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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 
 

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou 
druhé číslo spojeného zpravodaje Spolku pro 
vojenská pietní místa, o. s. a jednoty 
Československé obce legionářské v Českém 
Brodě v roce 2012. 

Nejpodstatnějším změnou v tomto období 
je výrazné zvýšení adminsitrativní a organizační 
činnosti výkonného výboru Spolku. Nová trojka 
dává dohromady vše nezbytné a dohodnuté na 
Valné hromadě. Nemenší úsilí je také věnováno 
překlápění dat ze starého na nový web. Tato 
neuvěřitelně piplavá práce však přinásí mnoho 
pozitivních výsledků. Nejen, že konečně vzniká 
pořádek v tom, kam vlastně které VPM patří 
(což neznamená, že jsme na starém webu měli 
mnoho chyb), ale i jaké jsou tozdíly mezi naší a 
státem vedenou databází památek. A jak možno 
vidět, naše databáze z tohoto srovnání vychází 
velmi dobře. Výsledkem překlápění je, ale i také 
stále rostoucí rubrika v disknusním fóru „Tipy na 
VPM“, které našim členům a příznivcům jasně 
ukazuje „co nám ještě chybí“. Největší 
překlápěči: František Jedlička, Jirka Porteš, 
Vojta Stráník, ale koneckonců všuchni co 
překlápí sem vkládají zjištěné rozdíly mezi 
CEVH a naší databází. 

Ale hlavně, začalo léto (více než 
viditelně), dovolené, prázdniny. Takže se 
věnujme nejen projektu, ale i těm co nám tuhle 
činnost doma tolerují a jako obvykle – trochu 
zovlníme tempo. Věřím, že i tak se toho zase 
nahledá. 

A nelze nepřipomenout, náš člen 
Ferdinand Vrábel měrou neutuchající nám na 
první polovinu července nachystal 
cyklopřejezd z ČR do SR, uvidíme jak se akce 
ujme, ale za takový počin můžeme jen 
smeknout a držet palce. Takových nadšenců 
je málo a akcí ještě méně. Feďo díky, krásná 
akce se vzpomínkou na Československo. 

 
Tak ještě jednou, pěkné počasí, mnoho 

odpočinku, zážitků a i nějaká ta VPM. 
 

Martin 
Vítejte mezi námi : 

 
Jako přispěvatel: Petr Hroník, Viliam Kalinčík, 
Josef Kareš, Martin Kareš, Dušan Koniar, Josef 
Rotbauer, Jan Štěrba, Alexandr Drbal, Andrea 
Lejtnarová, Dana Schubertová, r.Málková, 
Daniela Hartošová, David Slabihoud, Drahomír 

Polách, Dušan Koniar, Eduard Binko, Eva 
Kratochvílová, Eva Škrdlová, František 
Koďousek, František Toušovský, Hana Švecová, 
Irena Sembolová, Jan Králik, Jana Benková, 
Jana Lamačová, Jaroslav Dorňák, Jiří Habla, 
Kristina Boháčová, Martin Kaltoun, Radoslava 
Čermáková, Jaroslav Dolejška. 
 
Ve spolku: Ondřej Brcko 
 
V jednotě ČsOL Český Brod: beye změn. 
  

Kronika Projektu 
 
30.4. 21 000 VPM, zapojilo se 364 osob. 
1.6. 21 100 VPM, zapojilo se 392 osob 

20. 6. 21 200 VPM, zapojilo se 393 osob 
  
  
  

 
Z často kladených dotazů : 

 
Jaký je rozdíl mezi válečným hrobem a 
vojenským pietním místem ? 
 
Válečný hrob je univerzální označení, které 
stanovuje zákon 122/2004 o vál. hrobech. Tímto 
se tedy označuje souhrně vše, od pamětní desky 
po vlastní hrob. Naproti tomu my používáme 
termín vojenské pietní místo a to dále členíme na 
jednotlivé položky. 
 

Žádost o spolupráci či pomoc 
 
 

**** 
107 - Dobrý deň,som vnučka Eduarda Hrnčiříka, 
ktorý bol pravdepodobne umučený na konci 
2.sv.vojny.Žiaľ nevieme presne kde a za akých 
okolností. Bol to veľký baťovec a veľmi slušný 
človek, tak ako aj jeho syn, môj ocko. Celý život 
sa snaží nájsť svojho otca a zistiť kde skončil 
jeho život a za akých okolností. Rada by som 
Vás poprosila o pomoc pri pátraní po stopách 
môjho dedka. Dúfam, že v dnešnej modernej 
dobe PC sa mi podarí nájsť stopu a urobiť tak 
radosť najlepšiemu človeku v mojom živote, 
môjmu ockovi. Mockrát Vám dakujem za 
prečítanie a prípadnú pomoc. 
 

Katarína Sedmáková 
 

**** 
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Z našich aktivit  
 

Od února 2012 bude náš Spolek pořádat 
pravidelné spolkové setkání, a to každý první 
čtvrtek v měsíci. Nejbližší se bude konat ve 
čtvrtek 26.1.2012, v 17h restaurace  U Bronců, 
Biskupská 1139/4, Praha 1. Další budou 
v termínech: 2/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 5/7 (z důvodu 
státního svátku se tento termín pravděpodobně 
vypustí, ale kdo ví, sledujte online diskusi), 2/8, 
6/9, 4/10, 1/11, 6/12. 
 

**** 
 

63. setkání klubu ( projektu ) VETS 

Zápis z 63. setkání účastníků projektu 

konaného dne 3. května 2012 v Praze, 
v restauraci U Bronců 

účast: Vojta, Jirka, Honzin, Martin, Vladimír a 
Ondra. 

Čistě technicky vzato se opět jednalo o pivní 
setkání, tentokrát v pořadí třetí, které probíhají 
podle plánu 1x měsíčně, ale jelikož se nám i 
nadále nedaří naplánovat členské schůze a 
vzhledem k velké účasti jsem opět použil 
označení jako pro schůzi spolku. 

program: 

1)      Úvodní část skoro tradičně patřila ČsOL 
Český Brod, Vladimír nás krátce informoval o 
akci jednoty v Bílých Poličanech, o které bude 
sepsán samostatný článek 

2)      Martin informoval o dění z Republikového 
výboru ČsOL, kde zastupoval předsedu 

3)      Ondra odevzdal přestupní list do 
Českobrodské jednoty, čímž se vbrzku stane i 
papírově brodským členem 

4)      A následoval spolkový blok, který zahájil 
tradičně dobře připravený předseda, 
mimochodem, setkání se účastnil kompletní 
výkonný výbor 

5)      Vojta zahájil tím, že pro některé čtenáře je 
mírně matoucí, když je diskusní fórum na jiné 

adrese než jsou stránky vets.cz, takže dojde 
k přesunu diskuse také na vets.cz 

6)      dalším bodem byl zajímavý nápad 
s včleněním filtru pro načítání dat, jakéhosi 
pokusného vyhledávání (i když to vlastně stále 
ještě plnohodnotné vyhledávání pochopitelně 
nebude), které usnadní badatelům život a hledání 
načtených informací 

7)      posledním spolkovým bodem byla diskuse 
o vložení (respektive kam danou věc vložit) 
publikací sestavených naším členem, jednáním 
byl málo překvapivě pověřen Vojta 

8)      a k větší členské diskusi se dostává tradiční 
téma, které postihlo i bývalý web. Jsme moc 
statický projekt, máme málo příběhů, chce to 
trochu oživit, zase už. Takže se na nové stránky 
bude zvolna sunout publicistika apod. Jedním 
z nápadů, který se zvolna (a velmi pomalu) klube 
je, aby i Monument  byl online, tedy, že by 
některé texty byly nejenom jednou za tři měsíce 
ve zpravodaji, ale i na webu. Při této příležitosti 
ovšem Martin zdůraznil, že zvláště u badatelské 
části je třeba velké opatrnosti, jedna u citací 
z cizích textů, shánění povolení s případným 
publikování a především v obsahu článků. 
V minulosti se mnohdy stávalo, že text byl tak 
trochu založen na autorově přání ve stylu 
„myslím si to tak, bylo to tak“, což dodnes vede 
k poměrně častým opravám na starém webu 
v textové části, kdy vycházejí na světlo denní 
poměrně banální chyby, které by na novém webu 
už být nemusely 

9)      Tak či onak, zamysleme se všichni nad 
obsahem této „nové“ textové sekce, pro kterou se 
pracovně ukazuje potřeb a naplnit sekce „O 
projektu“, „Kdo jsme“, „Naše činnost, obnovení 
památek“, apod. 

10)  Zavládla také shoda, že tempo a kvalita 
překlápění dat na nový web je relativně dobrá, na 
čemž mají hlavní zásluhu jak naší novější 
členové F. Jedlička, Z. Surýnek, tak i členové 
starší dobou členství: Vojta a Jirka 

11)  Vojtovi a Honzinovi patří navíc dík za 
způsob jakým dávají dohromady spolkovou 
byrokracii (Honzin na schůzi dorazil s nemalým 
šanonem a nemenším přehledem o všem 
nezbytném), V. Jedlička dokončil kontrolu 
zápisu z Valné hromady a schválený návrh 
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nových stanov poputuje na MV. Opravdu je 
vidět v systému řízení spolku výrazný posun 
kupředu. 

Setkání bylo relativně krátké, skoro všichni 
výrazně spěchali, ale i tak se vyřešila kupa věcí. 
Asi jako bonus, který je však třeba zmínit – 
nebylo zakouřeno. To ale neznamená, že stále 
potřebujeme najít termíny pro větší schůze. Blíží 
se léto, hlavní hrobařská sezóna, takže vzhůru do 
plánování i hledání. 

 zapsal: Martin 

**** 
 

Akce Bílé Poličany 

Na zámku Bílé Poličany (9 km od Dvora 
Králové nad Labem a 4 km od Miletína) jsme se 
všichni šťastně setkali v pátek 20. dubna 
odpoledne, naštěstí nikdo nezabloudil. Prohlédli 
jsme si pěkné vnitřní prostory i zámecký park. 
Krátce jsme společně doladili program na víkend 
a přáli si na zítřek pěkné počasí. 

 V sobotu ráno sice sprchlo, ale během dne se 
počasí umoudřilo. Dopoledne jsme si prohlédli 
novou expozici Muzea války 1866 na Chlumu a 
vyslechli zajímavé vyprávění z úst zasvěcených 
průvodců, nejen o historii války, ale např. i co a 
kolik toho vojáci jedli, jak byli kteří vyzbrojeni a 
jak špatně byli ošetřováni v případě zranění 
apod. Potěšilo nás, že znají náš Spolek pro VPM 
a náš web. Někteří z nás si zkusili potěžkat 
repliky tehdejších vojenských pušek, vč. 
pověstné jehlovky a naprázdno si z nich i 
vystřelit. Při promítání krátkého filmu nám běhal 
mráz po zádech, když jsme viděli hrůzné záběry 
zranění a umírání vojáků z rekonstrukce bojů. Při 

prohlídce blízkého okolí jsme samozřejmě 
zmapovali pomníky a hroby obětí bojů. 

Bohužel, viditelnost nebyla valná a tak jsme na 
blízkou rozhlednu ani nelezli. 

 V Josefově měl Pepa dohodnutý vstup i 
průvodce, ale jelikož jsme přijeli o něco dříve, 
navštívili jsme ještě předtím blízký pevnostní 
hřbitov. Tam jsem pochopitelně nafotili, co se 
dalo stihnout. Na naše stránky ale asi nic 
nepřibyde, neboť tam již před pár lety „řádil“ 
kolega IvoŠ, takže hřbitov už asi bude kompletně 
na webu. Zadní část hřbitova nyní prochází 
výraznými parkovými úpravami. 

Při prohlídce pevnostního podzemí Josefova 
jsme natrefili na velmi vtipného staršího 
průvodce, který nás seznámil nejen s historií a 
okolnostmi stavby, ale i s radostmi a strastmi 
života vojáků místní posádky. 

 I když jsme si v pátek pochutnali na večeři 
v hotelu, přece nám nedalo, abychom 
nevyzkoušeli i místní blízké pohostinství Pod 
Vinicí v přízemí bývalé školy. Stojí za to 
ochutnat tam např. skvělou česnečku a některou 
z mnoha druhů plněných masových kapes, určitě 
si pochutnáte! Jen pro zajímavost – škola byla 
založena z odkazu rolníka Františka Sixty v r. 
1892, předka Diany Štruplové, rozené Sixtové. 
Pamětní desku má uvnitř napravo nad 
schodištěm. 

Večer jsme pak v příjemném prostředí 
zámeckého salonku den zhodnotili. Feďa nás 
podrobně seznámil s plánovaným blížícím se 
cyklopřejezdem, Pepa nás informoval o 
aktuálním dění v ČsOL a s možností vydat naši 
další brožuru o VPM. Vladimír s Dianou se 
pokusí do příštího května zajistit obnovu jednoho 
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nebo dvou pomníčků v Mělnickém Vtelně za 
spolupráce ČSOL a také o chystaném očistění a 
opravě několika pomníčků padlých v Praze 5 – 
Motole a v Mělnickém Vtelně v květnu 2012. 

 Nedělní ráno nebylo moc přívětivé, ale i tak 
jsme položili květiny a zapálili svíčku u pomníku 
Obětem válek a T.G. Masaryka v Bílé Třemešné 
a uctili tak památku padlých v obou světových 
válkách. Po návštěvě a prohlídce nádherné 
přehrady Les Království jsme se rozloučili a před 
polednem jsme se rozjeli do svých domovů. Na 
cestě domů pak pražská skupina navštívila ještě 
pár měst, vesnic a hřbitovů, ale celkem bez 
valného úspěchu (celkem Pražáci najeli 410 km, 
Slováci určitě o kus více). 

 

 Společnou akci Jednoty ČsOL Český Brod a 
Spolku pro VPM jsme vyhodnotili i přes 
skromnou účast, jako úspěšnou a děkujeme 
Pepovi za vytvoření a zajištění zajímavého 
programu, Dianě za zajištění zámeckého 
ubytování a řediteli Robertovi Koniarikovi a 
personálu Zámku Bílé Poličany – hlavně 
všudypřítomnému panu číšníkovi, za ochotu a 
vstřícnost při zajištění naší akce. 

 

Odkazy: 
http://www.florian-club.cz/ 
http://pod-vinici.unas.cz/ 
http://www.chlum1866.cz/ 
http://www.pevnostjosefov.cz/. 

 Zapsal Vladimír Štrupl, 5. května 2012 

**** 
Spomienka na popravu čs. dôstojníkov 

v Kaunicových kolejích v Brne 
 

Vo štvrtok 21. júna 2012 sa v Brne – 
Kaunicových kolejích uskutočnila pietna 
spomienka pri príležitosti 70. výročia popravy 
siedmich čs. dôstojníkov na čele s posledným 
predvojnovým náčelníkom Vojenskej akadémie 
v Hraniciach na Morave a veliteľom ilegálnej 
odbojovej organizácie Obrana národa na 
Morave, ruským legionárom, divíznym 
generálom in memoriam Otakarom Zahálkom 
(1891–1942). 
 
Zahálka, po okupácii Čiech a Moravy nacistami, 
zapísal do kroniky akadémie okrem iného aj tieto 
slová: „Rozcházíme-li se v bolesti nad ztrátou 
toho, co bylo naší láskou a naším životem, 
zůstává v nás nezlomná hrdost a čisté svědomí, 
že jsme byli věrnými a poctivými služebníky 
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nového státu. A tu hrdost československého 
důstojníka poneseme až do hrobu! Loučíme se 
navždy? Věřím, že nikoli. I já věřím ve 
vzkříšení, jako to řekl pisatel této kroniky. Láska 
k vlasti, obětavost nezdolnost a síla v našem 
národě zůstávají a trvá i víra v lepší budoucnost. 
Náš národ, tolikrát těžce zkoušený, se opět dočká 
lepších dob a zachová si svůj jazyk a svou 
schopnost života pro všechny věky. Hranice, na 
Bílou sobotu, dne 8. dubna 1939. Brig. gen. 
Otakar Zahálka, velitel vojenské akademie." 
 

 
Neboli to prázdne slová a tento skutočný 
vlastenec to spolu so svojimi šiestimi 
dôstojníckymi druhmi a spolubojovníkmi 
popravenými 21. 6. 1942 (Josef Jakob, František 
Kopuletý, Adolf Matějů, Stanislav Pergler, Jan 
Svoboda, Jan Valenta) dokázal aj zoči-voči 
nepriateľom ľudskej kultúry a  civilizácie, katom 
a gestapáckym vrahom českého i slovenského 
národa. Rodiny popravených vlastencov ich 
popol z brnianskeho krematória nikdy nedostali, 
zato museli zaplatiť účet za ich spopolnenie. 
Rozsudky stanného súdu v Brne vynesené 21. 6. 
1942 boli vykonané v ten istý deň. Vtedy bolo v 
Brne popravených ešte ďalších 5 osôb a u mužov 
bolo v zdôvodnení uvedené, že „boli v spojení s 
osobami, ktoré mali účasť na činoch 
nepriateľských Ríši“. Jediná v ten deň v Brne 
popravená žena Božena Brunclíková, uvedená v 
zozname pod číslom 12, mala ako zdôvodnenie 
uvedené, že bola odsúdená za to, že 
„schvaľovala atentát na SS Obergruppenführera 
Heydricha a vyzývala na podporu páchateľov“. 
 
Podľa spomienok pamätníkov a dokumentov sa 
na popravy v Kaunicových kolejích, ktorými 
prešlo viac ako 35.000 väzňov a zomrelo tu viac 
ako 1350 našich hrdinov, chodili pozerať 

nemecké ženy i s deťmi a v Brne sa na toto 
strašné divadlo dokonca predávali vstupenky! 
 

 

 
Pietny akt v Brne usporiadala Československá 
obec legionárska, Jednota Valtice (František 
Trávníček) a za Jednotu ČsOL Český Brod a 
Spolek pro mapování vojenských pietních míst 
o. z. Praha,  sa na ňom zúčastnil F. Vrábel z 
Bratislavy. 
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Publicistika 
 

Na svém kontě mají 20 970 zmapovaných 
vojenských pietních míst! 

V sobotu 31. března se v hotelu Legie v Praze 
konala valná hromada Spolku pro vojenská 
pietní místa, která řešila zásadní otázky důležité 
pro jeho další činnost. 

 

 Hlavním bodem programu se stalo projednání  
a následné schválení úprav stávajících stanov 
spolku tak, jak si to časem vynutily zkušenosti  
z práce spolku. Jednalo se o tři základní věci – 
snížení počtu členů výkonného výboru ze sedmi 
na tři osoby, aby tento výkonný orgán mohl 
fungovat pružněji, zavedení členských 
příspěvků, bez nichž není možné nadále 
financovat provoz počítačového serveru pro 
potřeby spolku, a ustavení možnosti vyloučit 
člena hlasováním valné hromady pokud 
dlouhodobě neplní své členské povinnosti. 
Novinkou v členských povinnostech je 
především placení členských příspěvků. Jejich 
výši navrhuje výkonný výbor a schvaluje valná 
hromada. V odůvodněných případech může výši 
příspěvku člena spolku na základě jeho žádosti 
výkonný výbor snížit. 

Po schválení těchto změn stanov valná hromada 
zvolila nový výkonný výbor spolku ve složení 
Jan Kincl, Vladimír Štrupl (oba členové Jednoty 
ČsOL Český Brod) a Vojtěch Stráník. Výbor pak 
svého středu jako předsedu zvolil Vojtěcha 
Stráníka. Poté výkonný výbor navrhl členský 
příspěvek na rok 2012 ve výši 400 Kč splatných 
do 30. června 2012, což valná hromada schválila. 

Spolek pro vojenská pietní místa vznikl v roce 
2007 a za dobu jeho existence jeho členové, 
sympatizanti a další příznivci zmapovali  

a umístili na web spolku celkem 20 970 
vojenských pietních míst (VPM), z toho 906  
v zahraničí.  

Kromě mapovaní VPM spolek také propaguje 
vojenská pietní místa formou geocachingu tím 
způsobem, že v jejich blízkosti budují tito 
nadšenci skrýše (cache), které pak ti, kteří se této 
volnočasové aktivitě věnují, hledají na základě 
zadaných souřadnic pomocí svých GPS navigací. 
Na cestu po skrýších zřízených v rámci této hry 
u nás i ve světě se již vydalo nebo ještě vydá 25 
"putovních mincí" - geocoinů – vyrobených 
k tomuto účelu Čs. obcí legionářskou. Zatím 
nejdelší vzdálenost, 18 653 km, urazil geocoin  
s označením TB3B26Y s obecným "přáním" 
cestovat po vojenských pietních místech.  
Na cestu se vydal 18. června 2010 a nyní  
se nachází v Dubaji. 

Text: Jitka Lenková, foto: Ladislav Lenk 
http://obeclegionarska.cz/index.php?mid=4&aid

=679 
 

**** 
 

Lesní hřbitov Borek 
 
Lesy ČR, díky Programu 2020 za částku 635 tis. 
korun, zrekonstruovaly již značně zchátralý 
Lesní hřbitov Borek nedaleko obce Bělá pod 
Pradědem. Slavnostní otevření proběhlo v úterý 
29. Května 2012 v 15:30 hod, za účasti 
Javornické dělostřelecké gardy, která držela 
čestnou stráž, představitelů obce Bělá pod 
Pradědem i olomouckého kraje a v neposlední 
řadě byla posvěcena farářem. Nechyběla Česká 
ani Ruská hymna. 
 
V  těsné blízkosti hřbitova se podél Bystrého potoka 
(Kiefrich)nacházel  zajatecký  tábor.  V  tomto  táboře 
byli  umístění  ruští  váleční  zajatci.  Objekty  tohoto 
tábora  byly  po  válce  používány  vojenskou  správou 
jako  muniční  skladiště.  V  současnosti  stojí  pouze 
jedna  budova  (sklad  Prachárna)a  tu  využívá  lesní 
správa. 

Průměrně  se  v  táboře  nacházelo  asi  80  osob.  Při 
nouzovém ubytování až 100 osob. 18 ruských zajatců 
zde našlo smrt opět vinou epidemie skvrnitého tyfu. 
Podmínky  v táboře  byly  katastrofální.  Nelidské 
podmínky,  nedostatečná  strava,  špatné  oblečení  a 
hygiena vedly k častým nemocem. Zcela vyhladovělí 
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a  zesláblí  zajatci  byli  často  vyměňováni  za  nové 
zajatce  z kmenového  tábora  Stalag  VIII  F 
v Lamsdorfu.  Občas  docházelo  k výměně  zajatců  i 
mezi  tábory  v Rudohoří  (Vietseifen)  a  na  Rejvízu. 
Následkem  toho  se  v těchto  táborech  rozšířila 
epidemie skvrnitého tyfu. 

Tito zajatci byli zaměstnáni  jako  lesní dělníci u  lesní 
správy  v  Domašově,  kteří  si  je  od  německého  voj. 
velitelství vyžádali. Před blížící se  frontou odešli tito 
váleční  zajatci  společným  transportem  dále  do 
vnitrozemí. Jejich další osud není znám. 

Dosud se mi podařilo najít a opravit jména nebo data 
zajatců  nalezením  jejich  osobních  karet.  Němci 
vydané karty putovaly se zajatci od  jejich zatčení až 
po úmrtí. 

Zde jsou jejich jména:    

1) Burchanov Dmitrij     
25. 10. 1912  ‐  04. 12. 1941 
2) Afanasjev Fedor   
01. 03. 1909  ‐  20. 12. 1941 
3) Polikašev Vasilij 
22. 06. 1909  ‐  07. 11. 1941 
4) Ušakov Vasilij 
21. 01. 1905  ‐  14. 11. 1941 
5) Korobanov Vaslij 
01. 03. 1914  ‐  21. 11. 1941 
6) Beikov Michail 
10. 06. 1904  ‐  27. 11. 1941 
7) Popov Matěj 
02. 08. 1905  ‐  12.012. 1941 
8) Ivanov Leonid 
08. 08. 1907  ‐  08. 11. 1941 
9) Volkov Michail 
19. 07. 1904  ‐  27. 11. 1941 
10) Ičev Nikolaj 
22. 10. 1905  ‐  05. 12 1941 
11 Bajkov Nil 
06. 12. 1902  ‐  04. 12. 1941 

Jména zajatců, u nichž se mi zatím nepodařilo najít 
jejich osobní kartu: 

1)Somtrelkin Nikolaj 
2)Belagov 
3)Krikun 
4)Skrižaj 
5)Bolovkin 
6)Neidentifikován 
7)Neidentifikován 

Mé další pátrání po zajatcích na Jesenicku, můžete 
sledovat na této stránce: http://www.koncentracni‐
tabory.estranky.cz/clanky/zajatecke‐tabory‐na‐
jesenicku/ 

před rekonstrukcí 
 
 
 

po rekonstrukci 

Roman Janas 

**** 

Nejde jenom o vzpomínku 

V poslední době se množí „ztráty“ či zmizení 
válečných hrobů či vojenských pietních míst. 
Ačkoliv se náš spolek zabývá především 
mapováním a ne detektivní činností, asi se 
budeme muset více zaměřit na informování 
veřejnosti o prostém faktu, že za evidenci 
válečných hrobů odpovídá stát. Na základě 
zákona o válečných hrobech je stát (pověřené 
obce-malé okresy, kraje a Minsiterstvo obrany) 
povinen vést tuto evidenci. Patřím mezi ty, kteří 
si pod pojmem vedení evidence představují něco 
jako „mít přehled“, tedy ne, že se jednou provede 
sčítání  apak je na věky klid. Jak jsem uvedl, VH 
a VPM nám mizí, tedy začneme do našeho 
zpravodaje dávat tyto příběhy mizení. 
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Příbeh zdaleka ne letos první,  
Praha, Biskupcova ulice 

Dobrý den, zajímalo by mě, kam zmizela 
Pamětní deska rodiny Zelenkovy a Růtovy v 
Praze 3, v Biskupcově ulici č. 1837/4. Ptá se 
Zuzana Šmejkalová. Na našich stránkách toto 
místo najdete. 

 

 

 

 

 

A z další komunikace: 

Dobrý den, ze zákona o válečných 
hrobech je Vám povinna na tuto otázku 
odpovědět pověřená osoba na MÚ pro Prahu 3 
(daný úřad musí vést evidenci válečných hrobů a 
mít o nich přehled). Na tomto webu je dané 
místo zde 
(http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-hlavni-
mesto-praha/vojenska-pietni-mista-v-praze-3-_-
strana-3-_.html). Na stránkách MO jsem dané 
místo nenašel (ale to neznamená, že není v 
evidenci, mohl jsem se přehlédnout). Jako 
kontaktní osoba pro Prahu 3 je zde uvedena: Eva 
Cihelková, evac@praha3.cz. (odpovídá M. 
Brynych). 

Děkuji za informaci, zkusím se s dotazem 
obrátit na paní Cihelkovou, je to vedoucí odboru 
občansko správního.Myslím, že je to minimálně 
škoda (nechci použít slovo "ostuda"), že zrovna 
letos, když je výročí provedení operace 
Anthropoid, je u vchodu, kde žil Jan Zelenka 
Hajský, pouze prázdné místo po pamětní desce. 
Děkuji za radu, Zuzana Šmejkalová. 

Není zač, doufejme, že se jedná např. o 
rekonstrukci a památka je v úschově. Naneštěstí 
se však stává, že se památky letos ztrácí nějak 
často a to nejen v Praze. Pozitivní však je, že se 
tím už zabývá Policie (minimálně dva případy za 
poslední dva měsíce). (odpovídá M. Brynych). 

Dobrý den, přeposílám pro Vaši 
informaci odpověď z MČ Prahy 3: 

 
"Pamětní deska věnovaná rodině Jana Zelenky-
Hajského není vedená jako pietní místo - válečný 
hrob. O znovu zřízení pamětní desky se jedná. 
Deska byla odstraněna bez souhlasu městské 
části při rekonstrukci." 
 
Tak doufejme, že jednání o znovuobnovení 
desky budou úspěšná. 
Bohužel si myslím, že se památky ztrácí často 
právě z důvodu, že jsou zhotoveny z různých 
kovů a vandalové je nosí do výkupen. 

 
S pozdravem Zuzana Šmejkalová. 

No mně by spíše zajímalo co znamená 
věta, že deska není vedena jako válečný hrob. 
Zákon jasně stanoví co je to válečný hrob (např. 
pamětní deska, která se váže k události - což toto 
místo jasně splňuje) a zároveň při nejasnostech 
rozhoduje MO a nikoliv úřad. Takže se mimo 
jiné obávám, že si úřad nesplnil své povinnosti. 
Takže to raději oznámím i na referátu VH na 
MO. Velké díky za Váš zájem i nasazení. 

odpovídá M. Brynych 

Na základě odpovědi z MO (za 
povšimnutí určitě stojí rychlost jejich reakce, 
MO v tomto směru reaguje příkladně!) mohu 
odpovědět kvalitněji. Daná památka splňuje 
atributy válečného hrobu ze zákona a měla by 
být v evidenci. V evidenci VH není proto, 
protože zmizela dříve než byla pověřenou 
pracovnicí zařazena (ale o dané lokalitě se ví). 

odpovídá M. Brynych 

Naše společné úsilí zřejmě přispělo k 
tomu, že na místě pamětní desky se tento týden 
objevila papírová cedulka oznamující, že deska 
bude znovu vystavena v den úmrtí Jana Zelenky 
Hajského. Pod ní bylo propiskou připsáno 
následující: "Hlavně ji dejte výš nebo ji zas 
někdo ukradne." (to je dostatečně vypovídající) 
Následujícího dne byla stržena i tato zelená 
papírová cedulka. Jsem tedy zvědavá, zda se 
pamětní deska objeví v neděli 17.6.a jak dlouho 
na domě vydrží. I já Vám děkuji za spolupráci, 
snad se nám podařilo upozornit na nedostatek. 
Můžeme však jen doufat, že deska se na domě 
"ohřeje" co nejdéle to špatné chování lidí dovolí.  

Zdravím! Zuzana Šmejkalová 



 10

díky za další informace, DÍKY patří 
jednoznačn Vám, pozorných a ochotných lidí je 
u nás moc málo. A s takovým "tahem na branku" 
ještě méně. Nebýt Vás, tak se na toto místo 
přijde čert ví kdy, takto je alespoň nějaká šance. 
Příjemný den. 

odpovídá M. Brynych 

**** 

Příběh druhý, Praha, Opletalova ulice 

Pátrám po životních osudech generála 
Bohumíra Podlezla a podařilo se mi zjistit, že 
jeho syn Vladimír padl 5. 5. 1945 v bojích 
Pražského povstání. Na stránkách Spolku pro 
vojenská pietní místa jsem nalezl i fotografie 
pamětní desky připomínající Vladimíra Podlezla, 
u fotografií je uvedeno: 
Umístění: Praha 1, Opletalova 920/3 
Nápis: 
ING. RUDOLF 
PUCHÝŘ 
Z PRAHY XII. 
41. LETÝ 5.V.1945 
VLADIMÍR PODLEZL 
Z PRAHY II. 
20. LETÝ 5. V.1945 

 
 

 
Válečný hrob dle MO: měl by 
Souřadnice: N50°4'52.3'' E14°25'46.1'' 
Pomník přidal: Vladimír Štrupl 
 
Nejsem z Prahy, ale dozvěděl jsem se, že tato 
pamětní deska už údajně na daném místě není – 
nevíte prosím, co se s touto pamětní deskou stalo 
a pokud na daném místě opravdu není, jak a také 
proč došlo k jejímu odstranění? 
 
Také jsem se chtěl zeptat, zda třeba náhodou 
nevíte něco i o osudech těchto padlých – tedy v 
tomto případě o Vladimíru Podlezlovi, případně, 
zda mi nemůžete poradit, kam se obrátit při 
získávání informací o obětech Pražského 
povstání. 

Marek Ruznar 

 

Vladimírova odpověď 

Díky za Váš zájem o náš web. Máte bohužel 
pravdu - deska již na místě není, s největší 
pravděpodobností byla nějakým lumpem sprostě 
ukradena a za pár korun ji ve sběrně vykoupil 
ještě větší lump. Nad deskami byl zřejmě reliéf, 
který vidíte na fotografii VPM z nám. Jana 
Palacha.  
   
O osudu padlého hrdiny žádné jiné informace 
bohužel nemám. Jen snad tu, že Vladimír 
Podlezl není uveden v Seznamu padlých ve 
dnech 5.-9.5.1945 Posádkového velitelství Velké 
Prahy.  
V Centrální evidenci válečných hrobů 
Ministerstva obrany 
http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-
hrobu-ci-
mista?id=236247&pfil=True&srn=podlezl&st=1
& je však evidována pamětní deska obětem II. 
sv. války, na které je uvedeno jeho jméno i s 
datem smrti.  
   
Pro získání dalších informací se zkuste obrátit na 
Vojenský historický archiv, kontakty najdete na 
webu.  

**** 
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Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich 
internetových stránek a veřejnosti  

 
Přátelé seznamte se s projektem Rozeznění 
Lidice 2012 a pak čtěte články ve Zpravodaji 
na www.lidice.cz. Od 1.5. 2012 začínají 
vycházet a vyjadřují názor lidických občanů. 
 

Antonín Nešpor 
**** 

 
Josef DUDA 

Cpt.RAF, generál letectva Josef DUDA, CBE 
narozen 9.8.1905 v Bratkovicích, Kralupy nad 
Vltavou – zemřel 7.12. 1977 v Prostějově. 
Komandér Řádu Britského impéria a Řádu 
Bílého lva, generál letectva Josef Duda byl v 
letech 1933-35 nejprve velitelem Vojenských 
akademiků ve VLU (Voj.letecké učiliště) v 
Prostějově. V letech 1935-39 působil v 
Leteckém pluku 3 „Generála – letce 
M.R.Štefánika“. Stal se velitelem stíhacích letek 
a perutí v ČSR. 
Po 15.3.1939 organizoval ilegální odboj a se 
svojí skupinoupřešelv červnu protektorátní 
hranice do Polska, kdevstoupil do dobrovolného 
zahraničního vojenského II. Národního odboje. 
Působil jako velitel českých letců ve Francii a 
Velké Británii. Válku ukončil v hodnosti 
plukovníka, snávrhem na povýšení do rytířského 
stavu. 
Od roku 1945 působil jako velitel opět ve VLU 
Prostějov. Stal se velitelem čs.letectva na 
Moravě. V roce 1948 byl komunistickou vládou 
přeložen do zálohy a degradován. 
V roce 2002 byl udělen generálovi Josefu 
Dudovi Řád Bílého lva vojenské skupiny 
III.třídy in memoriam. 
 
Rozehnal Ivo – zdroj – přepis Radniční listy 
28.11.2008 Prostějov 

Komentáře: 
Plk. Dudu jsem osobně znala, pomohl mému otci 
a dalším letcům na útěku do Polska, utíkali přes 
Těšín za pomoci železničářů. Po 48 byl jeho 
osud těžký, bydlel v Prostějově a zůstal úplně 
sám, rodina se s ním rozešla. Stýkal se s plk. 
Zimou, který bydlel v Prostějově taky. Byl to 
vynikající pán. 

Dagmar 
 

Existuje kniha napsaná historikem a 
generálovým synovcem Zbyňkem M.Dudou, kde 
lze nalézt daleko více ůdajů včetně kopií 
dokumentů a fotografií: 
 
Zbyněk M. Duda: Velitel stíhacího letectva, 
Naše vojsko 2005, 300 stran 

Vladislav Malát 
**** 

Pomník Jaromír Peterka 

Umístění: Zdětín, lokalita Bělecký mlýn - 
Mokřiny, u kapličky, v borovicové výsatbě. 

Nápis: 
JEN LÁSKA K VLASTI MILOVANE 
MNE VEDLA V BOJ PROTI VETŘELCI 

PRO VLASTENECKOU ČINOST 
17.BŘEZNA 1945 NA TOMTO MÍSTĚ 
VYDECHL SVOU MLADOU DUŠI 

JAROMÍR PETERKA 

PARTYZÁNSKÁ SPOJKA ZE ZDĚTÍNA 
VE VĚKU 24 ROKŮ 
ZRAZEN-MUČEN A ZASTŘELEN 
GESTAPÁCKÝMI KATANY 
NEZRADIL DRUHŮ 
ČEST JEHO PAMÁTCE 

Foto: Rozehnal Ivo, 19.10.2010 

Nový komentrář: 
Tohle je pomník mého prastrýčka. Byl to bratr 
mojí babičky Jiřiny Dvořákové roz. Peterkové, 
která už 5let není mezi námi. Na svého bratra 
vzpomínala vždy s láskou. Byla jsem na tom 
místě asi jako 5 letá.Pamatuji se, že pomníček 
byl v lese. Před 7-8 lety jsem tam byla 
naposledy. Okolí se mi moc nelíbilo. Všechny 
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stromy kolem byly vykácené. Tenkrát jsme 
sebou měli i babičku, která se na ta místa chtěla 
naposledy podívat.Tedˇpodle této fotografie 
soudím, že je okolí nově opraveno a opět 
osázeno. Děkuji za svou rodinu těm, kteří se o 
pomník takto starají a roky starali. Jsem na svého 
prastrýčka velice hrdá. Vždy, když o něm s 
rodinou mluvíme,mám mrazení v celém 
těle.Dosud žije ještě třetí ze sourozenců moje 
teta Anežka Páleníková roz. Peterková 83 let. 
 

Pavlína Wiesnerová 
**** 

 
Hradové Střímělice 
 
Plk. Karel Pavlík 
Z Hradových Střímelic pocházel kapitán Karel 
Pavlík. Ten byl velitelem obrany Czajankových 
kasáren ve Frýdku - Místku 14. března 1939, 
jediného pokusu o obranu při okupaci Českých 
zemí německou armádou. 
Za Protektorátu se zapojil do odboje v organizaci 
Obrana národa, byl zatčen a v lednu 1943 
popraven v Mauthausenu. In memoriam byl 
povýšen na plukovníka. 
V Kostelci nad Černými lesy má symbolický 
hrob, o pietním místě v jeho rodných Hradových 
Střímelicích mi není nic známo. 
 

ThDr. Jakub Jukl Th.D., Muzeum Říčany 
 

**** 
 

Seznam příslušníků PS a vojsk MV, kteří 
zahynuli po dobu služby 

 
Stržm. Lad. Patočka padl v boji s banderovci 
20.8.1947 nad obcí Krasňany okr. Žilina, kde má 
na místní hasičské zbrojnici pamětní desku. 
Byl vyznamenán Ćs. válečnýM křížem in. mem. 
Dne 8.ZÁŘÍ organizuje Klub českého pohrančí 
se slovenskými přáteli setkání k 65. výročí 
porážky banderovců na Slovensku. Bude 
zahájeno 8.9.ve 14 hod. u památníku 
francouzských partyzánů pod Strečnem a 
pokračovat na náměstí ve Varíně a v 
Krasňanech. Zájemci jsou zváni  

 
Milan Richter 

 
**** 

 
 

Památník obětem  2. světové války 
 
Umístnění : Podolí, na návsi naproti kostela 

 
Poznámka:  
k pamětním deskám 
patří i (asi 6 
metrový) jehlan s 
letopočtem 1985 
 
 
Foto : Klára a 
Roman Ujfaluši, 
16.7.2008 
 

 
Nový komentář: 
Jehan u pamětních desek měl v dolní až střední 
části umělecky zpracovanou hvězdu s dlouhými 
štíhlými špicemi. Nějakému vandalovi tento 
symbol - v celém světě často používaný - zde 
vadil... Škoda, že autoři tohoto textu, tuto 
skutečnost neuvádí. 

Ing. Stanislav Mrázek 
 
Odpověď za Spolek: 
Díky za doplnění, autoři toto neuvedli, protože to 
nevěděli. Navíc tento web slouží ke sběru 
informací. Posbíráme, poskládáme a až pak 
prezentujeme. 

Martin Brynych 
 

**** 
Bolevec 1917 

 
Dobrý den, rád bych se na Vás obrátil s 
informací o památníku Bolevecké tragedie z 
roku 1917, která je podle mého 
soudu plnohodnotným místem, které zaslouží 
stejné úcty, jako ostatnímísta, která jsou 
označována jako pomníky a památníky vojákům. 
Ono místo se nachází v areálu Škoda JS a.s, 
Orlík 266, Plzeň avěřím, že vedení společnosti 
bude nakloněno určité "popularitě" tohotomísta 
(nafotografování, příp.zkrášlení). A to tím spíše, 
že v letošním roce (25.května 2012) bude výročí 
95.let od tragedie. Pomníček byl vystaven v roce 
1967. 

Václav Král 
 

**** 
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Vzkazy z našich „kešek“ 
 

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod 
 
Nutno říci, že přestože úprava okolí znamenala 
pro kešku komplikace, pro samotný pomníček je 
to pozitivní. Díky! 

Bobek_AzBest 
**** 

Odloveno cestou okolo.Diky za zajimave misto a 
cache. 

pig€ons 
**** 

Hezký pomník a hezká krabička, díky. 
Scheba 

**** 
 

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava 
 
Zatím nejlepsi, nejhezci a nejzajimavejsi cache :) 

 
Mimka  

**** 
 

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 
 
Díky za ukázání zajímavého místa. 

erigby 
**** 

Kešing nas zavádí na místa, kam bychom jen tak 
nešli, . Toto je jedno z nich. Clovek položil svuj 
život jeden den pred koncem války, hruza. Díky 
za kešku 

Chalupari 
**** 

Na náhrobku jsem nechala nejaký ten kvet.. 
Kvaka 

**** 
Zajímalo by mne, kolik lidí pomnícek shlédne, 
když nepocítám kacery... škoda, že je takto 
schován 

Papouskovi 
**** 

 
GC2DH6B (VPM004), Belgie 

 
We were on our way from Ypres to Tyne Cot 
when Mathsteacher noticed a cache coming up. I 
am glad that we stopped to find it because we 
would not otherwise have seen this interesting 
memorial. Greetings from Wales. 

lefthanded99 
**** 

 

On a motorcycling holiday traveling around 
Normandy and Belgium visiting many historical 
sites.My last cache on the holiday. 

itschopper 
**** 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
Hezká procházka lesem a zajímavé místo pro 
pomnícky,ale asi to byla ta místa,kde padli. 

hrundik 
**** 

Takhle ukryté místo jsme necekali. Díky moc za 
zavedení sem. 

mysakf 
**** 

 
 
 

 
http://www.geocaching.com 
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Vzkazy od našich Geocoinů 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
TB1TQ28, Czech Legionnaire Geocoin 2007 

 
aktuální pozice: Greece 

**** 
TB3B281, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

No. 4 
 
aktuální pozice: Overijssel, Netherlands,  
v cachce: GCKAGD 
 

**** 
TB3B273, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

0005 
 
aktuální pozice: Niederösterreich, Austria,  
v cachce: GC1BJVC 
 

**** 
TB3B26Y, Czechoslovak Legionnaire Geocoin 

0006 
 

aktuální pozice: Southern England, United 
Kingdom,  
v cachce: GC3N1KJ 
 
Tento coin má zajímavý log za poslední čtrvtletí: 
Ještě v prosinci byl v Iráku, ale v květnu se dal 
na cesty: United Arab Emirates (10.5.),  a od 
konce května je v Anglii (Southern England). 
 

**** 
TB3B27Y,  Czechoslovak Legionnaire 

Geocoin 0007 
 
aktuální pozice: Sachsen-Anhalt, Germany,  
v cachce: GC3E2XY 
 

**** 
 
 
 

Úplnou informaci o geocoinech Československé 
obce legionářské naleynete na webových 
stránkách Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. 
a Jednoty ČsOL Český Brod - 
http://www.vets.cz/2791-seznam-nasich-
geocoinu-2/ 
 

**** 
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM 
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**** 

 
            

 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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Cykloprejazd Košariská – Hodonín 
I. ročník – 13./14. – 15. júla 2012 

 
   V roku 2011 sa podarilo dobudovať cyklotrasu spájajúcu rodiská Milana Rastislava Štefánika a Tomáša 
Garrigue Masaryka. V tomto roku 2012 si pripomíname: 150. výročie založenia Sokola, 95. výročie 
bitky pri Zborove, 75. výročie úmrtia prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Pri tejto príležitosti prišli 
členovia Jednoty Československej obce legionárskej v Českom Brode s iniciatívou, usporiadať 
cykloprejazd medzi uvedenými lokalitami. 
 
   Akciu organizuje Jednota ČsOL Český Brod v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika 
na Brezovej pod Bradlom za účasti viacerých obecných a  mestských samospráv. 
 
   Cieľom akcie je založiť tradičný každoročný cykloprejazd spájajúci rodiská TGM a MRŠ, pričom 
by sa cieľ a štart striedali: I. ročník 2012: Košariská – Hodonín, II. ročník 2013: Hodonín – Košariská 
atď. Počíta sa s tromi pietnymi aktmi: na Košariskách pri soche M. R. Štefánika, pri Mohyle M. R. 
Štefánika na Bradle a pri soche T. G. Masaryka v Hodoníne 
   Podujatie by každoročne organizovala ČsOL (Jednota Český Brod) v spolupráci so Spoločnosťou 
M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom vždy v druhý prázdninový víkend. Podujatie by nepochybne 
postupne pritiahlo aj pozornosť médií a pomohlo by propagovať ČsOL, čs. légie, zakladateľov 
Československej republiky a  česko-slovenskú vzájomnosť medzi mládežou, turistami i v kruhoch širšej 
verejnosti. Ak by sa podarilo usporadúvať každoročne tento cykloprejazd, časom by vznikla tradícia 
a akcia by prispela aj k vlasteneckej výchove mládeže, žiakov i študentov. Základy dnešnej samostatnej 
Českej republiky a samostatnej Slovenskej republiky spočívajú na základoch a hodnotách, ktoré 
presadzovali a hlásali Štefánik, Masaryk a Beneš: sloboda, nezávislosť, demokracia, rovnoprávnosť 
medzi národmi a národnosťami, európska integrácia, život v mieri a  vzájomnom porozumení. 
 
            Termín: Príchod podvečer v  piatok 13. júla (resp. ráno 14. júla). 
                                 1. deň – 14. júla – prvá časť: Košariská – Branč 
                                 2. deň – 15. júla – druhá časť: Branč – Hodonín 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                                        Za organizačný výbor: 
                                                                                                       PhDr. Ferdinand Vrábel 
                                                                                                        
                                                                                                       Email:    
                                                                                                       Cykloprejazd@seznam.cz                                     
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Informácie a pokyny pre účastníkov I. ročníka cykloprejazdu 
Košariská – Hodonín 

   
Termín: Príchod podvečer v  piatok 13. júla (resp. ráno 14. júla). 
                                     1. deň – 14. júla – prvá časť: Košariská – Branč 
                                     2. deň – 15. júla – druhá časť: Branč – Hodonín 
 
Piatok 13. júla 2012 
 
21.00 – Pre záujemcov sa uskutoční oboznámenie sa s trasou (miesto – Košariská, pri Múzeu Milana 
Rastislava Štefánika, v  prípade nepriaznivého počasia v  neďalekej „Vidieckej reštaurácii“). 
 
Sobota 14. júla 2012 
 
  8.30 – 9. 30  – Prehliadka Múzea Milana Rastislava Štefánika na Košariskách 
  9.45 – Pietny akt pri soche M. R. Štefánika 
10.00 – Štart 1. poletapy na trase: Košariská – Historickou cestou na Mohylu M. R. Štefánika 
11.30 – Pietny akt na Mohyle M. R. Štefánika 
11.45 – 12.15 – Prehliadka mohyly, krátky oddych 
12.30 – 12.45 – Zjazd do Brezovej pod Bradlom 
12.45 – 14.00 – Prehliadka Námestia M. R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom 
14.00 – Zastávka pri pomníku Majstra Jána Husa a partizánskeho veliteľa Jána Reptu 
14.30 – Zastávka pri Pomníku revolučných rokov 1848/49 na Prietržskej ceste 
14.45 – 15.45 – Cesta do obce Bukovec 
15.45 – 16.00 – Zastávka pri pomníku padlých vojakov v prvej svetovej vojne 
16.00 – 17.30 – Cesta na hrad Branč resp. do obce Podbranč 
17.30 – 19.00 – Ubytovanie 
19.00 – 21.00 – Vyhodnotenie 1. dňa cykloprejazdu, voľný program, opekanie. 
 
Celková vzdialenosť je cca 32 km, prudké stúpanie je z Košarísk na Mohylu, z Brezovej nad 
Bukovec, z Bukovca na križovatku nad obcou a potom miernejšie na hrad Branč. 
 
 
Nedeľa 15. júla 2012 
 
  7.00 – Budíček, upratanie miesta nocľahu 
  8.00 – Štart 2. poletapy na trase: Branč – Podbranč – Sobotište – Holíč – Kopčany –  
             Hodonín 
  9.15 – 10.00 – Sobotište, zastávka pri pamätných tabuliach Šulekovcov a pri pomníku  
                          padlých v I. svetovej vojne 
10.00 – 11.00 – Sobotište – Radošovce 
11.00 – 12.00 – Radošovce, obed, občerstvenie 
12.30 – 13.00 – Radošovce – Holíč 
13.00 – 15.30 – Holíč – Kopčany, zastávka pri dome rodičov T. G. Masaryka, zastávka pri  
                          pomníku padlých v I. svetovej vojne, zastávka pri románskom kostolíku sv.  
                          Margity Antiochijskej, (v prípade záujmu a časovej rezervy možnosť  
                          prehliadky žrebčinca), občerstvenie 
15.30 – 16.30 – Kopčany – Holíč – Hodonín 
17.00 – Pietny akt pri soche prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka. 
17. 15 – Ukončenie I. ročníka cykloprejazdu Košariská – Hodonín 
 
Celková vzdialenosť je cca 43 km (bez okruhu v Kopčanoch 33 km), prudké stúpanie je do 
Sobotišťa. 
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Spolu za obidva dni je celková vzdialenosť: 75 resp. 65 (bez Kopčian) kilometrov. 
 
UPOZORNENIE. 
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční len ako jednodenná v najkratšom smere po 
trase asfaltovými cestami : 
Košariská – Brezová – Senica – Radošovce – Holíč –  Hodonín 
 
Možnosti ubytovania: 
1/ Z 13. na 14. júla (piatok/sobota) – penzióny na Košariskách, Internát SOŠ na  Brezovej pod  
    Bradlom. Ďalšie možnosti ubytovania (hlavne pre tých, ktorí prídu autami a môžu sa  
    v sobotu ráno rýchlo presunúť na štart na Košariskách) sú v blízkom okolí: Senica, Vrbové,  
    Piešťany atď. 
 
2/ Zo 14. na 15. júla (sobota/nedeľa) – u pánov sa predpokladá  nocľah  pod širákom na hrade  
    Branč alebo v okolí obce Podbranč (toalety tam sú, umyvárka však nie). Možnosť  
    ubytovania je len opäť na SOŠ v Brezovej alebo  v hoteli Branč v Senici a ešte privátu  
    v Polianke. 9 osôb by sa mohlo ubytovať aj v penzióne v Podbranči, ale minimálny počet  
     nocí je tam 2, cena za osobu a noc je 7,60 eúr. 
 
Ubytovanie v SOŠ na Brezovej zabezpečí podľa prihlášok organizačný výbor. Inak by si ubytovanie mal 
každý zabezpečiť individuálne podľa vlastných nárokov. Skromnejšie ubytovanie v SOŠ na Brezovej je 
v cene 8 eúr (za 1 osobu a jednu noc), u penziónov je to v rozpätí 8 – 20 a viac eúr. 
 
Ubytovanie v SOŠ na Brezovej  je možné takto: z 13./14. júla (z piatka na sobotu) a prípadne aj zo 14./15. 
júla (zo soboty na nedeľu). Toto je však možné len pre motorizovaných účastníkov, ktorí sa prepravia 
z Branču nazad na Brezovú a potom v nedeľu ráno z Brezovej zase na štart na Branči. 
 
UZÁVIERKA prihlášok účastníkov cykloprejazdu, s uvedením záujmu o ubytovanie (s uvedením 
miesta, počtu osôb a počtu nocí) je 31. máj 2012. 
 
Finančné náklady: účasť (cestovné, nocľahy, stravu a občerstvenie + nevyhnutné poistné) si hradí 
každý účastník sám.  
 
Účasť – Aj keď nepôjde o žiadne preteky a závod o najlepšie časy, predpokladá sa účasť fyzicky 
zdatných jednotlivcov nad 15 rokov; mladší účastníci sa na akcii môžu zúčastniť len v sprievode 
zodpovednej dospelej osoby. Účastníci nemusia absolvovať celú trasu. Je možné aj čiastkové 
absolvovanie trasy, pričom jednotlivé okruhy môžu byť napríklad (podľa telesných možností, 
trénovanosti a výdrže účastníkov) v okolí Košarísk a  Brezovej pod Bradlom, ďalej v oblasti Branča 
a Sobotišťa ako aj Holíča a Hodonína.  
 
Na akcii bude zabezpečená logistická podpora niekoľkými motorovými vozidlami pre prípad nevoľnosti, 
technických porúch na bicykloch, menšie opravy, odstraňovanie defektov atď. Takisto bude zabezpečená 
účasť zdravotníka. Odporúča sa, aby účastníci absolvovali pred podujatím lekársku prehliadku a uzavreli 
individuálne alebo skupinové poistenie pre prípad nehody alebo úrazu. 
 
Každý účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a  žiadny z usporiadajúcich 
orgánov, organizácií, spolkov, inštitúcií a  samospráv nie je zodpovedný za prípadnú náhradu 
škody a ani im nevznikajú žiadne právne alebo finančné záväzky voči účastníkom prejazdu. 
 
Legislatíva: 
Každý účastník je povinný dodržiavať príslušné právne normy o účastníkoch cestnej premávky na 
komunikáciách SR a ČR, zhromažďovaní na verejných priestranstvách, atď. Osobitne sa zdôrazňuje 
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prísny zákaz účasti na akcii pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo takých liekov,  ktoré znižujú 
pozornosť alebo spomaľujú reakcie účastníkov a tak isto aj zákaz požívania takýchto látok počas celého 
podujatia v prvý deň 14. júla od štartu na Košariskách až do etapového cieľa na Branči a druhý deň od 
štartu na Branči až do cieľa  v Hodoníne. 
 
Samozrejmosťou je povinná výbava cyklistov: prilba, osvetlenie, zvonček, dve fungujúce brzdy a vo 
vlastnom záujme aj reflexné oblečenie (vesty, tričká a podobne), odrazové sklá atď. Dôraz je aj na 
ochrane životného prostredia, vyhýbanie sa poškodzovaniu prírody, lesných ciest, znečisťovaniu prírody 
odpadom, plašeniu zveri atď. Pri pohybe v prírode sa treba správať ticho a ohľaduplne, 
predovšetkým brať ohľad na prípadných peších turistov, protiidúcich cyklistov a zver. 
 
Trasa cykloprejazdu vedie väčšinou cez málo frekventované komunikácie a lesné cesty. Všade však treba 
jazdiť vpravo a opatrne pre možnosť zvýšeného výskytu  protiidúcich turistov alebo cyklistov (budú 
prázdniny a navyše aj víkend). V oblasti Radošoviec, Holíča a Hodonína sa však nevyhneme komunikácii 
s väčšou frekvenciou, preto v uvedených úsekoch treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou. 
 
 
                                                                                                          Za organizačný výbor: 
                                                                                                        PhDr. Ferdinand Vrábel   
 
                                                                                                        Email:  
                                                                                                        Cykloprejazd@seznam.cz 
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Plán aktivit jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě 
 

měsíc akce den místo čas 
zahájení poznámka 

Valná hromada Spolku pro vojenská 
pietní místa (pro zájemce)  31/3   Praha  1000 

 Společně se Spolkem 
pro vojenská pietní 

místa, o. s.  
březen 

 návštěva Mezinárodních trhů Militarií  sobota 
24/3 

 Menza v Areálu ČVUT 
Praha 6 - Dejvice, roh 

Kolejní a Bechyňovy ulice 
 0800   zájemci 

 Zajištění účasti v pochodu Košáriská - 
Bradlo k uctění památky M.R Štefánika    Slovensko     

pietní akty ke dni osvobození 8.5.         květen 
Workshop členů jednoty v Poličanech v 

rámci projektu mapování VPM a přípravy 
brožur na rok 2012 a 2013 

  Bílé Poličany     

červen         

Nultý ročník cyklistického přejezdu mezi 
rodišti M.R.Štefánika a T.G. Masaryka 

13. - 
15. 7. 

Brezová pod Bradlom, 
Košáriská, Hodonín  

více v článku v tomto 
čísle, aktuality na 

internetu červenec 

        
srpen obnovení pomníku padlým    Mělnické Vtelno      

pietní akty ke dni české státnosti 28.9.         
Valná hromada jednoty Český Brod, 
pietní akt k uctění památky legionářů 

Českého Brodu k výročí bitvy u Zborova
15.9.   Český Brod   září 

Dětský branný den k výročí zaločení ČSR 15.9.  Český Brod   
        

pietní akty ke dni vzniku republiky 28.10.    Český Brod     říjen 
 setkání veteránů, ČsOL a pozorovatelů 

OSN    ŠVS MO Komorní Hrádek    společně se 
středočeskou SVV 

Seminář k problematice vojenských hrobů 
a vojenských pietních míst - 6. ročník  

30.11. –
1. 12. Praha   

Společně se Spolkem 
pro vojenská pietní 

místa, o. s. 
 oslava Dne veteránů         listopad 

návštěva Mezinárodních trhů Militarií sobota 
10/11  

 Menza v Areálu ČVUT 
Praha 6 - Dejvice, roh 

Kolejní a Bechyňovy ulice 
0800   zájemci 

          
prosinec 

          

další plány: 

- vydání brožury s pietními místy města Kladno a města Kolín 

Termíny budou aktuálně upřesňovány na stránkách jednoty: http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-
cesky-brod/plan-akci-csol-cb-2012.html 
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve druhém  čtvrtletí 2012 finančně přispěli: 
 

tentokrát se dárce nenašel :-(  
 

I tak děkujeme za podporu! 
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