúčastněné seznámil s 
programem na zbývající dva dny. Prvním bodem 
byly dva pietní akty u pomníků v Hruškách. Po 
desáté hodině jsme se nejprve přemístili k 
obecnímu úřadu k pomníku rudoarmějce, kde 
jsem v krátkosti představil události, které se staly 
před 64 lety. Poté následovalo samotné položení 
květin a uctění památky padlých Rudoarmějců. 
Podobný pietní akt obec už dlouho nezažila, 
jestli kdy vůbec. Dvojice členů spolku, kteří se 
účastnili misí a mají právo nosit uniformu stáli 
čestnou stráž u pomníku, další uniformovaný 
pokládal květiny. Vše proběhlo bez nejmenších 
problémů, jak už je u vojáků zvykem, celý pietní 
akt vypadal efektně a zároveň důstojně. 
Poté jsme se přesunuli k základní škole, kde 
proběhl další pietní akt a položení květin u 
pomníku obětí první světové války. Při té 
příležitosti jsem vzpomenul, že na stránkách 
projektu mapování vojenských pietních míst, 
mají vedle sebe místo voják Rakousko – Uherska 
s legionářem, Rudoarmějec s příslušníkem 
Wehrmachtu, zahraniční letci, partyzáni, 
vězňové koncentračních táborů i oběti náletů, 
zkrátka všichni, kdo zemřeli v souvislosti s 
nějakým ozbrojeným konfliktem. 
Jediným, zato velkým nedostatkem pietních aktů 
byla, přesto, že jsem konání akce avizoval v 
Hrušeckém zpravodaji naprostá absence občanů 
naší obce, světlou výjimkou byl místostarosta 
obce ing. Slatinský. 
 
Po skončení pietních aktů nám pan místostarosta 
poděkoval za naši činnost, společně jsme si 
postěžovali na nezájem občanů a řešili možnost 
spolupráce Spolku s obcí při oslavách 65. výročí 
osvobození obce v příštím roce. 
Z Hrušek vyrazila kolona vozidel do Břeclavi, 
která byla dalším bodem programu. Připravil 

jsem prohlídku několika zajímavých míst ve 
městě a jeho okolí, pro příznivce hry geocaching, 
kterých ve spolku není málo současně i možnost 
hledání a odlovení několika keší. 
První zastávkou byla boží muka o které se zpívá 
v písničce „Za Starů Breclavů“, následovala 
návštěva židovského hřbitova, Bořího lesa, kde 
jsem vzpomněl na dlouholetou historii zbrojního 
průmyslu v této lokalitě, kratičká návštěva 

Rakouska a návrat do ČR. Hodně času jsme 
strávili v Poštorné u farního kostela, který svým 
vzhledem všechny zaujal. 
Z Poštorné jsme se přesunuli na Pohansko. Ten 
den Klub vojenské historie Břeclav ve spolupráci 
s městem zahajoval sezónu a poprvé v tomto 
roce pro veřejnost otevřel bunkry pohraničního 
opevnění. Při té příležitosti odhalil u Lípy 
svobody před zámečkem Pohansko pamětní 
desku k 90. výročí založení naší republiky. U 
této desky jsme položili při pietním aktu květiny. 
Následně jsme využili nabídky členů KVH 
Břeclav a prohlédli si jimi ošetřovaný řopík. 
Z Pohanska jsme se přesunuli do Mikulova, 
prohlédli jsme si město a jeho pamětihodnosti, 
mezi které mimo jiné patří i hřbitůvek obětí 
války z roku 1866, z potěšením jsem mohl 
konstatovat, že i když většina obyvatel Mikulova 
vůbec netuší o jeho existenci, tak se jeho stav od 
loňského roku podstatně změnil k lepšímu. Kéž 
by všechny obce a zainteresované osoby vždy 
postupovali tak, aby žádné další VPM nezanikla 
a nechátrala, je to kus naší historie, ať už 
vzpomínají na jakoukoliv událost. 
Sobotní večer už patřil oficialitám. Probírali 
jsme záležitosti okolo Spolku, plány do 
budoucna i zážitky z dnešního dne. 
Nedělní ráno bylo ve znamení příprav odjezdu k 
domovům v celé ČR, ale i na Slovensko, protože 
účastí kolegy a člena spolku Ferdinanda Vrábela 
PhDr. Se jednalo o setkání vskutku mezinárodní. 
Odjezdem z Hrušek však ještě vše neskončilo. 
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První zastávkou byl pomník s tankem T 34 u 
Staroviček, zde jsem nastínil události, které se 
zde staly, i něco málo o Bratislavsko – Brněnské 
operaci. 
Ze Staroviček jsme se přesunuli na místo 
největší tankové bitvy na Moravě a zřejmě také 
poslední tankové bitvy druhé světové války v 
Evropě, do Ořechova. Při návštěvě hřbitova 
padlých Rudoarmějců a pomníků obětí 
válečných konfliktů z řad obyvatel Ořechova a 
okolních akcí jsme položili poslední květiny a 
přesunuli se do nedalekého Army parku. 
V bývalé posádce PVO (protovzdušné obrany), 
která chránila město Brno jsme si prohlédli celý 
areál, muzeum i vystavenou techniku. 
Teprve zde jsme okolo nedělního poledne celé 
výjezdní zasedání ukončili a rozjeli se všemi 
směry k domovu. 

Petr 
 
 

Májové vzpomínání na Mělnicku 

    V pátek osmého května 2009, 64 let po 
skončení největšího válečného konfliktu v 
lidských dějinách, byly obnoveny desky se 
jmény padlých na pomníčcích v Mělnickém 
Vtelně a v Radouni. Co jejich obnovení 
předcházelo?  
 
    V říjnu loňského roku byl k 90. výročí 
samostatnosti československého státu Asociací 
nositelů legionářských tradic ANLET spuštěn 
ojedinělý projekt Pocta hrdinům národa. Záštitu 
nad ním převzal předseda Senátu Parlamentu ČR 
MUDr. Přemysl Sobotka.      
    K výzvě uctít a provést údržbu nebo opravu 
pomníku či válečného hrobu, se připojilo několik 
měst a obcí, hmatatelný efekt se však dostavil 
zatím pouze v Mělnickém Vtelně. Se starostkou 
paní Hanou Rašákovou jsme se poměrně snadno 
rychle dohodli a v prosinci zastupitelstvo obce 
jednomyslně rozhodlo o financování pomníčku 
ve Vrutické ulici. Deska na něm připomínala 
jména tří mužů, kteří zde padli na konci války.  
 
    Mezitím se však členům Spolku pro vojenská 
pietní místa, Dianě a Vladimírovi Štruplovým, 
podařilo jednoho podzimního dne konečně nalézt 
jiný, dlouhá léta téměř zapomenutý pomníček v 
Radouni, která patří pod obec Mělnické Vtelno. 
Mělo se za to, že již ani neexistuje. Avšak při 
prolézání křovisky se najednou objevil – pod 
jabloní, porostlý mechem, s pár střepy černého 

skla, které zbyly z pamětní desky.  
    Ta kdysi připomínala, že v těchto místech padl 
7. 5. 1945 Josef Vítek. V okolí jsme z ní našli 
ještě pár střípků, ale bohužel žádný se zbytky 
původního nápisu.  
    Nevíme, kdo a kdy desku rozbil, ale rozhodně 
to nebyl dobrý člověk. 
    Na schůzi spolku bylo rozhodnuto, že desku 
na pomníčku obnovíme na spolkové náklady a 
na další potřebné práce seženeme prostředky a 
pomocníky. Dále jsme se dohodli, že 
kontaktujeme pamětníky a den po oficiálních 
pietních aktech společně s nimi uctíme památku 
padlých.  
    Nechali jsme tedy odborně vygravírovat 
nápisy do dvou plastových desek. Pan František 
Novák oba pomníčky opravil, natřel a připevnil 
na ně pamětní desky. Vytiskli jsme plakáty a 
pozvánky, spolu s obcí zajistili jejich distribuci a 
zároveň byli na akci pozváni místní občané a 
několik přespolních hostů. 

 
Druhého května jsme oba pomníčky usadili, 
vysekali a vyhrabali okolo trávu a upravili okolí. 
U radouňského bylo ještě třeba vysekat křoví a 
přístup od silnice. Tento úkol nám zdárně 
pomohli splnit dobrovolníci František Novák a 
Otto Štrupl. 
 
    V pátek 7. května uspořádala obec slavnostní 
pokládání květin u společného hrobu padlých na 
vtelenském hřbitově, u pomníku padlým v I. sv. 
válce na návsi Měl. Vtelna  
a u pomníku padlým 7. 5. 1945 na návsi v 
Radouni. Na všech třech místech starostka paní 
Rašáková přednesla krátké projevy a děti 
zarecitovaly hezké verše. Místostarosta ing. 
Stružka položil kytice a poté úklonou vzdal čest.  
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V Radouni pokračoval slavnostní večer v kostele 
sv. Havla, kde zahrálo smyčcové kvarteto 
několik skladeb a bývalý starosta p. Videman 
přednesl několik básní. 
 
A konečně 8. května nadešel náš den. Za 
krásného, jasného a slunného dopoledne sešly na 
okraji obce ve Vrutické ulici téměř tři desítky 
místních občanů, včetně snachy jednoho z 
padlých paní Kneiblové, starostky a několika 
členů zastupitelstva. Velice nás těší, že mezi 
přítomnými bylo i několik dětí, které se zájmem 
sledovaly, co se bude dít.  
    Členové spolku a jednoty Čs. obce legionářské 
Český Brod uvítali mj. také účastníka bojů v 
Pražském povstání ing. Vratislava Řeháka s 
chotí, který byl jako skaut v květnu 1945 v boji v 
Praze zraněn. 

    Organizace se ujal místopředseda Spolku pro 
vojenská pietní místa Vladimír Štrupl, který akci 
naplánoval. Přítomné krátce seznámil s 
okolnostmi, za kterých místní občané Josef 
Kneibl, Josef Salač a maďarský voják Istvan 
Czegledi položili životy v Květnovém povstání 
českého lidu v r. 1945. 
 
    Na konci války po přilehlé silnici od Mladé 
Boleslavi tudy prchali hordy nacistických vojsk 
Schörnerovy armády. Ustupovali před Rudou 
armádou na západ, do zajetí  
k Američanům. Naši lidé se je na mnoha místech 
snažili zadržet či alespoň zpomalit. Početná 
německá kolona zastavila u zátarasu, její velitel 
nařídil našim zátaras odstranit, nebo bude 
vesnice zničena. Při následné represi byli zabiti 
dva místní muži a při odpálení pancéřové pěsti 
byl zabit vojín z maďarské jednotky, která se 
předtím přidala k našim povstalcům. 
Její vojáci mj. pomáhali mj. odstraňovat 
nevybuchlé bomby z náletu.    

    Všichni tři jsou spolu s dalšími padlými z Měl. 
Vtelna a okolí pohřbeni ve společném hrobě na 
místním hřbitově. 
    U slavnostně odhaleného pomníčku s novou 
deskou, která nahradila tu, která jej léta 
nezdobila, nastoupili čestnou stráž pplk. ing. 
Josef Přerovský, předseda jednoty ČsOL Český 
Brod a nprap. Jan Kincl, oba ve vojenských 
stejnokrojích. Vojenským pozdravem, položením 
květin a úklonou jsme uctili jejich památku. 
 
Následně se většina přítomných přesunula na 
okraj Radouně a poté asi dvěstě metrů polní 
cestou k místu, kde padl 7. května 1945 Josef 
Vítek. Padl v den, kdy v Praze vrcholil německý 
útok proti povstalcům. 
    K druhému obnovenému pomníčku nastoupila 
čestná stráž a přítomní si vyslechli, za jakých 
okolností vtelenský rolník a dobrovolný hasič 
padl. 
    V blízkém Řepíně se 5. května usadil 
partyzánský oddíl Národní mstitel, který od 
konce března 1945 operoval v okolí. Oddílu 
velel major Rudé Armády P. A. Kaniščev. 
Němci se již podruhé pokusili tento oddíl zničit a 
tak 7. května vyslali na Řepín trestnou výpravu, 
která se zde střetla s partyzány, jeden oddíl 
vypálil v nedalekých Konětopech čtyři desítky 
domů, a další oddíl se snažil projet Radouní. 
Tomu zabránil hajný Jan Novák s dalšími 
spolubojovníky. Zřídili na silnici před domem 
zátaras a na přijíždějící spustil palbu. Vojáci 
vyskákali z obrněných transportérů a nákladních 
automobilů a ukryli se v Horákově statku, kde 
vzali dvě děvčata jako rukojmí. Nastal úporný 
boj, ve kterém padlo 9 našich bojovníků. 
    Z Měl. Vtelna to byli: Jaroslav Chalupa, 
Ladislav Jukl, Jaroslav Krejčí a již zmíněný 
Josef Vítek. Z Radouně Jan Skála a Albín Srbek, 
Rudolf Korec z Kropáčovy Vrutice, Antonín 
Mašek z Kadlína a Josef Kaiser z Vys. Libně.  
    Tito padlí mají pomník v Radouni na návsi a 
jsou pohřbeni ve společném hrobě na hřbitově v 
Mělnickém Vtelně. 
    V boji postříleli téměř dvě desítky nacistů. Boj 
skončil dohodnutým příměřím  
a zbylých asi třicet Němců odešlo s rukojmími. 
Dle dohody je naštěstí kilometr za vsí propustili. 
    Dcera paní Lorencová se mi po cestě k 
pomníčku svěřila, že navštíví místo tragické 
smrti svého otce dokonce poprvé životě, i když o 
hrob se samozřejmě stará. O pomníček budou 
nadále pečovat členové spolku a legionářské 
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jednoty, jak na shromáždění slíbili a Vítkův vnuk 
a pravnuk jim v tom budou pomáhat. 
 
Památku jsme uctili položením kytice a po 
krátké besedě místopředseda spolku Vladimír 
poděkoval všem přítomným za účast na obou 
pietních aktech. Většina přítomných ohodnotila 
proběhlé akce na výbornou, což nás pochopitelně 
velmi těší. 
 
    Poté se členové spolku s několika dalšími 
zájemci o historii přesunuli do řepínského dolu, 
kde položili věneček u pomníčku a vzdali čest 
ing. Igoru Fatějevovi. Tento pomocník partyzánů 
zde byl smrtelně zraněn 5. května 1945 při 
popravě něm. zajatců a zemřel o den později v 
mělnické nemocnici.      
    Prohlédli jsme si i další pomníky v Řepíně - 
před školou i u obchodu. Jejich okolí bylo 
upravené, květiny však bohužel chyběly. 
 
Přejeli jsme do Chorušic a tam jsme ocenili 
vzornou péči o místní pomník a na hřbitově jsme 
uctili památku neznámého sovětského občana, 
zastřeleného Němci v r. 1945.     V Zahájí 
proběhl pietní akt s čestnou stráží, Vladimír opět 
krátce informoval  
o okolnostech smrti tří příslušníků partyzánského 
oddílu Národní mstitel – komisaře por. Oskara 
Beneše, radisty N. V. Vybornova a partyzána K. 
A. Andronova. Padli v boji s přesilou 24. dubna 
1945, kdy byl oddíl ve svém táboře pod vsí 
zrazen a následně přepaden. Tito hrdinové kryli 
ústup a tak se zbytku jednotky podařilo úspěšně 
uprchnout.  
    K pomníku u jejich společného hrobu položila 
Diana věneček a i zde jsme ocenili vzorně 
opečovaná a ozdobená pietní místa. Zásluhu na 
stavu těchto památek má jistě starosta Chorušic 
p. Martin Bauer, pod které Zahájí patří. 
 
Jako předposlední zastávku jsme navštívili 
evangelický hřbitov v Mělnickém Vtelně, kde je 
v rodinném hrobě pohřben Antonín Mašek, 
padlý 7. května 1945 v Radouni. I zde byl na 
hrob, ozdobený již kyticí od obecního úřadu, 
položen věneček od nás a vzdána čest jeho 
památce. 
    Okružní jízdu jsme zakončili u společného 
hrobu na vtelenském hřbitově, kde z úst 
místopředsedy zazněla ještě jména dalších obětí 
z okolních obcí. Byli to: rolník Karel Cemper z 
Radouně, narozený 20. července 1888 a 
popravený za heydrichiády 18. června 1942 na 

vojenské střelnici v Praze-Kobylisích, 
dvaadvacetiletí mládenci Josef Deserta a Václav 
Hanek z Vysoké Libně, kteří byli na útěku z 
totálního nasazení v Německu chyceni, 
odsouzeni  
a následně popraveni 30. července 1943 v 
mnichovském Stadelheimu a rodák z Vysoké 
Libně Václav Mencl. Ten položil život v 
pětatřiceti letech 5. května 1945 u Masarykova 
nádraží v Praze. Po přečtení jmen padlých jsme 
provedli poslední pietní akt a položili věnec od 
spolku a legionářské jednoty. 

 
Nesmíme zapomenout ani na ty, bez kterých by 
se vše nepodařilo. Díky starostce paní Haně 
Rašákové a představenstvu obce Mělnické 
Vtelno, paní Lorencové a Miroslavu Vítkovi 
(dceři a synovi po padlém Josefu Vítkovi), 
Františku Novákovi, Romanovi a Terézii 
Sixtovým a Ottovi Štruplovi.  
    Dík patří také všem členům Spolku pro 
vojenská pietní místa a jednoty ČsOL Český 
Brod, kteří se o to zasloužili.  
    Celou akci považujeme po velmi kladných 
reakcích přítomných návštěvníků za velice 
úspěšnou a samozřejmě se ji pokusíme příští rok 
zopakovat. 
 
Obnovením pomníčků a uctěním památky obětí 
války naplňujeme heslo našeho  
Spolku pro vojenská pietní místa: 

NIC NEBUDE ZAPOMENUTO – NIKDO 
NEBUDE ZAPOMENUT 

     Vladimír Štrupl, místopředseda Spolku pro 
vojenská pietní místa o. s. 

Fotografovala Diana Štruplová, členka spolku a 
František Novák. 



 7

34.setkání klubu ( projektu ) VETS 

Zápis z 34.  otevřeného setkání, konaného dne 
16. dubna 2009 v Praze, v restauraci U Bronců. 

účast: Standa, Martin, Vladimír, Honzin, Diana, 
Pepa 

Program: 

1) Martin podal informaci o zasedání 
Meziresortní komise pro válečné hroby jejímž je 
členem. 

2) Pepa nás poinformoval o finančním 
vyúčtování akce v Hruškách a dopadlo to dobře, 
vše sedlo, můžeme se těšit na další. 

3) Vladimír znovu všechny pozval na 8. května 
do Mělnického Vtelna, kde se budou znovu 
odhalovat dva pomníčky na čemž má více než lví 
podíl právě Vladimír a Diana, na akci jede více 
lidí, případní zájemci si vše domluvte u 
Vladimíra. 

4) Martin navrhl červnovou akci v Českém 
Brodě pro rok 2010 přesunout už na květen a 
spojit ji částečně s místní akcí Okruh 
Českobrodský a s tím spojená výstava. 

5) Standa byl pověřen napsat na OMS MO s tím, 
že jsme mimo jiné také spolek sdružující válečné 
veterány, aby nás brali na vědomí o něco více, 
mimo jiné bychom čas od času užili nějaký ten 
prostor pro klubové akce. 

6) Standa nás poinformoval, že Ivo přes svůj slib 
nebude letos chystat brožury do edice Knihovna, 
které si sám zvolil, tím pádem je před námi 
několik otázek, jenž jsou k řešení v členské 
sekci. Prosím vyjádřete se k nim, protože přeci 
jenom jde o náš slib navenek a peníze na tisk by 
měly být zajištěny. Standa dodal, že Ivo si 
brožury vydá přes jiný subjekt. 

7) Blíží se naše prezentace v hotelu Legie dne 2. 
6.  Vladimír zdůraznil, že letos by se neměla 
tolik podcenit propagace akce. Postupně dáme 
dohromady program a na červnové schůzi vše 
doladíme. Písemné pozvánky bude rozesílat 
Standa. 

8) Martin dostal za úkol změnit nadpis stránek 
v současné, tedy 1. fázi. Což se 16. 4. v noci 
stalo. 

9) Znovu upozorňujeme, že k 1. 5. končí provoz 
naší mapové aplikace. 

10) Došlo k založení naši knihovny, kam 
budeme dávat publikace, které Spolek nakoupí, 
případně dostane darem. Takže novým 
přírůstkem se stala kniha y výstavy o  1. světové 
válce a pár brožurek z ČsOL. 

A ač je to divné, i tentokrát se mírně slavilo, bylo 
co, Pepa měl narozeniny, tak vše nejlepší. 

 
 

35.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 

 
Setkání se konalo dne 28. května 2009 od 1700 
hodin v restauraci U Bronců v Praze 
 
účast: Diana, Vladimír, Martin, Jirka, Lucie, 
Pepa, Honzin a Zdeňka 
 

Program: 
1) plánování prezentace spolku dne 2. června 
- prezentace budou mít: Standa, Martin a Hoznin 
- Logistiku obstará Honzin a Standa 
- notebook zajistí Standa se zálohou Vladimíra 
- fotografování zajistíme společnou silou 
- za spolek se bude účastnit: Standa, Vladimír, 
Martin a Jirka, klidně i další 
- a pár drobných úkolů kdo co přinese 
 
2) Pepa přinesl další knihu do spolkové 
knihovny a zakoupí knihu o historii ČsOL a ta 
poputuje tamtéž 
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3) Vladimír nás poinformoval o odhalování 
pomníku parašutistům v Praze a večerní akci, 
velmi jsme ocenili značné množství fotografií, 
které jsme dali ještě dopoledne k nám na web, 
akce byly skvěle organizované, ale jedna malá 
skvrnka by se našla, v průběhu akcí se dostal k 
Vladimírovi dostal neonacistický letáček, 
neskutečné ! 
 
4) vhledem k nejasným informacím z Pardubicka 
dáváme k členské diskusi následující: 
- má letos cenu pořádat seminář v Pardubicích ? 
Seminář by se případně mohl konat v jiném 
městě. Je jasné, že Pardubice byli vždy skvělé, 
včetně ubytování, ale jestli by účast měla být z 
Pardubický ještě nižší než minule, tedy už přímo 
nulová, je tato lokalita poněkud málo vhodná. V 
případě konání na jiném místě by se 
pochopitelně počítalo případně také s 
ubytováním. Odpovězme si prosím na tuto 
otázku, řekněme do srpna, ať se dá nová lokalita 
dohromady. A Standa prověří jak je to s 
Pardubickým zájmem o tuto akci. 
 
5) Martin přítomné seznámil s teoretickou 
možností podílet se malé výstavní činnosti a to 
hnedle ve dvou případných lokalitách. Pravda je 
to ještě celkem vzdálená budoucnost, ale z naší 
strany o danou věc zájem je. 
 
6) K další diskusi je společná akce v Českém 
Brodě 28. 10. Tedy pietní akt k tomuto svátku. 
 
7) Když už jsme u svátků, byl představen nástřel 
tzv. spolkového kalendáře hrdinů, na němž se 
bude dále pracovat a kdoví, třeba to časem půjde 
jako brožura ke svým čtenářům. 
 
8) A když už brožury, tak padlo rozhodnutí dále 
pokračovat v pracovních sešitech. Pravda, stále 
to bude jen tištěná kopie webu, tedy na skvělá 
kniha, ale postupem času, až bude více knih na 
světě a celý soubor začne fungovat jako celek, 
plně vynikne smysl tohoto počinu. Minule se 
objevil velmi nemilý a nečekaný problém, kdy 
jsme zjistili, že 4 měsíce čekáme na nástřel díla a 
dílo nebude. Naštěstí se ozvalo pár členů spolku 
a dáváme se znovu do díla a letos dáme do kupy 
v městské řadě Beroun (nachystá Pepa) a v 
okresní řadě to bude s největší pravděpodobností 
Jeseník (do akce se vloží Roman a Petr). Kostry 
obou byly na schůzi představeny, oproti loňským 
je jen málo novinek, pravděpodobně však k 
oběma dáme na web ke stažení datový soubor 

pro GIS (SHP či KML kdo ví?) a možná ještě 
něco. 
 
9) po dlouhé pauze se zase rozjede systém 
vydávání hledačských kartiček. Na svá bedra si 
to bere Jirka. Sytém bude prostý, zájemce zašle 
fotografii k Martinovi, ten ji vloží do 
kontaktovníku, přidělí číslo průkazky (neb je 
shodné s číslem datového adresáře dané osoby v 
celém systému) a zašle Jirkovi, který zajistí 
nakreslení, tisk a laminaci. Distribuci zajistí ruku 
v ruce se Standou. 
 
10) dohodli jsme další dva termíny pro naše 
setkání. 
 
11) s velkým potěšením jsme přijali fakt, že se 
nám množí nejen přispěvatelé, ale i odkazy na 
náš projekt z dalších webových stránek, obojeho 
už je hodně přes 200. 
 
12) Pepa nás poinformoval na postupu prací v 
oblasti výroby mince pro Geocaching. Mince 
bude vyráběna přes ČsOL jako připomínka právě 
našich legionářů. A podle obrázků je fakt velmi, 
velmi pěkná. Důstojná připomínka našich legií a 
jejich odkazu. 
 
13) a dalším dotazem do členské diskuse je 
výroba nového spolkové trika, pravděpodobně 
by se jednalo o klasické triko a polokošili, znak 
tentokrát vyšívaný. 
 
 

36.setkání klubu ( projektu ) VETS 
 
Setkání se konalo dne 23. června 2009 od 1700 
hodin v restauraci U Bronců v Praze 
 
Účast: Standa, Vladimír, Jirka, Feďo, Martin a 
Honzin 
 
Program:  
 
1)Hnedle v úvodu se řešil problém s výrobou 
spolkového trika, kdy je naše logo natolik 
složité, že je problém ho v požadované kvalitě  a 
podobě přenést na trika, vymysleli jsme jednu 
možnost se kterou se pokusíme obrátit na 
výrobce, jestli neklapne, budeme muset buď 
slevit z požadavku na vyšívaný znak nebo 
změnit pro tento účel to co chceme vyšít, na 
místě se částečně řešili i objednávky, které se 
shromažďují u Martina, nicméně před finální 
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objednávkou, bude stejně každý ještě pro jistotu 
jednou obeslán 
 
2)Standa obvolal část členstva za účelem zjištění 
zájmu o změnu lokality pro prosincový seminář, 
dle ohlasu je zjevné, že letos bude seminář jinde 
než minulá léta a jak to vypadá, bude to v Praze, 
Vladimír se s Alešem podívají na jednu možnost 
ubytování v Praze, Jirka na další, materiál 
bychom nějak společnou silou dohromady dali, 
takže ještě zůstává sehnat vhodný sál a bude 
 
3)Martin informoval o postupu prací na letošních 
brožurách z edice Knihovna, co si budeme 
nalhávat, čtyřměsíční časové manko se dohání 
těžko, ale daří se, u obou jsou hotové kostry, 
Pepovi zbývá „dohledat“ cca 4 VPM v městské 
sérii a Petr s Romanem se do díla vnořili velmi 
zdatně a v okresním svazku zbývá cca 15 kousků 
na dohledání. U všech známe zhruba lokalitu i 
typ co máme hledat, tak se jistě zadaří. Knížky 
budou ve stejném formátu jako loňské, pouze u 
okresní série bude navíc asi vektorová mapka, 
možná ještě jako bonus nějaký soubor bude ke 
stažení na webu 
 
4)Standa oznámil příznivou zprávu, že do 
členské diskuse půjdou vkládat přílohy v 
obvyklých formátech, což přivítali všichni, ale 
Honzin víc 
 
5)Předseda prosí všechny členy spolku, aby mu 
za účelem statistiky pomohli konečně dodělat 
základní přehled o členstvu, respektive potřebuje 
do plánovaného kalendáře především datum 
narození 
 
6)Standa představil službu České pojišťovny 
„Hybridní pošta“, kterou pro spolek zřídí za 
účelem rozesílání oficiální pozvánek, apod. 
 
7)Jirka se plně ujal tvorby kartiček pro účastníky 
projektu a ty za červen na místě rozdal a rozeslal, 
díky mu za ochotu, tahle věc nám dlouho stála 
bokem zájmu 
 
8)Zavládla shoda, že bude třeba více !filtrovat“ 
fotografie z členských akcí jenž se dávají na 
web, tímto posledním filtrem bude pověřen 
Martin, který vkládá jiná data než VPM 
 
9)Za spolek se 30. 6 . Honzin zúčastní III. 
Ročníku soutěže „Má vlast v srdci Evropy“ 
 

10)Na základě informace, kterou předložil 
Vladimír o možném vytváření pamětních desek a 
jiných památek na aktivní nacisty, které jsou 
však odhalovány v současné době padlo jasné 
rozhodnutí, že taková věc, nejenže není VPM, 
ale ani jinak nesmí k nám na web, koneckonců to 
je záležitost spíše pro některé složky státní moci 
 
11)Domluvili jsme termíny na další akce, 23. 
července a 18. srpna, tradičně v Praze od 17 hod 
v restauraci U Bronců a připomínám, že 11. 
července je v Brodě schůze ČsOL 
 
12)A posledním bodem je jasná klasika, 3 
vkladač, každý zájemce je vítán a jak se zdá, tak 
se blýská v tomto ohledu na dobrý čas 
 
13)Nelze zapomenou i na velkou kupu 
informací, které nám Feďo dovezl ze Slovenska, 
čímž dal našemu setkání zase po delším čase 
mezistátní rozměr. 
 
A zřejmě náhodou, zase nějaké ty svátky, takže 
vše nejlepší Zdeňko a Honzine. 
 
 
 
 

Prezentace spolku v hotelu Legie 
 
se konala dne 2. června 2009 v klubovně hotelu 
Legie v Praze 
 
za spolek se zúčastnili: Standa, Vladimír, Martin, 
Olda, Jirka a Hoznin 
a jako hosté nás poctili svojí návštěvou: PhDr. 
Zlata Fořtová - členka HDK ČsOL, Ing. Vladimír 
Prchlík, CSc. - vzdělavatel ČOS, Ing. Milan        
Těšínský - člen HDK ČsOL, CSc, Ing. Imrich 
Vetrák z OMS MO, Ing. Antonín Těšínský, Ing. 
Ivan Šípek, 
 
Tedy účast o 100% větší než na naší poslední 
podobné akci. 
 
Cílem této prezentace bylo nejen představit náš 
spolek a jednotu ČsOL Český Brod, ale i náš 
projekt mapování vojenských pietních míst.  
 
Logisticky skvěle nachystanou akci (díky Honzine) 
zahájil předseda spolku Standa Kain v 1500 s 
následujícím programem: 
 
1) informace o spolku, přednesl Standa 
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2) informace o projektu mapování vojenských 
pietních míst, přednesl Martin 
3) informaci o historickém bádání v našem spolku 
a legionářských denících, přednesl Honzin 
4) informaci o Českobrodské jednotě ČsOL za 
předsedu J. Přerovského přednesl Martin 
5) informaci o péči o válečné hroby na MO s 
ukázkou offline verze online stránek k této 
prezentaci, přednesl Ing. Vetrák 
 
U některých prezentaci se spustila diskuse a padla 
celá řada zajímavých otázek, doufejme, že jsme 
dokázali odpověďmi všechny uspokojit. 

 
Zajímavou informací bylo doplnění stránek MO o 
válečných hrobech o stažitelné soubory ve formátu 
KML (mimo jiné jsou od dubna podobná data ke 
stažení i na našem webu). 
 
Pochopitelně jsme neopomenuli prezentovat 
tištěné produkty z naší knižní edice. 
 
Velmi příjemné setkání bylo ukončeno navazují 
akcí, z čehož plyne poučení, že budeme muset 
plánovat akci delší, aby byl ještě větší prostor pro 
diskusi. 
 
Všem našim hostům velmi děkujeme za účast i 
přízeň kterou projevily k našemu projektu a 
budeme se těšit na další setkání s nimi i s dalšími 
zájemci o problematiku vojenských pietních míst a 
válečných hrobů. 
 
 

Publicistika 
 

Den otevřených dveří ČGHSP 
 
18. dubna 2009 se konal Den otevřených dveří v 
kanceláři a knihovně České genealogické a 
heraldické společnosti v Praze (ČGHSP). Tuto 

akci jsem jako její člen navštívil a do knihovny 
jsem jménem Spolku věnoval po dvou výtiscích 
našich brožur  – VPM Prahy 7 a VPM města 
Český Brod.  
 

 
S potěšením  a poděkováním je převzal předseda 
pan Ing. Mgr. Martin Slaboch. 
 
Na webových stránkách www.genealogie.cz je 
umístěn i odkaz na náš web.  
 

Vladimír 
 
 

O spolku na serveru Deník.cz 
 
8. května v den státního svátku se náš projekt 
objevil i v článku na serveru denik.cz. Dovolím 
si zde podstatnou část textu uveřejnit, jelikož 
značně vystihuje snahu, kterou dáváme do 
našeho projektu, tedy přiblížení pietních míst 
mladší a nejmladší generaci prostřednictvím 
internetu. 
 

Výročí osvobození, svátek práce... mladí to 
neřeší 

 
Česká republika -  Co slavíme 8. května? Mladí 
moc nevědí. Nezajímají je ani neonacisté ani 
holokaust. Válečná pietní místa ve svém okolí 
neznají. 
 
Mladí lidé nevědí, proč je osmého května státní 
svátek. Neznají ve svém okolí žádný památník 
obětem. Problematika genocidy je nezajímá.  
 
Neonacisté jsou pro ně totéž, co fotbaloví 
hooligans. 
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Turista se zájmem o válečnou historii v 
informačních centrech moc nepochodí. Měl by 
se před návštěvou neznámého města sám předem 
vzdělat. 
 
Tak zvané „projektové dny“ v základních 
školách mají všechna možná témata, jen válku 
ne. 
 
Soubor zarážejících zjištění posbíral Deník od 
náhodných respondentů, žáků a ředitelů 
základních škol, na městských odborech kultury 
a v informačních centrech větších měst 
východních Čech. 
Ramínko váhy lehce nadzvedávají pozitivní 
informace z nemnoha míst: Při využití regionální 
historie a moderních technologií lze docílit, že 
mládež zná a ví. 
 
Osvobození: Ticho po pěšině 
 
Téměř všechny základní školy jsou rády, když se 
nich „píše v novinách“. A tak jsou okresní 
redakce Deníku přesně zpraveny o všech 
mikulášských, vánočních a velikonočních 
merendách, školních superstar a opékání buřtů. 
„Žádná ze škol nás nezvala ani neinformovala o 
nějaké akci, která by se vztahovala k výročí 
konce války,“ říkají unisono šéfredaktoři všech 
východočeských mutací Deníku. 
 
Při tvorbě vzdělávacích plánů mají pedagogové 
poměrně volnou ruku. A k dispozici mají tak 
účinný nástroj, jako jsou tak zvané projektové 
dny, kdy je veškerá výuka motivována jedním 
tématem. 
„Měli jsme naposledy projektový den ke členství 
v Evropské unii. Válce není věnován žádný,“ to 
sice sdělil ředitel pardubické školy Spořilov 
Josef Novák, ale pod stejnou odpovědí by mohl 
být dlouhý seznam jmen a škol regionu. 
 
Přátelství mezi národy, Poznáváme svět, 
Evropská unie, Den Země. 
Témata jako Proč se bát sílícího neonacismu a 
podobná se alespoň v Deníkem dotázaných 
školách do projektových dní jako hlavní téma 
nepromítají. 
 

Infocentra: Památky k válce? Nejděte je na 
internetu! 

 
„Jaká místa v regionu nabídnete turistovi se 
zájmem o historii druhé světové války,“ ptali 

jsme se v informačních centrech. „Asi bych je 
poslala na Zámeček,“ přemýšlí pracovnice 
pardubického „ička“. 
 
„A pak bych se musela podívat na internet.“ Na 
internet by se asi turista podíval sám bez rady. 
 
A možná by se nechal zlákat k vědomostní 
soutěži a následné návštěvě památníku v 
Ležákách. „Musím říci, že se oproti předchozím 
letům zvedla návštěvnost,“ hodnotí Kamila 
Chvojková z ležáckého muzea. „Jezdí k nám tak 
pět školních výprav týdně.“ 
Vedení památníku vsadilo na nové technologie. 
Školy přilákal internet. A přitom si děti na místě 
uvědomují hrůzu totální likvidace. 
 
Internet může být pomocníkem i při hledání 
jiných památných míst v regionu. Například na 
webových stránkách Spolku pro vojenská 
pietní místa lze nalézt, na co mnohde ve škole 
nezbyl čas a co informační centra nevědí. 
 

www.denik.cz, Plocková Zuzana 
 
 
 

K čemu vlastně ta první fáze ? 
 
Samozřejmě, každý přece ví, že ke sběru dat. 
Stejně dobře ale poslouží i k případné kontrole. 
Nedávno se na našich stránkách objevil tento 
dotaz: 
Pamětní deska F. Šišky 
„Pamětní deska z domu na křižovatce ulic 
Dvořákova a Vsadsko zmizela protože byl 
přeložen chodník o kus dál,až k silnici a místo 
chodníku je zeleň, přes kterou nebyla vidět ani 
fasáda, natož deska. Ta byla umístěna, jak bylo 
již zde napsáno, na bývalou porodnici, jenže ta 
byla nedávno "předělána" na obytný dům.Ten je 
již dokončen,ale nejsem si jist, zda tam byla 
deska vrácena, neboť jsem se z Přerova 
odstěhoval“. 
 
pravda, dotaz sice nebyl umístěn na stránce 
s daným VPM, ale shoda zavládla v tom, že 
dotaz se týká tohoto VPM: 
 
Pamětní deska František Šiška 
 
Umístění : Přerov, budově bývalé porodnice na 
Dvořákově ulici 
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Nápis : 
Zde hrdinně položil svůj život pro vlast 1.5.45 
FRANTIŠEK ŠIŠKA 
revoluční bojovník 
Budoucím na věčnou paměť 
Foto : Ervín Silný 
 
Tazateli Martin coby správce dat odpověděl: 
„Předpokládám, že máte na mysli, desku 
zmíněnou na této stránce 
(http://www.vets.estranky.cz/clanky/vmp-okres-
prerov/prerov-_-strana-3-_), tedy na porodnici. 
Díky za info, požádám našeho přispěvatele jestli 
se tam může podívat“. 
 
A požádal našeho přispěvatele pana Silného o 
kontrolu dané lokality. A tak se i stalo: 
„Náš kolega místo navštívil a jeho odpoveď 
potěší: 
Po úpravě domu bývalé porodnice na obytný 
dům byla deska opět umístěna na svoje místo, 
tedy asi 2 metry napravo od vchodu“. 
 
Krásná ukázka spolupráce v rámci projektu, je 
vidět že projekt žije a funguje. 
 
 
 

Pomník a emoce 
 
Pravdou je, že parašutisté, kteří se účastnili akce 
proti zastupujícímu říšskému protektorovi 
Heydrichovi pomník v místě svého odpočinku 
ještě nemají. Ale po mnoha letech čekání jsme se 
dočkali pomníku alespoň v místě jejich akce. 
     Pomník stojí a od počátku je okolo nemálo 
emocí. Pravda, někteří novináři zrovna dvakrát 
netrefili realitu už při jeho odhalení, kdy málo 
pochopitelně tvrdili, že na hranolu stojí tři 
výsadkáři v britských uniformách, což je celkem 
podivné, protože uniformy mají jen dva, třetí je v 
civilu. Jedna redaktorka dokonce nějakým 

zázrakem zjistila jméno oné třetí osoby (jde prý 
o Opálku), což je prostě úsměvné. Ale budiž, 
nechme mudrování, je to pomník vojáků a jejich 
pomocníků, netřeba zdůrazňovat, že většina svoji 
odvahu nepřežila. 
     Potud asi vše v pořádku, Jenže, jeden elitní 
redaktor celostátních novin mi nasadil brouka do 
hlavy myšlenkou, že to vlastně není pomník výše 
jmenovaným, ale budoucí možné pietní místo 
pro nácky, že je to vlastně pomník Heydricha. 
Jelikož dotyčný udělá z čehokoliv něco elitního a 
kauz ročně nastřelí tolik, že mu klidně můžeme 
pracovně říkat „sestřelovač“, nechal jsem to 
plavat, koneckonců daná tiskovina celkem rychle 
směřuje k bulváru, takže co ? 
 

     Nu, ale včera 
na schůzi mi 
kolega Vladimír 
ukázal málo 
uvěřitelný leták, 
ke kterému přišel 
právě při 
odhalování 
tohoto pomníku. 
A na onom 
letáčku 
(mimochodem o 
těchto papírcích 
se zmínil možná 
jen deník Právo), 

který snad jen náhodou obsahuje nemalý kousek 
říšské orlice je podobná myšlenka. A hlavně je 
tam výzva k návštěvě tohoto místa v jistý den. 
V článku v Právu je přímo vyjádřena obava z 
toho, že by se v jistý den u tohoto pomníku 
mohla strhnout jakási provokace. 
 
 
 

Náš Spolek pro vojenská pietní místa, o.s. je 
stranou jakýchkoliv ideologií, politiky a 

všelijakých prvků nesnášenlivosti. Ve smrti 
jsou si nakonec všichni rovni. Každý národ 

má tolik hrdinů, kolik si zaslouží a těch pár co 
má by si měl setsakra vážit. Odsuzujeme 

proto snad i jen myšlenku na to, že by se z 
tohoto pomníku mohlo stát jakési poutní 

místo pro neonacisty a jim podobné. 
 
 
 
 
 



 13

Ohlasy z našich internetových stránek a 
veřejnosti  

 
 
město Slaný (KL) 
Ten Josef Sušánek Byl můj prapraděda 

Jáchym P. 
 
Žádost 
Dovolte mi prosím Vás požádat touto cestou o 
možnost použití části Vašeho textu, konkrétně 
článek o definici Válečného hrobu, který 
stanovuje zákon č.122/2004. Nebyla jsem 
schopna výše uvedenou definici naleznout jinde 
než na Vašich stránkách.  
Zpracovávám práci na téma Tradice pietních 
míst na moravském venkově, na příkladu okresu 
Brno-venkov. 

Petra vašutová 
 
Souhlas byl pochopitelně poskytnut. 
 
 
fotogalerie "kasárna Český Krumlov" 
Hrůza co z kasáren zbylo. Sloužil jsem tam. 

Petr 
 
 
Kam se poděly pamětní desky ? 
Dobrý den. Bývalý režim se projevil především v 
popírání historie a "odstraňoval pamětní desky". 
Kam zmizela pamětní deska (informující o 
příjezdu Rudé armády) která byla umístěna na 
zdi u Komerční banky v Kolíně (ul. 
Kutnohorská)... Odkud je pamětní deska s 
reliéfem "rudoajmějce" která se válí u psí boudy 
za budovou Městského úřadu v Českém Brodě? 
 
Pokud "nejsme jako oni", nechovejme se tak... 
 

Krásný den Vám přeje Pet. 
 
Martinova odpověď 
- na první dotaz odpovědět neumím, hádám, ale 
že jste se už poptal v Kolíně na MU, který je 
povinen vést evidenci těchto památek 
- reliéf rudoarmějce z pomníku RA u MKIC se 
dle mojí poslední informace z Brodské radnice 
nachází u VH na Brodském hřbitově, což se 
vrbzku chystám ověřit a posléze případně doplnit  
na web. 
 
Co se týká režimů a odstraňování památek, pak 
vezte, že moje 4leté zkušenost s hledáním VPM 

je taková, že prakticky všechny režimy co se 
touto zemí kdy přehnaly památky nějakým 
způsobem likvidují a odstraňují. Kupodivu 
dokonce i v současné době se VPm ztrácejí jedno 
za druhým. I když tentokrát to spíše než 
ideologie má na svědomí materiál ze kterého 
bývají vyrobená a nulová kontrola výkupu ve 
sběrných surovinách. 
 
 
Díky a žádost 
.. zdravím a chtěla bych touto cestou poděkovat 
za souhrná data osob, sama tvořím blog 
historických osobností, tak že bych ráda použila 
odkazy na vaše stránky. Pokud je nějaký protest, 
stačí napsat sazicka1122@seznam.cz 
děkuji  

Blanka 
Souhlas byl pochopitelně poskytnut. 
 
obec Temešvár (PI) 
Jak to bylo.... Na žádost Píseckých přijela do 
Písku americká jednotka přijmout kapitulaci 
posádky Wehrmachtu dne 6.května 1945 ve 
20,30hod. Několik tanků pokračovalo za 
demarkační čáru k Podolskému mostu přes 
Vltavu, kde vyčkali příchodu Rudé armády. 
Nikoliv však "dlouhé dva týdny", jak je na 
pamětní desku odkudsi opsán špatný zápis. Data 
na náhrobcích padlých rudoarmějců na druhém 
břehu Vltavy (Podolsko, Olešná - viz zde)to 
přesvědčivě vyvracejí. 

Důchodce z Písku 
 
 
medailon kpt.Vendelín Opatrný 
Bydlím v Týništi nad Orlicí, v ulici Kapitána 
Vendelína Opatrného. Dlouho mi to jméno přišlo 
zvláštní a lidé se mu smáli, dokud jsem si 
nezjistil, kdo vlastně Kapitán Opatrný byl. Čest 
jemu. 

Stalker 
 
medailon Jarosla Červinka st. 
Pocta generálovi, Myslim si ze,takovi chlapi jako 
byli brig.gen.Cervinka,arm.gen.Luza,a 
arm.gen.Krejci.a dalsi.zili v dnesni cesky 
republice.byl by vni zivot o necem jinym.museli 
soucasny politiky hnat ze zeme!(alespon 
nektery) svinskym krokem. 

Novotný J. 
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obec Sobíňov (HB) 
Musím poděkovat za krásně vedené stránky. Plk. 
Bedřich Starý je můj prapra strýc. Ve vyfoceném 
hrobě s ním odpočívají i můj děda a babička na 
které rád vzpomínám.. 

Adam 
 
město Brno 
am găsit în listă pe unchiul meu costan grigore- 
rotny.dumnezeu să-l odihnească ! 

costan ioan 
(volný překlad: Našla jsem zde v seznamu svého 
strýce Gregory Costan-rotny.) 
 
Geocaching 
Hezký den, chtěla jsem se zeptat, zda-li 
nechystáte nějakou novou kešku u pomníku v 
Plzni Božkově? A pokud ne, zda-li by vám 
nevadilo, kdybychom se do její realizace pustili 
my? Máme zatím jen nápad: udělat multinu a 
zapojit do ní pomník G. Píky na Slovanech, 
pomník dole na Ostrově v Božkově a 
samozřejmě ten v Božkově \"nahoře\". Díky 
předem za odpověď. S pozdravem geotym Slasi 
 
Martinova odpověď 
Zdravím, určitě v těch končínách kešku 
nechystáme, protože tam nemáme pokrytí 
příznivci, tak, aby se dala udržovat. Budeme víc 
než rádi, když u pomníku schránku zřídíte a dáte 
nám o ní vědět, rádi ji budeme propagovat i na 
našem webu (i když je GC podstatně slavnější 
než celý náš projekt :-) ). 
Díky a mnoho úspěchů 

Martin 
 
 
taky tip na VPM 
Rudolf I. Habsburský, Tento panovník má 
pomník - pamětní kámen někde mezi 
Horažďovicemi a Stř.Hošticemi. 

švitorka 
 
a naše odpověď 
"někde mezi Horažďovicemi a Stř.Hošticemi" je 
naneštěstí moc široký pojem, takto VPM zařadit 
nedokáže ani nejlepší z našeho spolku, kdyby to 
šlo poněkud přesněji, ideálně tak +/- 5 mětrů. 
 
obce Jamolice (ZN) 
Zdravím touto cestou pradědu. 

Miroslav Chvátal 

 
Vzkazy z naší „kešky“ GC1DB3Q 

 
23. května jsme Martin s Pepou cache obnovili. 
Pravda, trochu to trvalo a zpoždění jde na 
Martinův vrub, ale zadařilo a snad vydrží v 
provozu o něco déle než ta první. 
 
Pohodovy odlov.Diky za kes. 

Blogi 
 
Trochu smutna kes na hezkem miste. 
Zanechavame TB, ktery ji snad trochu rozveseli. 
Dekujeme. 

Ota Mat 
 
Odlov behem dnesniho vyletu rychla kes, 
pamatnik na necekanem miste, je dobre si 
pripomenout vsechny tyhle obeti nesmyslnych 
valek. diky! 

Milan Sedláček 
 
Rychlá zastávka pri ceste okolo. Památník a 
okolí je necekane pekne udržované. Je opravdu 
smula takhle na konci války skoncit, ale treba 
zachránili jiné životy. Díky za kešku. 

suhajici 
 
5.dnesni keska na ceste z Lyse, kde jsem 
navstivil vystavu Natura Viva, do Mirosovic. 
Valka je svinstvo v kazde dobe . Dekuji majiteli 
za kesku. 

kef.allin 
 
TFTC Jsme Brodaci a o tomhle pomnicku jsme 
nic nevedeli. Diky 

jankum 
 
Diky za cache u zajimaveho pamatnicku. 

petegeo 
 
Keš byla nalezena bez problemu moc pěkné 
místo díky za keš. 

tom2108 
 
Tak po mnoha měsících opět na místě. Tehdy 
byla čerstvě ukradena. Dnes již nalezeno. Díky 

Cejda 
 
Díky za keš u tohoto památníku. Chtěla by 
trochu přimaskovat, byla vidět a může ji objevit 
kdokoliv, byla by jí škoda... 

SpeedyGT 
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Díky za krabičku. Pamatnicku bychom si jinak 
asi nevsimli. 

Bludicka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chcete se připojit k projektu mapování 
vojenských pietních míst a nevíte jak ? 
Stačí navštívit naše stránky na internetu 

WWW.VETS.CZ 
naleznete tam všechny informace jak se přidat. 
Stojíme o každou pomoc, na našich srtánkách 
nenaleznete pouze vojenská pietní místa, ale i 
něco málo z historie, vojenské insignie, 
fotografie, mapky a mnoho dalšího o válečných 
veteránech a Českobrodské jednotě 
Československé obce legionářské. 
 
Zajímá nás také jak se Vám líbí náš zpravodaj 
Monument, jste spokojeni či nespokojeni ? Dejte 
nám vědět. 
 

Každá pomocná ruka je vítána. 
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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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