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NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.

nepoděkuje. Asi to ani neumí. Ale vkladačům
opravdu velké díky. Jednou spolek určitě nalezne
nějaký vychtralý plán jak poděkovat.

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

A konec roku před námi znamená jedinou
věc – seminář. Všichni jste zváni, poradíme se,
podiskutujeme a i něco málo oslavíme. Myslím,
že letos si zasloužíme.
Martin

Máme za sebou léto, které je obvykle
obrazem útlumu našich aktivit na veřejnosti a
naopak je to studnice dat a pdokladů pro naši
databázi. Mám však takový pocit, že letos to
bylo trošku jinak. Jednak to byla především akce
Cyklopřejezd a její první ročník a v polovině září
pak spolučast jednoty ČsOL na Dětském dnu
v Českém Brodě. Obě aktivity jsou jistě dobrým
základem pro další období. I když brodská se
díky Pepovi, Oldovi a Martě stala vlastně již
druhým kolem. Obě akce dostatečně rozšiřují náš
projev na veřejnosti a ukazují, že nejsme jen
„hrobaři“ tiše si cosi vkládající, ale živý spolek.

Vítejte mezi námi :
Přispěvatelé: Sylvie Abbasová, Stanislav
Sedláček, Jan Holba, Jindřich Labák, Jan
Kostroun, Milan Lašťovka, Helena Vorlíčková,
Ing. Marie Vorlíčková, Josef Špaček, Eva
Šedová, ThDr. Jakub Jukl Th.D., Milan
Lašťovka, Bc. Viera Bejdová, Václav Vlček,
Marek Skýpala, Miloslav Urban, K. Bohdálek,
rodina Peřinova, S. Wieser, Jose Pelant
Ve spolku: -.

Určitou samostatnou kapitolou je
spolkový odznak, je stále ve stádiu zrodu, i když
už vlastně fyzicky existuje. Etapu dohadování
jak bude vypadat, z čeho bude a kde se bude
dělat vyřešil okamžitý stav daru spolku. Máme
tedy malý, kovový odznak s patinou, tím odpadla
dlouhá diskusní část a zbytek doladíme.

V jednotě ČsOL Český Brod: -.
Kronika Projektu
20.6.
22.8.
1.9.

Nemenší a velmi významnou věcí v naší
činnosti je narůstající počet osob, které vkládají
data na web. Tento stav trvá vlastně víc než rok
a je to v dějinách spolku věc bezmála nevídaná.
Snad jen nějvětší pamětníci pamatují tři
vkladače. A nyní jich máme daleko víc. To
zdaleka není maličkost, to velká vzácnost, kterou
si musíme hýčkat, protože databáze, která má už
více než 21 000 položek roste každým dnem,
každým dnem dohání oficiální databáze (a
mnohdy už je dávno překonala) nevzniká lehce.
A nelehce se i udržuje. Vkladač tak musí mít
nejen trpělivost při vkládání, ale i při
provozování databáze.

21 200 VPM, zapojilo se 393 osob.
21 300 VPM, zapojilo se 407 osob.
21 400 VPM, zapojilo se 412 osob.

Žádost o spolupráci či pomoc
108 - Dobrý den,na památníku obětem 1. světové
války v Příbrami jsou uvedena jména jen z města
nebo také z okolních obcí? Babičky bratr Josef
Maršík (obec Žežice)padl v r.1916 v Haliči,
druhý Karel se vrátil jako ruský legionář v
r.1921. K Josefovi nemám žádný dokument, jen
nápis na babičky truhle. Kde bych mohl najít
více informací?
Jiří Klimeš

Dlouho jsem váhal zda dát na do
časopisu diskusi s jednou ne zrovna milou paní,
která si na nás otevřela ústa. Nakonec jsem to
neudělal. Naopak musím poděkovat všem
vkladačům, že mají s takovými rejpaly strpení a
zvláště pak Františkovi, který nejenže má plné
ruce práce s vkládání, tak nelenil a dané místo
(jádro sporu) navštívil a zjistil vše potřebné na
doplnění. Daná paní mu, ani nám asi nikdy
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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.

4)

****
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64. setkání klubu ( projektu ) VETS
Zápis z 64. setkání účastníků projektu
konaného dne 26. ledna 2012 v Praze, v
zapsal: Martin
****
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Setkání č. 64
64. setkání účastníků projektu se konalo ve
čtvrtek 6. září 2012 v Praze v restauraci U
Bronců, v termínu obvyklého pivního setkání.
Účastnili se: Aleš, Vladimír, Vojta, Honzin,
Martin a Diana
1) Vladimír nás informoval o záměru a
postupech při obnově památníku u
Mělnického Vtelna.
2) Martin přítomné seznámil s návrhem
distribuce pamětního odznaku spolku.
K diskuzi se dává jakým způsobem se
bude vydávat. Je předpoklad, že členové
spolku dostávají odznak automaticky,
včetně sympatizantů. Není důvod ho
nedat i bývalým členům spolku. Další
osoby už jsou na zvážení, lze
předpokládat, že by se jednalo o naše
spolupracovníky, apod. Odznak bude
představen na Valné hromadě ČsOL
v Českém Brodě, kde budou vydány
první a následně se bude rozdávat
průběžně, tak, že to do semináře snad
nějak zvládneme.
3) Další předmět pro naše podpůrné
potřeby, který se ukazuje jako vhodný,
bude asi nášivka. Tím se poněkud

7)

posouvá předchozí diskuse na téma
mikina, vesta, apod. Nášivka, která má na
druhé straně velcro se dá přidělat
kamkoliv, ekonomický přínos je zjevný.
Honzin nás informoval o stavu pokladny.
Opět připomenul, že spolek již disponuje
účtem. K čemuž se připojil předseda
Vojta, který nám vyprávěl veselé příhody
ze zakládání účtu. Nicméně účet i karta
již je. Stav pokladny je velmi uspokojivý
(tedy na naše poměry). Netřeba však
usínat na vavřínech a je třeba zvolna začít
chystat finanční plán na rok 2013, což
výkonný výbor již stejně dělá.
Martin poreferoval o přípravách na akci
v Brodě. Plánujeme vlastní stánek za
obec ČsOL, spolu se spolkem. Bude to
taková průprava na podobné akce, aby se
dařilo spolkovou činnost lépe a důstojněji
prezentovat. Doufejme v hojnou účast jak
členů jednoty, tak třeba i spolku. Od
pořadatelů máme informaci, že budou
nejen potápěči, ale i poníci.
Velkým bodem je seminář. Bude se konat
podle plánu 1. prosince, tedy opět
v sobotu. Časově od 10:30 do přibližně
15:00 hodin a to v hotelu Legie, tedy jako
obvykle. Logistika také jako obvykle
připadla na Honzina a Aleše. Od výboru i
části členů se očekávají prezentace, jistě
bude vyhodnocení soutěže, kdo ještě
nebude do té doby mít pamětní odznak,
tak se ho dočká, atd., atd.
Honzin začal zvolna i s plánem akcí na
příští rok a jedna z možností je pro
jaro/léto udělat výlet do Králík na
pevnost Bouda apod. V případě potřeby
se také pravděpodobně bude dát začít na
chalupě u Martina (stanovištěm u
Dobrušky), tedy bude.li již dostatečně
obyvatelná a pak pokračovat směrem na
Boudu (tedy pevnost).

Tolik k dnešku, těším se na další setkání v říjnu.
Zapsal Martin
****
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Jsem rád, že mohu předat poděkování od
organizátorů dětského dne za naši účast. Jsem
přesvědčen, že se povědomí o existenci naší
jednoty a možná i ČsOL v Českém Brodě opět
zvýšila.

Dětský den a Výroční členská schůze jednoty
ČsOL v Českém Brodě
Naše jednota se již podruhé připojila k účasti na
dětském dnu v Českém Brodě, které pořádá
sdružení Českobroďák.

Členský odznak – pamětní odznak Spolku

Za naši jednotu se zapojili: Olda, Marta, Martin,
Marek, Ondra s rodinou, Pepa, Vladimír a Petr.
Obě akce se konaly v sobotu 15. září a zabraly
svojí rozlohou celý park u Pivovarského rybníka.
Naše jednota pečovala o jedno ze stanovišť, kde
jsme měli vybudován i stánek k propagaci
činnosti naší jednoty i našeho spolku. A navíc
jeden náš člen (Ondra a následně Pepa) působil
ještě
na
stratu
celé
akce.

Už o „něm“ párkrát padla zmínka. Lze tedy věřit,
že existuje, pár lidí ho již má. Slavnostně byl
uveden v oběh při výroční schůzi jednoty ČsOL
v Českém Brodě, ale to bylo jen takové předkolo.
Hlavní premíéra odznak teprve čeká, a to na
semináři spolku v prosinci. Do té doby se snad
doladí statut tohoto odznaku a snad i certifikát
k němu. Ale když už se o něm mluví, tak na
obrázku B je náhled jak vypadá. Na obrázku A je
druhá možnost, ale ta neprošla...

Po skončení dětského dne v 16 hodin jsme se
přesunuli do nedaleké restaurace, kde proběhla
výroční členská schůze s tímto programem:
- Pepa nás informoval o dění v obci, finanční
situaci jednoty a s průběhem dosud proběhlých
akcí na nichž se účastnila či přímo pořádala naše
jednota
- I jednota zahájila plánování k semináři spolku,
který proběhne 1. prosince v Praze v hotelu
Legie
- Martin představil pamětní odznak spolku pro
vojenská pietní místa, který byl všem
účastníkům akce při této příležitosti předán
- domluvili jsme podorbnosti k vydání letošní
brožury
města
Kolín
- pro rok 2013 se bude sestavovat brožura
zaměřená
na
město
Kladno
- a pochopitelně byl znovu diskutován plán
činnosti na rok 2013 (respektive jeho
podrobnosti, protože plán je již odeslán obci).

****
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Jednota za II.světové války a po ní

Českobrodská jednota má další schránku na
VPM, tentokrát díky Markovi Skýpalovi,
z jednoty Český Brod.

Jednota ČsOL byla stejně jako jiné rozpuštěna v
srpnu 1939 a její majetek zabavilo Kolínské
Gestapo. Majetek byl uložen na městském úřadě v
Českém Brodě. Hned po německé okupaci ČSR
dochází k odstraňování legionářů ze státní správy a
samosprávy. Na Českobrodském okrese se jednalo
o 35 členů obecních úřadů ve 25 obcích ( z 88 obcí
). Mnoho z Českobrodských bylo během války
zatčeno a umučeno v koncentračních táborech.
Mezi prvními byl zatčen italský legionář Karel
Kudrnáč a notář JUDr. Jaroslav Syřiště. Bratr
Kudrnáč zemřel v koncentračním táboře v
Oranienburgu, bratr Syřiště se sice vrátil, ale na
následky věznění zemřel v r. 1944. V roce je zatčen
1940 Karel Boháček, francouzský legionář, který
též zemřel v koncentračním táboře v r. 1944 a v r.
1942 byl zastřelen v Pardubicích dr. Emil Říha,
ruský legionář. Z koncentračního tábora se vrátil
ruský legionář Rudolf Lehovec. Jednota ČsOL byla
obnovena 25.5.1945 a jednatelem se stal Karel
Günther, berní úředník, pokladníkem Karel Koc,
úředník ONV Český Brod. V roce 1947 byl
rozšířen název na Československá legionářská
obec, místní jednota majora Františka Záruby v
Českém Brodě ( + 29.10.1943 ve Vratislavi, zatčen
za účast v odbojové skupině ÚVOD).

GC3P8ZY VPM_0006 Legionarska straz
Ceskeho Brodu
Legionářská stráž Českého Brodu
Jednota Československé obce
Českém Brodě
Jednota za první republiky

legionářské

v

O začátcích organizací legionářů v Českém Brodě
neexistují přesnější záznamy, nicméně v místním
tisku ( Naše Hlasy ) je zmínka o tom, že dne
12.6.1921 uspořádala legionářská organizace v
Českém Brodě slavnost sjednocení ve prospěch
vdov a sirotků po padlých a zemřelých legionářích.
V březnu byl zřízen zemědělský odbor, který měl
sledovat průběh pozemkové reformy a příděl půdy
ze zabraných lichtejnštejnských dvorů na
Českobrodsku žadatelům z řad legionářů. Dále již
záznamy jsou a první valná hromada ČsOL se
konala dne 3.2.1924. Mimo jiné se hodnotila i
činnost za rok 1923. Předsedou byl zvolen Josef
Křivánek, odborný učitel v Českém Brodě a
jednatelem Josef Hladký, učitel v Českém Brodě,
správcem pomocného fondu Jan Klíma, zubní
technik a pokladníkem František Hocke, rotmistr.
V roce 1924 má jednota již 100 členů. V témže
roce vyplatila jednota 3200 Kč podpory vdovám a
sirotkům po padlých a zemřelých legionářích a
nezaměstnaným legionářům. Dalším a celkově
dlouholetým předsedou byl Rudolf Lehovec,
disponent Legiobanky v Českém Brodě. V roce
1928 se v Českém Brodě konaly velké oslavy, při
kterých došlo k uložení prsti z bojišť ( 8.7.1928 z
bojiště u Doss Alta v Itálii a 28.10.1928 z bojiště u
Terronu a Vouziers ve Francii ) do pomníku
Prokopa Velikého. Na Lipanské mohyle byla prsť
z bojišť uložena 6. července 1928. Od roku 1927
fungovala v Českém Brodě i Nezávislá jednota čsl.
legionářů. Ta se například neúčastnila oslav v roce
1928. Jejími členy byli mimo jiné i dřívější členové
ČsOL ( Jan Klíma, František Hocke ). V čele
jednoty byl Emanuel Zlatohlávek, majitel autodílny
v Českém Brodě, v letech 1935-37 pak Jaroslav
Syřiště, notář. V roce 1938 ještě vzniklo Sdružení
legionářského dorostu jejímž předsedou byl Karel
Kadeřábek, úředník a jednatelem Josef Lacina,
poštovní posel z Tuchoraze.

Zánik a obnova jednoty
Po roce 1948 ČsOL zaniká a činnost je obnovena
až po roce 1990. Po generačním odchodu veteránů
II.odboje byla jednota v Českém Brodě obnovena
v roce 2007. Členové pocházeli ze Sdružení
válečných veteránů ČR, Spolku pro vojenská pietní
místa, pozůstalých členů bývalých jednot Kolín a
Nymburk a také z řad sympatizantů. Předsedou
jednoty je pplk. Josef Přerovský.
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Legionářská stráž

I. ročník cykloprejazdu medzi rodiskami M.
R. Štefánika a T. G. Masaryka Košariská –
Hodonín je za nami.

Série kešek, které se věnují českobrodským
legionářům, tedy vojákům kteří bojovali v
československých dobrovolnických jednotkách v
letech 1914 - 1920 a svým vlasteneckým nadšením
a odvahou se jako celek rozhodujícím způsobem
zasloužili o vznik Československa v jeho téměř
maximálně možných hranicích. Je to jen drobný
příspěvek do projektu Legie 100 a zároveň chceme
zobrazit legionáře jako téměř běžné občany našeho
městečka. Na pokud možno hezkých přírodních
místech okolo městečka je celkem 6 kešek, z nichž
každá je věnována jednomu z českobrodských
legionářů. Zároveň je v každé umístěn legionářský
deník a v něm je číslo, které vám napomůže
odlovit finálku "Jednota ČsOL Český Brod".
Finálka je zařazena do společného projektu
Československé obce legionářské a Spolku pro
vojenská pietní místa jako VPM-006. K odlovu
finálky musíte dosadit zjištěná číslo do
následujícího vzorce:

V dňoch 14.–15. júla 2012 sa uskutočnil I.
ročník cykloprejazdu medzi rodiskami M. R.
Štefánika a T. G. Masaryka
Košariská –
Hodonín, ktorý usporiadala Československá
obec legionářská, ústredie Praha a Jednota Český
Brod v spolupráci so Spoločnosťou M. R.
Štefánika, Nadáciou M. R. Štefánika, Spolkom
rodákov M. R. Štefánika a samosprávami obce
Košariská, mesta Brezová pod Bradlom a mesta
Hodonín.

N 50° 04.((A*B*C) - 5)
E 014° 52.((D*E*F) - 5)
Číslo A nejdete v legionářském deníku Bedřicha
Nezavdala
* Legionar Bedrich Nezavdal

Cieľom akcie cykloprejazd 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.

Číslo B nejdete v legionářském deníku Rudolfa
Kořínka
* Legionar Rudolf Korinek
Číslo C nejdete v legionářském deníku Antonína
Adamce
* Legionar Antonin Adamec

Pred samotným štartom sa na Košariskách
konala prehliadka Múzea M. R. Štefánika
a prehliadka Evanjelického kostola a. v. na
Košariskách. Pri soche M. R. Štefánika na dvore
Múzea M. R. Štefánika sa uskutočnil pietny akt
a potom o akcii a jej význame pre pripomínanie
si ideí zakladateľov Československej republiky
a čs. zahraničného vojska (légií) Tomáša
Garrigue
Masaryka
a Milana
Rastislava
Štefánika prehovoril Ferdinand Vrábel, člen
ČsOL – Jednota Český Brod, ktorý potom
menom vedenia ČsOL v Prahe odovzdal
starostke
obce
Košariská
Mgr.
Anne
Abramovičovej plaketu ČsOL. Pani starostka sa
vo svojom príhovore ČsOL za plaketu
poďakovala a vyzdvihla prínos rodiacej sa
tradície, ktorá prispeje k ďalšiemu šíreniu
myšlienok našich veľkých osobností. Akciu
v príhovoroch ocenili aj Ing. Ján Tatara, Prof.
Ján
Fuska
a neoficiálne
aj
pracovník

Číslo D nejdete v legionářském deníku Františka
Balátěho
* Legionar Frantisek Balate
Číslo E nejdete v legionářském deníku Karla
Urbánka
* Legionar Karel Urbanek
Číslo F nejdete v legionářském deníku Olega
Vojtíška
* Legionar Oleg Vojtisek
****
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Vzdelávateľ Sokolskej župy Jana Máchala
v Brne PaedDr. Jaroslav Nešpor vystúpil
s príhovorom, v ktorom jednak ocenil prínos
oboch zakladateľov Československa a jednak
spojil ich odkaz s odkazom Sokola, ktorého 150.
výročie sme si tento rok pripomenuli. Citoval
známy výrok prezidenta Masaryka: Bez

Ministerstva obrany ČR a aktívny účastník Ing.
Pavel Filipek z Prahy, ktorý pracuje na úseku
koordinácie starostlivosti o vojnové hroby v
zahraničí a ich evidencie v zahraničí. Pred
samotným
štartom
predniesol
modlitbu
evanjelický farár a. v. z Brezovej pod Bradlom
Mgr. Ján Lichanec a potom už nasledoval
samotný štart cykloprejazdu.

Sokola by nebylo legií a bez legií
by nebylo Československa. Základy

Po pietnom akte na Mohyle na Bradle oboznámil
s históriu stavby mohyly a s celým regiónom
účastníkov Mgr. Peter Pavel Uhlík. F. Vrábel
potom odovzdal menom vedenia ČsOL plaketu
ČsOL mestu Brezová pod Bradlom do rúk
prednostu úradu MsNV Brezová pod Bradlom
Bc. Mariána Gavlasa. Ďalšie zastávky
a prehliadky sa uskutočnili pri pomníkoch
v Brezovej pod Bradlom, kde je aj jediný
pomník Majstra Jána Husa na Slovensku,
Bukovci, Branči, Sobotišti, Častkove, Holíči
a v Kopčanoch. Cestou na Branč účastníkov
pokropil vytrvalý dážď, ktorý nám však dobrú
náladu neskazil.

dnešnej
samostatnej
Českej
republiky
a samostatnej Slovenskej republiky spočívajú na
hodnotách, ktoré presadzovali a hlásali Masaryk,
Štefánik a Beneš: sloboda, nezávislosť,
demokracia, rovnoprávnosť medzi národmi a
národnosťami, európska integrácia, život
v mieri
a
vzájomnom
porozumení.
O cykloprejazde pre pestovanie legionárskych
tradícií a výchovu k vlastenectvu, pripomínanie
si myšlienok T. G. Masaryka a M. R. Štefánika
a pre udržiavanie česko-slovenskej vzájomnosti
prehovoril aj Ing. Pavel Filipek. Na záver boli
účastníkom cykloprejazdu odovzdané diplomy
o časti na I. ročníku cykloprejazdu.

Do cieľa v Hodoníne sme dorazili v pohode
a pred silnou búrkou sme sa ešte suchí stačili
ukryť v blízkej záhradnej reštaurácii. Ako na
povel, búrka sa skončila ešte pred pietnym aktom
pre soche prezidenta T. G. Masaryka
v Hodoníne. Po priblížení významu akcie
a pripomenutí si niektorých stále aktuálnych
myšlienok prezidenta T. G. Masaryka a M. R.
Štefánika zástupcom ČsOL F. Vrábelom prevzal
starosta mesta Hodonín, rodiska Prezidenta
Osloboditeľa, pán Mgr. Igor Taptič plaketu
ČsOL, ktorá ako povedal, bude umiestnená na
radnici na čestnom mieste. Pán starosta tiež
ocenil myšlienku cykloprejazdu a prisľúbil účasť
aj v budúcnosti, a to – podobne, ako to tento rok
urobila pani starostka Košarísk aj na bicykli.

Celú akciu by nebolo možné uskutočniť bez
aktívnej účasti cyklistov a členov organizačného
štábu, samospráv, pracovníkov Múzea M. R.
Štefánika, podpory ústredia ČsOL a Nadácie M.
R. Štefánika. Chcel by som sa preto ešte
poďakovať menovite prvému místopředsedovi
ČsOL bratovi MUDr. Jindřichovi Sittovi, Prof.
Jánovi Fuskovi a všetkým ďalším, ktorí sa na
akcii podieľali. Osobitnú vďaku si zaslúži brat
Jan Kincl, člen ČsOL – Jednota Český Brod,
Mgr. Peter Pavol Uhlík, Ing. Magdaléna
Zsilinská a Bc. Kamila Vachová DiS za prípravu
záveru
cykloprejazdu
v Hodoníne.
Cykloprejazdu dodali punc slávnosti členovia
Českej obce sokolskej v sokolských rovnošatách
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z Brna a z Veselí nad Moravou a legionári
v historických uniformách z Olomouca, ktorých
zabezpečil MVDr. Milan Žuffa-Kunčo. Vďakou
sme zaviazaní aj podnikateľovi pánovi Fedorovi
Mikulčíkovi z Brezovej pod Bradlom, ktorý sa
na akcii nielen zúčastnil ako aktívny cyklista, ale
aj sponzorsky vytlačil aj kvalitné diplomy pre
účastníkov I. ročníka cykloprejazdu.

vojna“ medzi Československom a Maďarskom.
Táto v rámci Slovenska a Bratislavy ojedinelá
akcia bola spojená s otvorením výstavy
dobových fotografií dokumentujúcich túto
významnú
udalosť
ako
aj
dejiny
československých légií.

Vcelku možno uviesť, že I. ročník cykloprejazdu
prebehol úspešne, aj keď v prvý deň čelili
účastníci vytrvalému dažďu. Všetci účastníci
dorazili v zdraví a bez najmenšej nehody do
cieľa v Hodoníne včas. Nedostatkom bola malá
účasť – na štarte desať účastníkov, do cieľa
prišlo osem cyklistov a členov logistického
zabezpečenia. Bolo nás málo, ale tvorili sme
dobrý a kamarátsky tím, ktorí sa vzájomne dobre
dopĺňal ako informáciami a znalosťami reálií
z rôznych oblastí Čiech, Moravy i Slovenska, tak
aj humorom a dobrou náladou.

Na podujatí, ktoré zorganizoval Petržalský
okrášľovací spolok (Dr. Plačková), mestská časť
Bratislava I. – Staré mesto, Vojenský historický
ústav v Bratislave a Československá obec
legionárska
sa
zúčastnil
aj
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo
a ďalší hostia. Vojenskú situáciu a udalosti
v roku 1919 z pohľadu vojenského historika
priblížil prítomným riaditeľ VHÚ v Bratislave
Miloslav Čaplovič. Za ČsOL k príprave
podujatia prispeli z Oblastnej jednoty Olomouc
brat Milan Žuffa-Kunčo aj so svojím modelom
legiovlaku, brat Lukáš Kodet v historickej
uniforme ruského legionára a z Jednoty ČsOL
Senec brat Miroslav Bilský vo svojej už viackrát
obdivovanej uniforme dôstojníka 23. pluku
francúzskych légií a za Jednotu Český Brod na
výstave prehovoril Feďo Vrábel.

I. ročník máme teda za sebou a preto prajeme
plný ZDAR! druhému ročníku cykloprejazdu
Hodonín – Košariská, ktorý sa uskutoční v dňoch
13. 7. – 14. 7. 2013.

M. Žuffa Kunčo priblížil prítomným projekt
ČsOL „Legie 100“ a v rámci neho aj
pripravovaný legiovlak ako aj súčasné aktivity
ČsOL; F. Vrábel priblížil prítomným príbeh čs.
zahraničného vojska v období 1914 – 1920
a význam légií pre vznik Československa.

Feďo Vrábel, člen ČsOL - Jednota Český Brod
****

Bratislava si pripomenula
československých legionárov

Výstavu v Mýtnom domčeku na bratislavskej
strane mostu si možno prezrieť do konca
septembra 2012.

V sobotu 18. augusta 2012 si Bratislava
pripomenula obsadenie a pripojenie Petržalky
k Bratislave 15. 8. 1919, čím sa vlastne vtedy
skončil aj celý vojnový konflikt – „nevyhlásená

F. Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod
****
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3.1. Vznik členství
Novým členem spolku se může stát každá
fyzická osoba, a to na základě písemné
přihlášky. O přijetí rozhoduje výkonný výbor
spolku. Dále se členem spolku může stát i
právnická osoba, dle článku 5. těchto stanov.
3.2. Členové spolku mají právo účastnit se
činnosti spolku a být členy jeho orgánů.
3.3. Členové spolku mají právo využívat
zařízení, které spolek užívá, jakož i další
prostředky a majetek spolku.
3.4. Členové spolku jsou povinni řídit se
stanovami spolku a dle svých možností jsou
povinni napomáhat činnosti a plnění cílů spolku.
3.5. Každý řádný člen je povinen platit členské
příspěvky ve výši a lhůtách, které určí valná
hromada.
3.6. Druh členství
Členství člena spolku může být řádné nebo
čestné. O čestném členství člena spolku
rozhoduje výkonný výbor spolku. Čestné
členství člena spolku se uděluje za zvláštní
zásluhy a propagaci spolku.
3.7. Zánik členství
3.7.1. Členství člena spolku ve spolku zaniká
vystoupením člena, a to okamžikem, kdy je
spolku doručeno písemné oznámení člena o tom,
že ze spolku vystupuje.
3.7.2. Členství člena spolku ve spolku zaniká
vyloučením člena spolku. Valná hromada spolku
může rozhodnout o vyloučení člena spolku,
porušuje-li tento vážným způsobem (případně
opakovaně méně závažným způsobem)
povinnosti dané mu stanovami nebo
rozhodnutím valné hromady, a to nadpoloviční
většinou hlasů valné hromady spolku. Za vážné
porušení stanov se považuje i neplacení
členského příspěvku po dobu delší než šest
měsíců. Členství člena ve spolku zaniká
okamžikem, který je určen v písemném
rozhodnutí valné hromady spolku. Není-li tento
okamžik uveden, zaniká členství datem konání
valné hromady, která rozhodla o ukončení
členství člena spolku. O zániku členství musí být
člen písemně informován doporučeným dopisem
na poslední známou adresu.
3.7.3. Zánikem členství zanikají veškerá práva
člena spolku vůči spolku.

Spolek má nov znění stanov
Stanovy spolku
(úplné znění)
SPOLEK PRO VOJENSKÁ PIETNÍ MÍSTA,
o.s. registrován u Ministerstva vnitra dne
4.6.2007
IČO: 28559410

Stanovy občanského sdružení
Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.
dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Název občanského sdružení je Spolek pro
vojenská pietní místa, o.s. (dále jen „spolek“).
1.2. Sídlo spolku je na adrese Brunclíkova
1829/9, Praha 6, PSČ 162 00
1.3. Spolek je zakládán na dobu neurčitou.
2. ČINNOST A CÍL SPOLKU
2.1. Uchovávat a rozvíjet tradice boje za
svobodu a demokracii,
2.2. přispívat k rozvoji národní hrdosti,
2.3. spolupracovat s historickými ústavy,
školami a dalšími subjekty při historickém
výzkumu,
2.4. provozovat webové stránky s prezentací
vlastní činnosti spolku, případně s činností
smluvní osoby,
2.5. provozovat databázi vojenských pietních
míst,
2.6. pomáhat při propagaci a podpoře
vojenských pietních míst,
2.7. provádět poradenskou činnost,
2.8. vykonávat vlastní badatelskou a
publikační činnost v oblasti vojenské historie,
2.9. chránit přírodu a krajinu.
2.10. provádět další odbornou a poznávací
činnost. Za tím účelem zejména pořádat odborné
zájezdy a semináře, navštěvovat muzea, výstavy,
vojenské historické akce, a to s úhradou nákladů
včetně občerstvení, provádět nákup tiskovin a
knih s vojenskou a historickou tématikou, nákup
oblečení k propagaci spolku apod.

4. ORGÁNY SPOLKU
4.1. Valná hromada
4.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem
spolku a je složena ze všech členů spolku. Do
její působnosti patří:

3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
SPOLKU
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4.1.1.1. schvalování stanov spolku a jejich
změn
4.1.1.2. jmenování a odvolání výkonného
výboru spolku
4.1.1.3. rozpuštění spolku nebo sloučení s
jiným subjektem
4.1.1.4. schvalování vnitřního řádu využívání
prostředků spolku
4.1.1.5. vytváření a schvalování programu
činnosti spolku
4.1.1.6. schvalování výdajů spolku přesahující
částku 100.000,-Kč
4.1.1.7. nabývání, prodej a zcizování movitého
a nemovitého majetku nad 100.000,-Kč
4.1.1.8. pronájem nemovitého majetku
4.1.1.9. rozhodování o členství spolku dle čl. 5
stanov
4.1.1.10. rozhodování ve věcech, které si valná
hromada vyhradí k rozhodování
4.1.1.11. schvaluje účetní závěrku
4.1.2. Člen spolku se zúčastňuje jednání valné
hromady osobně anebo zmocněncem v
zastoupení na základě písemné plné moci.
4.1.3. Valná hromada je schopna usnášení při
účasti nejméně 50% (padesáti procent) všech
členů s hlasovacím právem. V případě, že 1
hodinu po plánovaném zahájení není přítomno
nad 50% (padesát procent) členů spolku s
hlasovacím právem, svolá výkonný výbor podle
okolností ihned, nejpozději však do 90 dnů
náhradní valnou hromadu, která má shodný
program jednání a je usnášeníschopná nejméně
polovinou počtu přítomných. Každý člen –
právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let má
hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím
právem má jeden hlas.
4.1.4. Valná hromada rozhoduje prostou
většinou hlasů přítomných členů spolku. V
případě zrušení spolku rozhoduje nejméně 75%
(sedmdesátpět procent) všech členů spolku s
hlasovacím právem, kteří po hlasování o zrušení
spolku vlastnoručně podepíší hlasovací listinu
včetně dopsání vlastního čísla Občanského
průkazu a čísla člena spolku.
4.1.5. Výkonný výbor spolku svolává valnou
hromadu nejméně jedenkrát ročně. Termín a
program valné hromady se oznámí členům
spolku ve lhůtě minimálně 1 měsíc přede dnem
jejího konání, a to pozvánkou uveřejněnou na
internetových stránkách spolku. Písemná
pozvánka se nezasílá. Nemá-li spolek výkonný
výbor spolku, je oprávněno svolat valnou
hromadu nejméně ½ (jedna polovina) většiny
všech členů s hlasovacím právem.

4.2. Výkonný výbor spolku (dále jen „výbor“)
4.2.1. Statutárním orgánem spolku je výbor.
Výbor je tříčlenný. Za výbor jedná navenek
jménem spolku každý člen výboru samostatně.
4.2.2. Výbor jmenuje valná hromada z řad
členů spolku. Členem výboru může být pouze
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně
způsobilá k právním úkonům. První členy
výboru jmenuje valná hromada po vzniku
spolku.
4.2.3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech,
které nejsou svěřeny do působnosti valné
hromady.
4.2.4. Rozhodnutí výboru jsou přijímána
prostou většinou všech jeho členů.
4.2.5. Výbor je povinen vést seznam členů
spolku a informovat členy spolku o záležitostech
spolku. Výbor je dále povinen zajistit řádné
hospodaření spolku s poskytnutými dary a
příspěvky, a řádné vedení účetnictví spolku.
4.2.6. Osoba, která je členem výboru, může ze
své funkce odstoupit. Výkon funkce člena
výboru končí jeden měsíc poté, kdy bylo na
adresu sídla spolku doručeno oznámení o
odstoupení z funkce.
4.2.7. Výbor volí ze svých členů předsedu
výboru (předseda spolku). Předseda spolku řídí
jednání výboru a reprezentuje spolek navenek.
4.2.8. Funkční doba výboru je tři roky, nebo
kratší, v závislosti na rozhodnutí valné hromady.
Počet funkčních období člena výboru není
omezen.
4.2.9. Výbor projednává roční zprávu o
činnosti spolku, zabezpečuje realizaci usnesení
valné hromady a sestavuje roční rozpočet spolku.
4.2.10. Předseda spolku podepisuje smlouvy s
obchodními partnery.
4.2.11. Podpisové právo k účtu má předseda
spolku do výše 7000,-Kč. Od částky 7001,-Kč se
s ním spolupodepisuje další člen výboru.
5. SDRUŽENÍ
5.1. Členem spolku se mohou stát i právnické
osoby a právnické osoby – občanská sdružení s
právní subjektivitou (dále jen „sdružení“).
5.2. Vnitřní organizaci sdružení upravují jejich
vlastní stanovy registrované u Ministerstva
vnitra ČR. Tyto stanovy však nesmí být v
rozporu se stanovami spolku. Totéž platí i u
ostatních právnických osob.
5.3. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím
valné hromady na základě písemné přihlášky.
5.4. Spolek nezřizuje žádné další vnitřní
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republiky a na slobodnom území po šiestich
rokoch opäť prvýkrát zaviala československá
vlajka.

organizační jednotky, a to ani s právní
subjektivitou ani bez právní subjektivity.
6. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
6.1. Prostředky spolku tvoří zejména granty,
členské příspěvky, dotace, dary a členské
příspěvky. Při svém hospodaření je spolek
povinen se řídit obecně závaznými právními
předpisy a těmito stanovami.

Za Československú obec legionársku sa na
oslavách zúčastnili jej predseda Pavel Budínský,
podpredseda
Emil
Cigánik, početná
delegácia z Jednoty ČsOL Ostrava, ktorá na
oslavy priniesla aj vlajku ČsOL, a za Jednotu

7. ZÁNIK SPOLKU
7.1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním
nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí valné hromady spolku, na základě
dohody členů spolku, či pravomocným
rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho
rozpuštění.
7.2. Při zániku spolku bez právního nástupce se
provede majetkové vypořádání a likvidace, pro
kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona,
který upravuje likvidaci obchodních společností.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tyto stanovy byly schváleny schůzí
přípravného výboru dne 26.4.2007 v Praze a
změněny valnou hromadou dne 31.3.2012.
8.2. Práva a povinnosti stanovami výslovně
neupravená se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů.
8.3. Toto úplné znění stanov nabývá platnosti a
účinnosti dnem jeho schvální valnou hromadou,
tj. dnem 31.3.2012.

ČsOL Český Brod F. Vrábel.
V prejavoch popredných účastníkov osláv,
najvyšších slovenských predstaviteľov
–
prezidenta SR Ivana Gašparoviča, premiéra
Roberta Fica i predsedu Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Pavla Sečkára
zazneli slová o potrebe pripomínania si tejto
významnej a slávnej kapitoly v dejinách Čechov
a Slovákov a naliehavosti boja proti recidívam
fašizmu a nacizmu v podobe rôznych súčasných
totalitných zoskupení, ktoré ťažia z aktuálnych
ekonomických problémov. Nikdy by sme nemali
zabúdať nato, ako ľahko sme svoju slobodu
a nezávislosť v rokoch 1938 – 1939 stratili
a koľko obetí stálo jej znovuzískanie na všetkých
frontoch druhej svetovej vojny, kým bolo celé
Československo 9. mája 1945 opäť slobodné.

****
Spolek má bankovní účet
Bankovní spojení: 2600296246/2010 (Fio
banka)

Oslavy vhodne doplnili prelet stíhačiek
Ozbrojených síl SR, zoskok parašutistov,
prezentácia aktivít slovenských vojenských
klubov i modernej techniky Ozbrojených síl SR
ako aj vystúpenia viacerých speváckych súborov,
najmä ženského súboru Legendy z Kaliningradu,
ktoré predniesli okrem iného aj legendárnu
Kaťušu a nemenej slávnu lyrickú pieseň
Podmoskovské večery.

****
Oslavy 68. výročia SNP
V srdci Slovenského národného povstania –
Banskej Bystrici – sa v stredu 29. augusta 2012
za účasti viacerých veteránov a účastníkov
československého druhého odboja uskutočnili
celoslovenské oslavy 68. výročia tohto
významného
protifašistického
vystúpenia,
v rámci ktorého už 30. augusta 1944 v obci
Sklabiňa vyhlásili obnovenie Československej

F. Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod
****
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Kratochvíľa „už prvé kroky smerujúce na
železničnú stanicu ich však prekvapili. Ľudia ich
srdečne vítali a pozdravovali ako vojakov a
dôstojníkov, ktorí prišli bojovať aj za ich vlasť –
Veľkú Britániu. Obavy z ´rezervovaných
Angličanov´ sa rýchlo rozplynuli. Po
dramatickom období ponižujúcich ústupov v
zodratých uniformách sa opäť cítili ako ľudia.
Dostali nové uniformy (battle dressy), zbrane a
boli zaradení do rýchlokurzov anglického
jazyka.“
Petráka v auguste 1940 zaradili k protitankovej
batérii v 1 čs. zmeškaný brigáde v Cholmodeley
při Ch esteri. Keď sa začal výber čs. vojakov pre
výcvik výsadkárov v Škótsku, bez váhania sa
prihlásil a výcvik úspešne absolvoval. Anglickí
inštruktori si všimli jeho mimoriadne
organizačné, pedagogické a jazykové schopnosti
a aj fyzickú zdatnosť. Do apríla 1943 ho preto
začlenili do výcvikového strediska čs.
parašutistov na osamelej farme v odľahlých
škótskych končinách v Traigh House ako
inštruktora a tlmočníka. Pracovať po boku
Angličanov považoval Petrák za veľké
zadosťučinenie a vyznamenanie. Keď ukončil
činnosť inštruktora, hlásil sa na front pre
pripravovanú inváziu do Európy. Bolo to
obdobie špeciálnych kurzov a tvrdej prípravy na
vylodenie. Prijal aj novú funkciu veliteľa roty
sprievodných
zbraní
Československej
samostatnej obrnenej brigády, ktorá sa v auguste
1944 vylodila v severofrancúzskom Dunkerque.
K tejto vojensko – operačnej oblasti sa viaže aj
úspešný vojensko – taktický zásah jeho roty, v
ktorom pod jeho priamym velením dvadsať
vojakov dobrovoľníkov zaútočilo na strategickú
opevnenú kótu – farmu, ktorá bola plne pod
kontrolou Nemcov. Farmu zničili a zajali pritom
14 Nemcov bez najmenších strát na vlastnej
strane. Najmä za túto odvážnu veliteľskú akciu
dostal Anton Petrák československý a britský
vojnový kríž. Od 28. októbra 1944 sa v uvedená
farma vo vojenských rozkazoch uvádzala ako
„Farma Petrák“. V oblasti Dunkerque sa Anton
Petrák dočkal aj konca vojny.
Československí vojaci sa zo západného frontu
vracali domov ako hrdinovia. Aj Petrák sa vrátil
do Bratislavy zocelený tvrdou školou vojny,
obohatený o znalosť mnohých cudzích krajín a
cudzích jazykov. V Bratislave po celý čas na
neho oddane čakala jeho snúbenica Rudolfína, s
ktorou sa na Vianoce 1945 oženil. Anton Petrák
si spomínal: „Vrátil som sa na Slovensko, ale tu
už mali všetko v rukách ľudia, ktorí boli v

Publicistika
Generál Anton Petrák (1912–2009) – príklad
skromného hrdinu
V piatok 10. augusta 2012 odhalili v Bratislave
na budove Café Mayer v Rybárskej bráne
pamätnú tabuľu generálovi Ing. Antonovi
Petrákovi MBE. MC, príslušníkovi čs.
zahraničného vojska na Západe – Čs.
samostratnej obrnenej brigády.

Životné osudy generála Petráka, naozajstného
československého vlastenca, bojovníka za
slobodu našich národov, demokraciu a ideály
zakladateľov
Československa,
sa
veľmi
podobajú iným jeho bojovým druhom z druhého
odboja, najmä na Západe. Jeho vojenská kariéra
začala na Vojenskej akadémii v Hraniciach na
Morave. Po jej absolvovaní slúžil u 39. pešieho
pluku v Bratislave - Petržalke (Jelínkove
kasárne).
Mníchovskú dohodu a Viedenskú arbitráž z
jesene 1938 niesol veľmi ťažko a vnímal ich jako
zradu svojej vlasti – Československej republiky.
Po jej zániku odišiel spolu s ďalšími dôstojníkmi
39. pešieho pluku „južnou cestou“ cez Budapešť,
Belehrad, Solún a Istanbul do Bejrútu a
Marseille.
Petrák bol vychovaný v duchu pestovania
spojenectva Československa s Francúzskom – už
ako študent ovládol na veľmi dobrej úrovni
francúzsky jazyk a krajinu galského kohúta si
veľmi obľúbil aj jako turista. Nádeje našich
vojakov vo Francúzsku sa však nesplnili,
Francúzi kapitulovali a naši sa museli urýchlene
evakuovať do Veľkej Británie.
Počiatočné obavy z Anglicka sa po pristátí v
Liverpoole u nich rýchlo stratili. Ako to
zaznamenal zať generála Petráka, Jozef
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úmyslom „zvrátiť štátne zriadenie“. Výkon trestu
nastúpil v Ruzynskej väznici. Celý trest však
neodsedel – na slobodu sa dostal po amnestii v
máji 1960. Pre Petráka a jeho rodinu sa začalo
nádejnejšie obdobie a od 1965 roku mohol
dokonca pracovať aj ako prekladateľ technickej
literatúry. Trvalo štyri roky, kým sa „Karvašovej
skupine“ podarilo dosiahnuť obnovu súdneho
procesu. Nový proces sa konal práve v roku
1968. Rozsudok bol zrušený a následne zrušili aj
Petrákove odsúdenia z roku 1949. Nástup
normalizačních sedemdesiatych rokov znamenal
prirodzene aj znovuoživený záujem Štátnej
bezpečnosti o nespoľahlivých dôstojníkov.
Anton Petrák sa 1. 1. 1971 predčasne stal
dôchodcom, ale k nízkemu dôchodku si
privyrábal prekladateľskou činnosťou.
Spoločenské zmeny v roku 1989 radikálne
zmenili aj záver Petrákovho života. Vojaci
západného odboja sa po vyše 40 rokoch dostali
na
chvíľku
na
výslnie
spoločnosti.
Československá armáda prijala Antona Petráka
opäť do svojich radov aj keď už iba ako
vojenského dôchodcu. Dňa 28. októbra 1990 bol
Anton Petrák povýšený na generálmajora.
Duševne svieži a fyzicky zdatný osemdesiatnik
sa zapojil do vyhľadávania bývalých vojakov zo
západného frontu, aby im (alebo ich vdovám)
pomohol získať od britskej organizácie Air
Bridge Association jednorázovú finančnú
výpomoc a invalidné vozíky pre tých, ktorí ich
potrebujú.
Keď
prišlo
k
rozdeleniu
Československa v januári 1993 rozhodol sa pre
štátne občianstvo Slovenskej republiky a postavil
sa na čelo Československej obce legionárskej na
Slovensku. Zomrel vo Vojenskej nemocnici v
Ružomberku v roku 2009.
Generálmajor Petrák je nositeľom Národného
Radu Francúzskej republiky (udelil mu ho
prezident Francúzskej republiky François
Mitterrand 1. 6. 1994), Radu Britského impéria
MBE (udelila mu ho kráľovná Alžbeta II. 2. 6.
1996), Vojenského Radu Ľudovíta Štúra II.
triedy (udelil mu ho prezident Slovenskej
republiky Michal Kováč 31. 8. 1996), Radu
Bieleho leva I. triedy - vojenská skupina (udelil
mu ho prezident Českej republiky Václav Havel
3. 1. 2003). Dňa 6. júna 2004 pri oslavách 60.
výročia vylodenia spojencov v Normandii
prevzal z rúk prezidenta Francúzskej republiky
Jaquesa Chiraca vyznamenanie Rad rytiera
Čestnej légie.
Genrál Petrák je aj čestným občanom
juhofrancúzského mesta Agde, známého

povstaní. Nás tu veľmi nevítali.“ Onedlho ho
však vyslali na štúdium do Prahy, kde absolvoval
Vysokú vojenskú školu s predurčením zastávania
vysokých vojenských funkcií v čs. armáde.
Promoval tri mesiace po komunistickom puči –
tzv. víťazstve pracujúceho ľudu vo februári
1948.
To predznamenalo smutné roky ako pre
Petráka, tak aj pre jeho rodinu. Nastúpil ešte do
služby pri útvare v Žatci, ale o pár mesiacov už
dostal tzv. „dovolenku s čakaním“. Potom prišla
domová prehliadka, výsluch na Štátnej
bezpečnosti, degradácia, vylúčenie z armády a
súd. Dostal päť mesiacov za „nedbanlivé
uchovávanie
vojenského
tajomstva“.
Šikanovanie sa dotklo aj manželky a ich dcéry
Jitky. Obe sa z Prahy museli vysťahovať.
Po odpykaní trestu ho odviezli na povestnú
Bartolomejskú ulicu. Mesiac tu čakal vo väzbe a
potom na základe akéhosi dekrétu putoval do
pracovného tábora Mírov s vysvetlením, že sa
„vyhýba práci“. Mírov však nebol pracovný
tábor, tam nešlo o prácu ale o ponižovanie
dôstojníkov, ktorí boli pre komunistov
nespoľahliví. Pre Petráka a ľudí s jeho
presvedčením a bojovou históriou muselo byť
hrozné, že okrem bežných kriminálnikov tu boli
jeho spoluväzňami aj bývalí príslušníci zbraní
SS. Aj preto bol Petrák bol jedným z tých, čo sa
pokúsili o útek. Chytili ho, týrali a mučili. Za
útek mu zakázali korešpondenciu, takže rodina
nevedela ani to, či vôbec žije.
Keď zatkli skupinu Slánskeho a Reicina, mnohí
väzni z Mírova mohli ísť domov. Vysvetlili im,
že „Reicin pripravoval protištátne sprisahanie a
na Mírove zámerne vytváral také neľudské
podmienky, aby vo väznených vyvolal odpor k
ľudovodemokratickému zriadeniu a mohol ich v
príhodnej chvíli využiť pre svoj prevrat“. Žiadna
rehabilitácia väznených sa však neuskutočnila a
degradovaní dôstojníci neboli následkom toho
dosť dôveryhodní ani pre robotnícke profesie.
Anton Petrák – človek s vysokoškolským
vzdelaním, ovládajúci tri svetové jazyky –
anglický, francúzsky a nemecký sa napokon
uchytil v petržalskom Kovosmalte pri výrobe
vaní.
V júni 1957 sa Anton Petrák dozvedel, že
polícia zatkla jeho priateľov generála Kováča a
plukovníka Malára. Zakrátko prišli aj pre Antona
Petráka. Vyšetrovanie trvalo rok a potom v
procese s tzv. „Karvašovou skupinou“ dostal päť
rokov nepodmienečne. Obvinili ich z toho, že po
prepustení z Mírova sa naďalej stretávali s
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znal z pohádek či z vyprávění pověstí. Nikdy a
nikdo mně tehdy neřekl, že „Ivan Hrozný“
pobýval i v obci Cikháj, v hájence u Jaitnerů a v
domku u Vaisů, že spolupracoval s otcem mé
ženy Adolfem Hamanem, navštívil mnohé další
rodiny, že jeho jméno byla dočasná „přezdívka“.

strediska našich vojakov na Západe. Občianstvo
mu udelili pri príležitosti 50. výročia založenia
čs. jednotky vo Francúzsku. V apríli 2002
obdržal medailu M. R. Štefánika I. st. Z
iniciatívy generála Petráka a za podpory
ministerstva
obrany
SR,
Britského
veľvyslanectva a mesta Bratislavy postavili v
parku na Šafárikovom námestí skromný
pamätník slovenským vlastencom bojujúcim v II.
svetovej vojne v československých jednotkách a
v spojeneckých vojskách na bojiskách západnej
Európy. Dňa 23. októbra 2008 pri príležitosti
oficiálnej štátnej návštevy Slovenska ho prijala
na slávnostnej audiencii v bratislavskej Redute
britská kráľovná Alžbeta II. Posledné
vyznamenanie dostal v januári 2009 už na
nemocničnomn lôžku z rúk veľvyslanca Českej
republiky za účasti zástupcov ozbrojených síl
Českej a Slovenskej republiky. Bolo to najvyššie
rezortné vyznamenanie – Kríž obrany štátu
ministra obŕany Českej republiky. Generálmajor
Anton Petrák zomrel dňa 7. 2. 2009 vo veku
takmer 97 rokov vo Vojenskej nemocnici v
Ružomberku. Spolu so svojou manželkou
Rudolfínou žili spolu v zhode a láske skoro 62
rokov. Jeho manželka zomrela toho istého roku
16. 12. 2009 vo veku nedožitých 93 rokov. Tým
sa uzavrela životná púť dvoch neobyčajných
úžasných ľudí – skutočných vlastencov.
Feďo Vrábel
Zdroje:
http://www.generalpetrak.sk/osudovaput.htm
Podľa dostupných archívnych dokumentov a
podkladov generálmajora Antona Petráka
spracoval Jozef Kratochvíľa s manželkou Jitkou.

Kdo byl „Ivan Hrozný?“
Informace jsem získal později. „Ivan Hrozný“,
vlastním jménem V. F. Kadlec měl své kořeny v
naší vlasti, stejně jako jeho žena Marie. Na
podzim roku 1944 přišel jako náčelník štábu, s
členy své skupiny „Záře,“ ze Slovenska na
Českomoravskou vysočinu. V knize B.
Mečetného „Zarevo na Vysočině“, psané v
ruském jazyce, vydané vydavatelstvím
„Sovětskaja Rossija“, v Moskvě v roce 1966 jsou
mj. popsáni sourozenci, jejímiž hosty byla tato
skupina v Cikháji. V knize se mj. píše: „..Bratrhajný Karel Jaitner a jeho sestra Karla byli
důvěryhodnými nadějnými lidmi. S Jaitnerem se
bojovníci „Záře“ seznámili již dříve, v době kdy
oddíl odcházel z Cikháje na Západ…Sestra,
devatenáctiletá dívka, srdečně uvítala partyzány,
a připravila „carský oběd“ maso, zelí, dobré
knedlíky….“.
Demolice lokomotiv
Demolice čtyř lokomotiv v depu ve Městě Žďáře
bylo šlágrem oné doby. Vyprávělo se jak skupina
oddílu Záře, v čele s „Ivanem Hrozným“ vyjela
na lyžích večer na Nový rok 1945 z hájenky v
Cikháji do Žďáru. Skupinu doprovázel hajný
Karel Jaitner. Z oficiálních dokumentů je dnes
známo hlášení četnické stanice ze Žďáru
okresnímu úřadu v Novém Městě na Moravě.
Píše se: „1. ledna 1945 ve 22 hodin 40 minut
vniklo asi pět banditů, z nichž někteří byli v
četnických uniformách s čepicemi se šikmými
štítky, do výtopny na nádraží ve Městě Žďáru,
přemohli topiče Jaroslava Sobotku z Města
Žďáru čp. 18, přinutili ho, aby opustil výtopnu a
hrozili mu pistolemi a strojními puškami. Krátce
na to vyhodili ve výtopně do vzduchu čtyři
lokomotivy. Výtopna hoří, bandité jsou na
útěku…“ Když přijeli Němci na místo, našli tam
list papíru s ironickým blahopřáním do nového
roku. Přání podepsal „Ivan Hrozný“. Po
splněném úkolu se, příslušníci partyzánského
oddílu „Záře vrátili do hájenky na Cikháj a
přesunuli se, dne 3. ledna 1945, časně ráno k
Fryšavě.

zpracoval Ferdinand Vrábel
****
VZPOMÍNKA NA IVANA HROZNÉHO
– KADLECE
MOJE SETKÁNÍ S „IVANEM HROZNÝM“
Ke konci 2. světové války se hovořilo, ve
vesničkách kolem Žďárských vrchů, o
statečnosti Ivana Hrozného. Na jeho hlavu
vypsala německá vojska vysokou odměnu, 100
tisíc protektorátních korun. Měl podíl na
vyhazování mostů, lokomotivních dep, na
likvidaci fašistických vojsk. Jako žák základní
školy jsem si ho přirovnával ke statečnosti
Janošíka a jiných odvážných veličin, které jsem
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dlouhém rozhovoru jsem mu slíbil, že vynaložím
úsilí, aby nebyla historie zapomenuta.

Hrdinské činy byly opomíjeny
Skončila válka a o hrdinství partyzánského
oddílu „Záře“ a „Ivana Hrozného“ jsem více
neslyšel. Mluvilo se především hrdinství a bojích
partyzánské brigády M. J. Hus, o „velikosti“
některých osob. V předsjezdové zprávě
komunistů okresu Nové Město na Moravě z roku
1946 se mj. píše, že: „..Musíme jmenovati
některé naše soudruhy, kteří mají největší
zásluhu v podzemní činnosti a partyzánském
hnutí. Jsou to: poslanec Tůma, dále Vejmělek,
Houf Antonín, Anežka Štůlová, Václav
Ježek…,Doležalová, Smejkalová….“. Nad
takovým hodnocením se pousmál i otec mé
ženy. Nesouhlasil s ním.

Příprava na setkání partyzánů k 3O. výročí
osvobození
V období před 30tým výročím osvobození
Československa seděli v zasedací síni ONV ve
Žďáře nad Sázavou vedoucí činitelé okresu. Byl
jsem u toho. Mluvilo se o odboji, o způsobech
jak zachovat jeho památku pro příští generace. Z
rozhovorů přítomných jsem pochopil, že někteří
činitelé neznají strukturu a rozsah partyzánského
odboje, jeho cíle. Opomíjeli, že odboj nebyl věcí
jen některých vybraných jednotlivců z řad jedné
strany, ale byl věcí širokého okruhu obyvatel,
vlastenců, prostých i vzdělaných lidí, mnoha
partyzánských skupin organizovaných z
Východu i Západu.
Beseda byla rušná. V jejím průběhu byla
zpochybněna partyzánská činnost některých
osobností, které toho času byli ve vedoucích
funkcích okresu. Některá jejich tvrzení o jejich
bojových aktivitách se zdála tendenční. Uváděli
svoji účast v místech a při událostech, u kterých
nebyli, nemohli být. Při otázce proč tato
generace osobností nezajistila postavení
památníků hned po ukončení války a zda
nepočítali, že ono několikaleté prodlení a
zamlžování spolupráce s ruskými partyzány a
dalšími oddíly, jim pomůže ke zvýraznění jejich
zásluh, k doložení, že budou osobnostmi, které
bude okres a společnost nejvíce uznávat, všichni
účastníci v zasedací síni mlčeli.

Moje první setkání s Ivanem Hrozným
V roce 1973 mě navštívil V.F Kadlec - „Ivan
Hrozný“. Nevěřil jsem svým očím. Přede mnou
seděl skromný, nepatrně usměvavý, zamyšlený
člověk, o kterém kolovaly mýty. Vzpomněl jsem
si na všechny pověsti občanů o jeho odvaze, na
jeho hrdinské činy, na vyprávění o jeho pobytu a
léčení v nemocnici v Novém Městě na Moravě v
roce 1945. Pozdravili jsme se. Informoval mě, že
zná obec Cikháj, obyvatele, že spolupracoval s
místními hajnými Hamanem a Jaitnerem, s
rodinou Vaisovou. Nezapomněl na Fryšavu,
Samotín, na tamní občany, na jejich
pohostinnost, na boje i tragédie, na hrob na
fryšavském hřbitově, kde jsou pochování
spolubojovníci. Nelíbilo se mu, že se zapomíná
na konkrétní boje, tragédie, odhodlání lidí, že je
naopak zveličováno úsilí mnohých, kteří se
zapojili do partyzánského hnutí na poslední
chvíli. Řekl, že mu nejde o jeho velebení či
zvýrazňování práce oddílu Záře, ale že mu jde o
historickou pravdu. Dějiny by měly být
interpretovány tak jak procházely, jak je tvořily
lidé, v daném případě především občané Žďárska
a Novoměstska. Oddíl Záře prý byl, s mnoha
dalšími partyzánskými oddíly, které působily na
Vysočině, spoluorganizátorem odboje a to v
souladu s rozkazem nejvyššího vedení
Sovětského svazu č. 189 z 5. listopadu 1942.
Příkaz nesl název „O úkolech partyzánského
hnutí“. Partyzánská činnost měla plnit funkci
zpravodajskou i bojovou. Součástí bylo
narušování nepřátelského týlu a rozklad
protektorátního aparátu, omezování činnosti
konfidentů, příprava budoucí správy země. Po

Co napsal spisovatel F. Drašner
Spisovatel František Drašner v předmluvě k mé
publikaci „Cikháj ve 2. světové válce…“ vydané
v roce 2004 k tomuto tématu mj. napsal:
„…M.P.Tůma. nepotřeboval velitele Fomina,
který přišel vybojovat svobodu. (moje pozn.:
major Fomin spolu se svým štábem padl v
blízkosti Leškovic na Havlíčkobrodsku v březnu
1945) Proto pozdější mocní, pro něž právě
komisař Tůma připravoval půdu na konci války,
nepotřebovali partyzány – skutečné vlastence a
nesmiřitelné bojovníky s nenáviděným
nepřítelem. A povedlo se. Partyzáni, kteří se jimi
stali až čtvrt hodiny po dvanácté, zvítězili nad
statečnými partyzány, kteří bojovali dávno před
nimi. Stavěly se nové „šibenice“ pro ty, kteří
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překáželi….“ Mohu jen dodat: tito lidé,
„partyzáni“ nepotřebovali ani Ivana Hrozného.
Po chvíli mlčení a úvahách osoba uznávajícího
M. Tůmu, a které se poznámky mohly týkat
sklopila oči, zamračila se a řekla: „Vy
zpochybňujete naše zásluhy, degradujete náš
odboj“. Vstala od stolu, vzala si poznámkový
sešit, práskla dveřmi a odešla. Na mnoha
místech Žďárska byly Památníky postaveny bez
této osoby.
V roce 1975 se v Cikháji sešli příslušníci všech
partyzánských oddílů působících ve Žďárských
vrších. Přijeli i všichni velitelé pěti
partyzánských oddílu ze Sovětského svazu,
přijel i V.F. Kadlec – Ivan Hrozný. Přijel i M.
Pich-Tůma. Krátce po příchodu do sálu ho
obklopilo několik českých partyzánů. Vyčítali
mu, že pracoval a pracuje pro zvýraznění své
osoby a svých přátel. Od jednoho z nich dostal
políček, načež, i s manželkou, neprodleně opustil
sál a více se nevrátil. Shromáždění pokojně
pokračovalo. Bývalí čeští a ruští partyzáni si
vyměnili názory na odboj a jeho úlohu. Setkání
přispělo k objektivizování mnohých aktivit, k
vyjasnění diskusí o vedení brigády M. J. Hus po
tragedii v Leškovicích, kde padl, až na výjimky,
celý štáb brigády, byly zpochybněny mýty i
odsouzeny mnohé lži o hnutí.

Mocní „partyzáni“ nesnášeli pravdu a kritiku
Začal jsem ale prožívat kruté chvíle, čelil
nepřebernému množství anonymů, nevybíravých
pomluv. Ač by to bylo nečestné tak dnes vím, že
jsem měl mlčet a přikyvovat nepravdám či
polopravdám. Ale co zdeformované vědomí,
morálka? Provést duchovní a morální očistu
předpokládalo říkat si pravdu do očí a pravdu
ochotně slyšet. Vzdát se demagogie,
zjednodušených výkladů složité skutečnosti se
všemi souvislostmi. Ony osobnosti, které jsem
řadil mezi radikály to však nevnímali. Vnímali
sebe sama, své postavení, moc. Po tomto
incidentu jsem začal mít komplikace, útočili. Na
vyšší orgány přicházel jeden anonym za druhým.
Stěžovali si na mě na ústřední a kontrolní komisi
ústředního výboru komunistické strany, na
krajské orgány, pomlouvali mě ve veřejnosti. Z
Prahy se vraceli spokojeni. Ve svých
kolektivech se organizátoři anonymů a stížností
ubezpečovali, že „vše dostanu i s úrokama.“ Ze
dne na den jsem se stal rozkrádačem,
rozvracečem, radikálem a zase pravičákem,
prosovětsky i protisovětsky smýšlející osobou,
despotou, člověkem, jenž se rozvádí, vede
prozápadní život apod. Někteří činitelé krajských
a ústředních orgánů mě informovali, že tolik
anonymů na nikoho nechodí jako na mě. Za
účelem společenské kompromitace a následné
likvidace mě i sledovali. Byl jim znám každý
můj pohyb po žďárském okrese. Do bytu jedné
osobnosti na žďárském sídlišti zvaném „Pánov“
si nainstalovali vojenský dalekohled. Moji
pracovní činnost sledovali z okna. Posuzovali
moje jednání, zapisovali mé hosty, kombinovali
a vytvářeli atmosféru k ovlivňováni veřejného
mínění proti mně. Škoda, že jsem tuto informaci
získal pozdě, až po roce 1989.
V rámci pokusu odvrátit ode mě i přátele
zapojili do boje proti mně manželku. Jejím
jménem napsali ministerstvu obrany stížnost na
jednoho občana z Nového Města na Moravě.
Nikdy ho neviděla, neznala, nikdy nic nepsala.
Prý bere neoprávněné jakýsi příplatek k důchodu
za odboj. Ministerstvo obrany manželce
odpovědělo záporně. V září 1989 jsem požádal
ministerstvo vnitra o prověření dopisu psaného
údajně mou manželkou. Dostal jsem informaci,
že stížnost byla psána na psacím stroji
umístěným v kanceláři oné osoby, která
„bojovala“ po celé Českomoravské vysočině.
Požádal jsem o ukončení šetření. Pisatele jsem si

Korespondent naslouchal neutuchajícím
bojům
V té době za zmíněnou osobou z ONV ve Žďáře
nad Sázavou, přijel korespondent sovětského
armádního deníku Krasnaja hvězda. Chtěl znát
mnohé o odboji. Když delší dobu ona osobnost
vyprávěla o bojích od města Čáslav až k Brnu
korespondent ji přerušil. Řekl: „S.., přece jste
stále nebojovali. Jak jste vy slavil například
Silvestra roku 1944?“ Odpověď byla hbitá a
jednoznačná: „Výborně. Na Huti jsme zpívali,
tancovali, popíjeli Stoličnaju vodku!“ Tato
odvaha a citace mě zarazila. Potichu jsem oné
osobě řekl, že zřejmě nemluví pravdu. Tehdy
možná ani nevěděla kde je Huť! Odešel jsem.
Doma zalistoval v seznamu členů partyzánské
brigády, který jsem obdržel od otce mé ženy, A.
Hamana, příslušníka brigády M.J. Hus, (do
brigády byl přijat 17. 12. 1944), ale i Zareva a
oddílu Vpřed. Hledal jsem datum vstupu oné
osoby do brigády. Fakta jednoznačná: tato osoba
byla přijata do brigády 12. února 1945 jako
spojka. Nebylo třeba nic dodávat. Přičinil jsem
se o to, aby odešla z funkcí.
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„nabouráno.“ Připomenul slova našeho generála,
vojáka, vlastence, presidenta Ludvíka Svobodu,
který byl v Sovětském svazu uznávanou
autoritou.

domyslel. Důsledky anonymů a jimi rozviřované
hysterie pociťuji dones.
Setkání s „Ivanem Hrozným“ v Moskvě
V roce 1976 jsem studoval na Akademii
společenských věd v Moskvě. V.F. Kadlec,
tehdy vedoucí činitel významného průmyslového
komplexu z Krasnodaru, za mnou přijel. V
Moskvě studoval jeho syn diplomatickou školu.
Seděli jsme a povídali v hotelu Ukrajina. V
besedě se k mnohému vracel a připomínal, že na
boj, útrapy, zločiny nacistů nelze zapomínat.
Vzpomínal na mnoho lidí a celých rodin ze
Žďárska, Novoměstska, které jsem ani neznal.
Vážil si jejich statečnosti, vlastenectví, na které
by se nemělo zapomínat.

Slova presidenta Ludvíka Svobody
Projev presidenta republiky ze srpna roku 1968
jsem vyhledal v archivu a připomenul si některá
jeho slova. Na adresu vstupu vojsk mj. řekl:
„…Jako voják dobře vím, jaké krveprolití může
vyvolat konflikt mezi občany a moderně
vyzbrojenou armádou. Tím více jsem jako váš
president považoval za svou povinnost učinit vše
pro to, aby k tomu nedošlo, aby netekla
nesmyslně krev národů, které vždy žili v
přátelství…Nechci tím skrývat skutečnost, že na
dlouho zůstanou bolavá místa způsobena
událostmi těchto dnů…“ Na besedu s V.F.
Kadlecem jsem nezapomněl, nezapomněl jsem
nikdy na „Ivana Hrozného“ muže s českými
kořeny, nezapomněl jsem na náš přátelský
vztah.

Zpochybňoval charakter těch, kteří se chtěli stát
„nepravými“ hrdiny odboje, kteří poklonkují
Sovětskému svazu a nezdravě zveličují jeho
hospodářské úspěchy, kteří programem
sovětizace naší republiky přispěli k velké újmě
komunistické strany a zprofanovali její program
demokratické cesty i autoritu, kterou strana
získala, po 2. světové válce, nejen v lidových
vrstvách, ale i v kruzích pokrokové a tvůrčí
inteligence. Projevil opovržení k těm, kteří se
točí jak korouhvička když zavane nový vítr. Měl
na mysli rok 1968 a tehdejší politiku, kterou
mnozí podporovali a záhy titíž lidé zpochybnili.
V hlavách mnohých lidí vzrůstal zmatek.
Souhlasil jsem s ním. V této době právě na
zmíněné akademii společenských věd v Moskvě
se probíraly nové dlouhodobé směry politiky ve
směru demokracie, kultury, vědeckotechnického
rozvoje a spolupráce se zeměmi s různým
společenským zřízením. Kladně se hodnotila
politika nastolená Lednem 1968 v
Československu, která byla zpochybněna a
zastavena nehorázným vstupem vojsk Varšavské
smlouvy do naší vlasti. Kdo dobře poslouchal
přednášky věděl, že etapa diktatury proletariátu
končí. Program byl posléze nastíněn mj. v knize
M. Gorbačova: „Nové myšlení.“ V.F. Kadlec
hovořil o hrubém zkázonosném omylu
vedoucích činitelů Sovětského svazu. Vstupem
vojsk na naše území založily budoucí rozpory,
krize i kompromitaci pojmu demokratického
socialismu.

Užitečná spolupráce
Moje generace neprolévala krev na bojištích 2.
světové války, ale v poválečném období jsme
spolupracovali, jako dospělí lidé, s občany
tehdejšího Sovětského svazu v mnoha oblastech
hospodářství, kultury, sportu. Jezdili jsme do
družebních okresů, vyměňovali si zkušenosti,
hledali nejvhodnější formy spolupráce mezi
dětmi, dospělými i veterány války. Poznal jsem
mnoho dobrých lidí jak v Ruské federaci tak i na
Ukrajině, ale i Tagžigistánu, ve výzkumných
ústavech, ve školách a kultuře, v průmyslových i
zemědělských podnicích, v diplomatických
službách. V besedách a rozhovorech jsme
nezapomínali ani na den vítězství nad fašismem,
na 9. květen 1945. Dnes slavíme státní svátek
osvobození, po vzoru západních zemí 8. května,
ale já jako pamětník konce války si připomínám
fakta z oné doby, které nelze vymazat z mysli.
Prožitky zůstávají v paměti
Pravda na konci 2. světové války jsem byl
žákem základní školy. Příčiny světového
krveprolití ještě nevnímal. Vnímal však zatýkání
místních občanů gestapem, jejich odsouzení k
trestu smrti. Sledoval příjezdy kolon německých
vojsk, vypálení Vaisovy chalupy, prostřílení

Připomenul jak oni jako partyzáni vytvářeli
přátelské vztahy mezi našimi a sovětskými lidmi
a jak rázem okupací v srpnu 68 bylo vše
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chalupy Roučkovy v Cikháji. V dobách nočních
návštěv českých a ruských partyzánů poslouchal
bedlivě jejich rozhovory s rodiči. Spolu s
kamarády jsem rád navštěvoval ruské zajatce,
kteří v Cikháji bydleli a byli součástí německé
Todtové organizace. Její příslušníci pracovali v
lese, odváželi dřevo. S velkou obavou sledoval
Vlasovce, kteří několikrát pochodovali vsí. Báli
se jich i místní občané. Nezapomínám ani na
doby našeho osvobození ze jha fašistického
Německa. Naši obec osvobodili partyzáni dne 5
května 1945. Občané povstali, stavěli barikády a
znemožňovali tak příchod německých vojsk.
Dodnes se mně vybavuje československá vlajka,
která byla tehdy vyvěšena na kapli obecního
úřadu. První voják Rudé armády byl na území
obce slavnostně uvítán 10. května 1945. Na
domě starosty obce byla tehdy vyvěšena i rudá
vlajka s pěticípou hvězdou. V rodině u Slámů se
zapíjelo a slavilo vítězství nápojem namíchaným
z vody a lihu z lihovaru vypuštěného partyzány
ve Městě Žďáře dne 8. dubna 1945. Rád si
předčítám onu episodu, o které psal v publikaci
„Vzpomínky komisaře partyzánské brigády
Mistra Jana Husa“ Miroslav Pich-Tůma. Mj.
napsal: „…Mnohem složitější bylo zničení
zásobního lihu v Městě Žďáře, k čemuž jsem
zprvu nechtěl dát souhlas. Šlo totiž o objekt
uprostřed města, kde navíc v té době bylo
umístěno kolem dvou stovek nacistických vojáků
a silný protipartyzánský oddíl gestapa. Jenže
naše ilegální protinacistická organizace na
provedení trvala. Kdyby k ní nedošlo, poklesla
by určitě naše autorita, neboť lidé by se
domnívali, že se nacistů bojíme. A tak jsem
musel nejen od svého původního rozhodnutí
ustoupit, ale nakonec ještě všemu sám velet…“
Protože kontakt místních občanů s velením
brigády byl blízký, byli občané Cikháj o
vypuštění 20ti tisíc litrů lihu informováni. S
trakaři a nádobami pospíchali ke Žďáru, aby
nabrali vytékající líh a dovezli domů.

gestapem hovořila se zaujetím i místní občanka
Anna Bílá. Bylo to v době kdy z hájenky odešel
partyzánský oddíl Záře na Fryšavu a Samotín a
hajný Karel Jaitner odešel k partyzánům, kdy
jeho sestru zatklo gestapo a odvezlo do
koncentračního tábora. Otec paní Bílé, jako
obecní „serbus“, spolu s Františkem Bukáčkem,
hlavním organizátorem protinacistického odboje
v Cikháji, dostal úkol hlídat hájenku a hlásit
případný návrat hajného Jaitnera. Ještě si
nestačili svléknout kabáty přijelo za nimi
gestapo. Na oba dva muže řvali, tloukli je hlava
nehlava, týrali. František Straka zůstal ležet na
zemi, Františka Bukáčka odvlekli do vedlejší
místnosti. Zde ho kopali, mučili, vyslýchali. Z
hlavy mu tekla krev, nesnesitelnou bolestí křičel.
Zbitého a zraněného zatkli a odvedli. Byl
odsouzen, stejně jako Karla Jaitnerová a pět
dalších občanů, k trestu smrti.
Svobodu v obci vybojovali partyzáni a Rudá
armáda
Osobně nemohu tvrdit, že svoboda do naší obce,
kraje, přišla ze západu našich hranic, nemohu,
byť respektuji rozhodnutí našich orgánů o
státním svátku, měnit názor na dny osvobození.
Mnohé jsem o konci války na Žďársku přečetl,
povídal si se všemi pamětníky války z obce,
mnohé jako žák školy prožil. Se zájmem jsem
četl i knihu Ivana Lukašenka „Čtyři kroky od
smrti“, která nebyla u nás vydána.
Nechápu však jak mohli občané na východ od
Plzně jásat 8. května 1945 když se na těchto
územích, stejně jako u nás na Vysočině, ještě
bojovalo a umírali lidé. Chápu však, že změna
státního svátku mohla pomoci k zapomínání
úlohy Sovětského svazu ve válce a ke zvýraznění
úlohy armády americké.
Kniha Ivana Lukašenka
V roce 2 000 ji vydalo v Sumi nakladatelství
„Kozácký val“. Rodina I. Lukašenka byla v roce
1932 postižena stalinským režimem. Zemědělská
rodina byla vystěhována na ulici a označena za
kulackou.

Občanka připomenula prožitky svého otce za
války a činnost gestapa
Když jsem besedoval s 22 občany Cikháje,
pamětníky 2. světové války, o zkušenostech z
války, někteří tuto episodu připomínali,
připomínali své tragické prožitky s německými
vojsky, gestapem a na druhé straně spolupráci s
partyzány. O prožitcích otce a o jeho setkání s

Byl jim konfiskován veškerý majetek. Z rodiny
přežili jen dva, ostatní v roce 1932 a 33 zemřeli
hladem. Sám vystudoval vysokou školu. Ovládal
český a německý jazyk. Stal se kandidátem věd.
Lukašenko popisuje partyzánský odboj na
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převlékli kabáty a nejednou zpochybňovali či
zpochybňují partyzánský odboj, úlohu Rudé
armády a bojovou cestu naší československé
jednotky, od Buzuluku do Prahy, v čele s
generálem Ludvíkem Svobodou. Stejně tak ty,
kteří aniž by znali tehdejší konkrétní situace,
souvislosti, hýří znalostmi jak to či ono mělo být.
Těm mohu připomenout, že 2. světová válka
vůbec nemusela být kdyby německé kruhy
přijaly zásady Versailleského míru z 28. června
1919, kdyby uznali hranice a samostatnost
našeho státu. V českých ilustrovaných listech č.
14 z roku 1925 se m.j. píše: „Německý lid
odmítá diplomacii, která chce rozbíti jeho naději,
že v celených územích německé kmeny v střední
Evropě opět jednou budou sjednoceny.
Myšlenka, že německá říše měla by nyní ústně
se zříci naděje, že vráceny ji budou země
uloupené versailleským násilím, jest všem
německy cítícím mužům a ženám nesnesitelná.“
V červnu 1942 německý kancléř Adolf Hitler
prohlásil mj. „ Jsem pevně rozhodnut nevzdát se
nikdy Čech a Moravy. ..Nejste-li schopni to
pochopit a změnit poměry, pak bude český národ
odstraněn z Evropy…buďte ujištěni, sáhnu k
nejkrutějším prostředkům.“ Po Židech, Polácích,
Cikánech a duševně a fyzicky postižených lidí
byli na řadě Češi. Němečtí uchvatitelé toužili po
naší rodné zemi, po bohatství našich národů. K
tomu není třeba nic dodávat.

Vysočině, úlohu partyzánských skupin i
závěrečné operace partyzánů na konci války pod
koordinací partyzánského oddílu Vpřed. Oddílu
velel Nikolaj Melničuk. Součástí tohoto oddílu
byl i pplk. v.v. Jan Velík ze Svratky, čestný
předseda okresního výboru ĆSBS ve Žďáře nad
Sázavou.
Kniha má 5O4 stran a devadesát procent hrdinů
v ní popisovaných je z Československa. I.
Lukašenko v knize mj. píše, že než vstoupil do
armády byl partyzánem. V dubnu 1945 odletěl
na Moravu a seskočil v prostoru obce Sněžné, v
blízkosti Milov na Žďársku. Pozdě večer se
setkal s velitelem oddílu Vpřed a projednali
závěrečné operace partyzánů a rozsah a obsah
informací potřebných pro postupující Rudou
armádu, připravoval vstup armády do měst
okresu.
Osvobození měst na Vysočině 10. května 1945
a konec války
Ve středu 9. května 1945 byla osvobozena Praha
a současně nad Nové město na Moravě
nalétávalo, v několika intervalech, 6 ruských
bombardovacích letadel. Shazovaly bomby na
německé kolonypostupující k městu. Dne 10.
května 1945 ve 2 hodiny v noci vstoupila Rudá
armáda do Nového Města. V tento den Rudá
armáda vstoupila i do Města Žďáru a do Svratky.
V čele armády, která vstoupila do Žďáru byl
rozvědčík Ivan Lukašenko. Boj však pokračoval.
Jak píše I. Lukašenko na Českomoravské
vysočině skončila 2. světová válka až 17. května
1945. Jak mohli občané od Plzně na východ jásat
8. května když na těchto územích probíhaly stále
boje a umírali lidé. Změna termínu státního
svátku může mít určitou logiku z hlediska
západních zemí, ale z hlediska našich znalostí
však otupuje pozornost veliké osvobozovací
úloze Rudé armády a partyzánského hnutí.

Připomínám si aktivity některých lidí, kteří, v
rámci svých mocenských ambicí v poválečném
období, překrucovali fakta o protinacistickém
odboji, zvýrazňovali jen své „zásluhy“ a
připívali k znehodnocování odboje jako celku.
Připomínám si ty, kteří v rámci „nové“ Evropy,
se snaží dnes přehodnocovat a překrucovat fakta,
vymývají mozky, organizují hnutí k zapomenutí
klíčových událostí svobody i poválečného
rozvoje, snaží se změnit historii. Utrpení matek,
otců, strádání spoluobčanů, mnoha národů ve 2.
světové válce, i dny osvobození však nemohou
být zapomenuty.
V neposlední řadě si připomínám ty, kteří v
touze po moci zanechali či zanechávají bolestivé
rány, manipulují se slovy, lidmi, věcmi i
událostmi, kteří se snažili, snaží, zamlžovat
pravdu o minulosti i současnosti, kteří se pokouší
redukovat zájmy člověka – občana jen na peníze.
Peníze nebyly a nejsou mírou svobody, pravdy,
humanismu, morálky! Stejně tak nenávist a
pomstychtivost, zatracování tradic a kultury
našich národů či přebírání a propagování

Co si připomínám
Připomínám si šlechetné ideály pro něž
spolupracovali naši občané s partyzánskými
jednotkami, pro něž společně bojovali, pro něž
byli vězněni. Svoboda, mír, přátelství, lidská
důstojnost, úcta k lidským hodnotám a k životu,
ke své vlasti, víra v pravdu, poctivá práce,
znalosti, mozky, um, ruce, to byla je a bude naše
zbraň, naše bojiště, naše vítězství.
Připomínám si i ty, kteří v rámci „nové“ politiky
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zdejším revíru. U nás byla umístěna
několikráte vysílačka.. Dne 4.ledna 1945
obstoupilo obec a náš domek asi 300
vojáků, kteří zatkli mého otce a mně, dům i
příslušenstvím zapálili….na gestapu jsem
byla při výsleších týraná, abych prozradila
místní
občany,
kdo
spolupracuje
s partyzány. Nikoho jsem nevyzradila a
nepřiznala spolupráci s partyzány….“.

životního stylu patřícího do nesrovnatelně jiných
podmínek, nejsou cestami k pravdě a svobodě,
ale k nové totalitě.
Velký novinář, vlastenec, Karel Havlíček
Borovský napsal V Národních listech dne 5.
dubna 1848 mj. : Národe můj! Vyhledej v
dějinách svých velikých ony listy, na kterých
zaznamenáni jsou velicí činové otců tvých; těmi
tuž nyní mysl svou, těmi podněcuj ducha svého,
těmi připravuj sebe též k velkým činů!“ Jak
aktuální slova!

Stále častěji přicházely zprávy o činnosti
partyzánů, o jejich návštěvách rodin
v okolních vesnicích. Zanedlouho jsem tyto
návštěvy prožíval doma. Partyzáni přišli v
noci pro chléb, mléko, máslo, sádlo, maso,
ale i mléko. Rodiče projevovali strach
z Němců, ale partyzáni je uklidňovali.
Dokonce jim stanovili termín a hodinu kdy
mohou jejich návštěvu nahlásit na četnické
stanici.

Dr. Rudolf Hegenbart
****
MOJE SETKÁNÍ S VELITELEM
BRIGÁDY M. J. HUS N. KOLESNIKEM
Jako žák základní školy, díky častému
příjezdu německých vojsk do obce jsem,
v období 2. světové války, začal vnímat dění
v obci, atmosféru doma, ve škole. Stále více
se hovořilo o zvěrstvem Němců, o zatčení a
popravách lidí. Na rozhraní roku 1944 a 45
docházelo k zatýkání i v obci Cikháj.
Gestapo zatklo deset občanů včetně dvou
žen. Německá vojska vypálila domek rodiny
Vajsových, prostřílela domek Roučkových.
Hledali partyzány, vysílačky, dokumenty.
Kolony přijíždějících německých vojsk
vzbuzovaly strach, obavy. Z místní kapličky
odvezli zvon. Občané tvrdili, že to je známka
konce obce. Do obce se nikdy nevrátil. Na
vypálení domku Vajsových jsem nikdy
nezapomněl. Zoufalý pláč a křík majitelů,
bučení krávy, divné mečení kozy, štěkot a
vytí psa. Tyto jevy spolu s obrovskými
plameny z domku přiváděly k zoufalství a k
pláči. Měli jsme strach

Když nás řídící učitel Oldřich Bartoš vyváděl
v rámci výuk\y do lesa a hovořil o
statečnosti partyzánů, vzrůstal v nás obdiv,
jejich autorita. V lese nás učil v tichosti
píseň : „Ty moje otčino, vy česká
lada…kdožpak by neměl rád ten koutek
český, vždyť je tak maličký, vždyť je tak
hezký..“ Nabádal nás, abychom ve svém
životě milovali svůj kraj, zem.. Po skončení
školy jsme si začali hrát na partyzány,
chránili vesnici, rodiny, uctívali dobro. Když
občané stavěli barikády, aby německá
vojska nemohla do obce a následně došlo
k osvobození obce partyzány 5. května
1945, měli jsme radost. Doma jsme vítali
partyzány. Toho dne obědvali téměř ve
všech
rodinách.
Přišla
svoboda!
Spontánně, pod velkou slavobránou, vítali

Co dělali Vajsovi
Josef Vais byl lesním dělníkem, ženy se
živili také lesními pracemi a síťováním.
Dcera Josef Vaise Marie Beránková napsala
mj. „Náš domek byl u lesa, vzdálen od obce
asi půl kilometru, na samotě. V listopadu
1944 k nám přišli ruští partyzáni z brigády
Faustova, později z druhé brigády M. J.
Hus. Poskytovali jsme jim ubytování, stravu,
praní prádla. Můj otec a já jsme byli
pověřeni podáváním zpráv o pobytu
Jagdkomanda a německého personálu ve
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jsme nebojovali proti všem Němcům a
německým dětem, my jsme bojovali proti
nacistům, kteří nám přinesli obrovské
utrpení! Pokud nechcete brát v potaz můj
názor já to vyřeším sám !

občané dne 10. května 1945 prvního vojáka
Rudé armády. Domu se vrátili partyzáni
Adolf Haman a Karel Jaitner., zanedlouho i
občané z koncentračních táborů i ti, kteří
byli odsouzení k trestu smrti. Před smrtí je
zachránila Rudá armáda, která přijela do
Prahy 9. května 1945. Dne 12. května 1945
vstoupilo do obce 1. 200 rumunských
vojá6ků. V obci pobývali do 20. května.
Prohledávali
prostor,
zatýkali
zbytky
prchajících německých vojáků, navazovali
přátelství s občany..

Tak se stalo. Hajný Haman ignoroval
nařízení revolučního národního výboru a
ubytoval je ve svém domku, v jedné
světničce.
To
byl
poprask.
Kdosi
z revolučního národního výboru ho udal.
Partyzán
Haman
ukrývá
Němku!.
Vyšetřovali ho četníci, dva důstojníci Rudé
armády a také komisař partyzánské brigády
M. J. Hus, M. Pich – Tůma. Hrozil zatčením,
trestem jak ve válce.. A. Haman odmítl se
s nimi bavit a Tůmu, stejně jako důstojníky
Rudé armády, vykázal z domu. Řekl jim na
cestu, že Pompeová je Češka, pochází
z obce Račín. Ona, dcery a syn, nemohou
za válku ani zvěrstva fašistů Její manžel,
jako nadlesní v místním polesí, pomáhal,
aby místní hoši a dívky nemuseli jít pracovat
do německé říše.

Revoluční národní výbor
Záležitosti v obci začal spravovat revoluční
národní výbor. Sbíraly se zbraně, střelivo,
veškerý materiál, který zahazovala prchající
německá armáda. Část armády byla
odzbrojována v obci u domu č1. Současně
organizoval pomoc Rudé armádě. Na
snímku je seznam majitelů usedlostí, kteří
dodávali vejce.
Poválečné nesrovnalosti a rozpory

Prostřednictvím spojky mu vyjádřil podporu
jeho bojový přítel, velitel brigády M. J. Hus,
N. Kolesnik. V kolektivu příznivců M. Tůmy
zůstal však na „indexu“..

V obci žila manželka nadlesního z místního
Polesí Marie Pompeová, její tři dcery a malý
syn. Její manžel jako Němec musel
nastoupit na frontu. Před odchodem na
frontu pomohl mnoha mladým lidem, kteří
měli jít pracovat do německé říše. Zastal se
jich a zaměstnal je v lese. Všichni mu byli
vděčni.

Za čas se rodina Pompeova přestěhovala
do
prostor
bývalé
hospody
rodiny
Hladíkových. K dispozici měla dva pokoje a
sociální zařízení, sousedům pomáhala na
poli. Posléze odjela s odsunem do
Německa..

Po válce vyšel dekret okresního národního
výboru. Zakazoval pomáhat Němcům či je
dokonce ukrývat. Na základě tohoto dekretu
revoluční národní výbor v obci rozhodl
okamžitě vystěhovat paní Pompeovou
z hájenky. Někteří členové tohoto orgánů ji
vydrancovali dům, rozbili, rozšlapali a
odcizili
mnoho
věcí
z domácnosti.
S okamžitou platností se musela přemístit
z hájenky do včelína.

Když jsem v roce 1999 besedoval
s místními občany o historii obce a
zaznamenával jejich zkušenosti z války,
František Hladík mj. řekl: „…Z období
protektorátu si nejvíce pamatuju když Němci
vypálili Vajsovu chalupu. V obci bylo
zděšení, panoval strach. Tady bylo plno
gestapáků
a
Němců.
Většinou
se
zastavovali u nás v hospodě. Vajse přivedli
gestapáci také k nám do hospody a tady ho
vyslýchali…pak odvezli jeho dceru Marii
Beránkovou…když po válce byli Pompeovi
vystěhováni do včelína, tak je vzal do
světničky hajnej Haman a pak se
odstěhovali k nám do vedlejší budovy. Kdosi
pak řekl Rusům, že u Hamanů bydlí Němka.

Když se dozvěděl o této akci bývalý
partyzán, hajný A. Haman, rozčílil se, začal
křičet na členy revolučního národního
výboru.. Co to děláte? Ženu s holkama a
malinkým synem chcete vystěhovat do
malého prostoru? Do krajně zašpiněného,
nehygienického prostředí bez vody, bez
ničeho?! Vy chce být stejní jako fašisté? My
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Rusové přišli k Hamanom a hajnej Haman je
prohnal a vyhnal…“

Civilní účastníci partyzánského hnutí brigády
M. J. Hus na Žďársku

Výsledky partyzánských aktivit brigády M. J.
Hus

Dle knihy „Naplněný čas života „ od
Miloslava Chmela jen v malém okruhu
Žďáru bylo zapojeno do partyzánského
hnutí 295 osob. Kdysi jsem dostal od otce
mé manželky jmenný seznam těchto lidí
s termíny jejich vstupu do partyzánské
brigády M. J. Hus.

Z dostupných informací od A. Hamana a
z knihy „Útěk a návrat“ od M. Tůmy se
psalo, že brigáda byla rozdělena do šesti
oddílů. Její prostor působení byl ohraničen
na západě Ledčí nad Sázavou a Kutnou
horou, na severu Kolínem, Hradcem králové
a Holicemi, na východě Kostelcem nad
Orlicí, Žďárem nad Sázavou, na jihu
Přibyslaví a Havlíčkovým Brodem.

V Budči to bylo zapojeno 10 osob, v Cikháji
11, v Českém Herálci a ve Světnově 1
občan. Ve Čtvrtích 16 osob, v Dušejově 2
osoby, v Nové Huti 24 osob, v Novém
Veselí a v Počítkách 5 osob, v Polničce 18
osob, v Račíně 23 osob, v Radostíně u
Vojnova Městce 18 osob, ve Skleném 16
osob, ve Stržanově 15 osob, ve Škrdlovicích
a ve Vatíně 8 osob, ve Vojnově Městci 25
osob, ve Vysokém 3 osoby ve Žďáře město
57 osob a ve Žďáře Zámek 17 osob.
Připočítáme-li
účastníky partyzánských
oddílů Zarevo, Jan Kozina, Vpřed pak to byl
silný potenciál.

Do 5. května 1945 provedli příslušníci
brigády 66 bojových operací, pobili 785
nepřátelských vojáků a důstojníků, provedli
14 útoků proti vojenským vlakům, poškodili
9 lokomotiv, 87 vagónů a 3 železniční
mosty, zničili nebo poškodili 138 automobilů
a 27 motocyklů, 4 tanky, 10 pancéřových
vozů, 4 děla, sestřelili bitevní letadlo Focke
Wulf 190, zničili naftu ze 14 železničních
cisteren, zásoby surového lihu ve třech
lihovarech, dvě goniometrické zaměřovací
stanice
na
partyzánské
vysílačky,
patnáctkrát přerušili důležitá telefonní
spojení, popravili sedm zrádců a agentů
gestapa, potrestali 28 kolaborantů jiným
trestem než trestem smrti, do štábu Rudé
armády odeslali 39 depeší. Ve 103 obcích
ustavili národní výbory a 3 okresní národní
výbory. Ve Žďáře nad Sázavou byl ustaven
okresní národní výbor 15. prosince 1945
v čele s předsedou, partyzánem Václavem
Ježkem. Místní národnívýbor v Cikháji byl
ustaven 11. listopadu 1944 v čele se
Stanislavem Ptáčkem..

Aktivit této partyzánské brigády se účastnila
i rodina bývalého hraběte Kinského. V roce
2000 mně dr. Radoslav Kinský, syn hraběte
Kinského mj. napsal. „Objevují se různé
pokusy o zpochybnění Benešových dekretů
a přechází se mlčením první případ vyhnání
českých obyvatel z odtržených pohraničních
oblastí, zvaných Sudety, což bylo jistě
neblahým příkladem později posíleným
krutým a nelidským chováním vůči našim
židovským spoluobčanům. Je nutno viděti
tento problém jako celek a neodtrhávat od
něj pouze jeden sled událostí. Extrémistické
nároky a jednostranné výtky nejsou jistě na
místě…Veškerou
odbojovou
činnost
Žďárska znám velmi podrobně a také mně
mrzela skutečnost, že některé pomníky
včetně obce Cikháj byly po léta
v neošetřeném stavu…Celá moje rodina
během okupace a po uvalení nacistické
vnucené správy měla zákaz vstupu do
Žďáru a zákaz styku se zaměstnanci. Sám
jsem byl však o prázdninách na kole ve
Vojnově Městci a posloužil tak jako
odbojová spojka. Můj otec Zdenko Radslav
Kinský, byl členemrevolučního národního
výboru v Chlumci nad Cidlinou…“

Brigáda měla i velké ztráty. Do 5. května
1945 bylo zabito v bojích 11 partyzánů,
v revolučních
květnových dnech 108
partyzánů,
ve
vězení
zemřelo
46
spolupracovníků, ztratila dvě krátkovlnné
vysílačky a čtyři stokilogramové letecké
zásobníky se zbraněmi, Němci jim ukořistili
šest samopalů a čtyři pistole, zničili dva
podzemní
úkryty,
vypálili
dům
spolupracovníka brigády Josefa Vajse
v Cikháji..
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ale vynikající stravy, na způsoby podávání
zpráv o pohybu německých vojsk a gestapa
o konfidentech. U ohně opékali špekáčky,
popíjeli pivo a také zpívali. Poprve jsem
slyšel parodii na píseň „Hřbitove, hřbitove
zahrádko zelená…“ Závěrečná slova jsem si
pamatoval.“Kdyby
tě
Germán
snad
přemlouval nejvíce vzpomeňme Čechové na
naše Lidice…“

Kdo byl N. Kolesnik
Pocházel z Ukrajiny, města Kyjeva. V době
příchodu do Československa mu bylo 22 let.
Před válkou byl zaměstnán v centru
spotřebních družstvech obdobné naší
Jednotě. V letech 1941 a 42 bojoval na
frontě. Po určité době byl přesunut
k operační skupině vojenské rady 51.
armády. Zde byl podřízen veliteli A. V.
Fominovi. S ním a dalšími spolubojovníky
odletěl v říjnu 1944 k nám. Byl jmenován
velitelem jednoho oddílu. Pracovat začal
v prostoru Železných hor na Čáslavsku a
posléze v okolí Žákovy hory v katastru obce
Cikháj. Po pádu partyzánského štábu
brigády v Leškovicích na Havlíčkobrodsku
byl jmenován kyjevským partyzánským
centrem, velitelem brigády M. J. Hus. Po
válce pracoval ve vedoucích funkcích
spotřebního
družstva
v Kyjevě.
Do
Železných hor a do vesnic Žďárských vrchů
se rád vracel. Měl zde mnoho přátel. Otec
mé manželky Adolf Haman po odchodu
k partyzánům, se stal zástupcem velitele
oddílu,
kterému
velel
N.
Kolesnik
s přezdívkou „Zelený“..

V jedné pauze přišel za mnou otec mé
manželky a řekl: jestlipak znáš Kolesnika?
Ano, viděl jsem ho zde uprostřed partyzánů.
Pojď já Tě s ním seznámím. Za chvíli jsem
si tiskl ruku s vysokým, usměvavým mužem.
Poklepal mě na rameno a řekl : Máš
dobrého otce, Dolfa Zelený pracoval se
mnou v oddíle! Byl statečný. Jakýpak
Zelený, odvětil jsem? Dozvěděl jsem se, že
otec manželky jako hajný měl partyzánskou
přezdívku Zelený. Ptal se mně kde pracuji a
zda něco vím o partyzánském hnutí.
Připomenul jsem první přestřelku partyzánů
s členy lovecké skupiny dne 6. listopadu
1944 v katastru obce Cikháj na Kamenném
vrchu. Partyzáni ze své nově vybudované
základny nad Novou Hutí se střetli s lovci
zvěře, komisařem gestapa Fritschem,
lesmistrem Überlem a vrchním lesmistrem
z Pardubic Wolitzerem. Po přestřelce lovci
odjeli. Vedení gestapa dalo příkaz k
pročesávání lesa a k zadržení partyzánů.
K pátrání nasadili Němci dvě čety vojska,
která prohledávala les od Škrdlovic až po
Vortovou, ale marně. Partyzáni nebyli.

Moje setkání s Kolesnikem
První setkání se uskutečnilo v roce 1960
nebo 61 v prostorách u Velkého Dářka. U
táboráku se sešli ruští a čeští partyzáni
s vedením
Žďárských
strojíren
a
s funkcionáři národního výboru Škrdlovice.
Přítomen byl otec mé manželky hajný Adolf
Haman, Josef Kocián aktivní člen brigády
M.. J. Hus z Račína, později bydlel ve Źďáru
a pracoval ve Žďárských strojírnách, Jan
Vejmělek také zaměstnanec Žďárských
strojíren.. V období války se stal velitelem
civilní partyzánské skupiny brigády M. Jan
Hus ve Žďáře. Dále byli přítomni manželé
Ježkovi aktivní činitelé brigády ze Žďáru,
Jaroslav Oubrecht spojka brigády, Anežka
Štůlová, učitel a významný člen brigády
Antonín Houf a někteří spolupracovníci z
Huti, Vojnova Městce a Krucemburku.v čele
s nadlesním Karlem Němcem.

Setkání druhé
Okresní národní výbor ve Žďáře svolal do
své zasedací síně aktiv k výročí osvobození.
Zúčastnili se i sovětští partyzáni z brigády
M. J. Hus a dalších oddílů, které působily na
Źďársku..V
besedě
se
hovořilo
o
konkrétních akcích partyzánů, o zrádcích, o
konfidentech, o statečnosti občanů Žďárska.
Jan Vejmělek mluvil o statečnosti lesního
správce Karla Němce z Polesí Městec. Ten
získal ke spolupráci s partyzány téměř
všechny
lesníky
svého
polesí,
zprostředkoval útěk hajného Adolfa Hamana
z Cikháje k partyzánům a zabránil tak jeho
odvlečení do koncentračního tábora. Jeho
zásluhou a zásluhou V. Ježka ze Žďáru

Partyzáni si vyměňovali názory na mnohá
setkání s občany z vesnic ve válce.
Vzpomínali na jejich statečnost, odvahu, na
podmínky ubytování, na rozmanitost chudé,
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vyšetřovat u vás v obci utečte., přijdeme si
pro vás .na známé místo. Fomin nakonec
řekl: „nás nedostanou, ale vy buďte opatrní.
Koncem dubna přijdeme znovu.“ Na cestu si
vzali od hajného skleničku zapečeného
masa a chléb. To byly poslední vzpomínky
na majora Fomina. Už se nikdy nesetkaliDva dny na to štáb padl..

byla v krátké době vytvořena rozsáhlá síť
civilních
spolupracovníků
partyzánů.
Partyzánům poskytovali zprávy o pohybů
Němců, o konfidentech, o pochodu dalších
partyzánských oddílů, které se objevily ve
Žďárských vrších. Partyzánským centrem se
stal lesní tábor na kótě 801 na rozhraní
Nové Huti a katastru Cikháje. Týlovou
základnou se stala osada Nová Huť u
Vojnova Městce.

Na vyprávění hajného A. Hamana a Josefa
Kociána jsem si vzpomněl v období když se
psalo v tisku, že partyzánský štáb brigády
M. J. Hus nebyl vyzrazen zradou některých
členů štábu, ale zaměřením vysílačky
německými vojsky. Po té prostor jeho
pobytu
obstoupila
početná
jednotka
německých vojsk. Členům štábu nezbývalo
nic jiného než vlastními silami ukončit svůj
život. Major Fomin v poslední depeši napsal,
že jsou obklíčeni…“Žijeme pro český národ,
za šťastnou budoucnost slovanských
národů, za porážku Němců…umíráme za
vlast…“

Hajný Haman vzpomínal na jednu aktivitu
s N. Kolesnikem. V březnu 1945 se měli
sejít ve 24 hodin v noci se členy štábu
brigády u Nasavrk na předem určené kótě.V
určený čas čekali, ale nikdo nepřišel.
Počkali dvě hodiny, ale ani po této době se
nikoho nedočkali. Dohodli se, že druhý den
přijdou znovu na určené místo. Ani tentokrát
se nedočkali. Zneklidněli. Něco prý se
muselo stát. Věděli, že major Fomin velitel
brigády byl důsledný a každý předem
stanovený termín přesně dodržoval..
Zklamaní se dali na cestu do Žďárských
lesů.
Cestou
byli
od
civilních
spolupracovníků informováni, že štáb mimo
Tůmy, Jirky Starého padl v Leškovicíh.
Kolesnik prý zvolal: To je zrada! Jak to, že
na poradě štábu nebyl Tůma? Přešli jsme
do cikhajského katastru na Žákovu horu.
K našemu překvapení byl utábořen ve velké
„mlazině“ M. Pich – Tůma, otec a syn
Hlávkové a V. Ježek. Já s Kolesnikem a
také s Josefem Kociánem z Račína jsme
přešli na Fryšavský kopec. Zde jsme
pobývali až do konce dubna 1945. Odtud
jsme podnikali výpady do okolí. Jak jsme se
dozvěděli M. Tůma se svou skupinkou
odešel ze Žákovy hory k Račínu a Velké
Losenici.. Kolesnik se vrátil do Železných
hor a já jsem zůstal pracovat s oddílem
Vpřed, s velitelem majorem Melničukem.
Tyto vzpomínky potvrdil i přítomný bývalý
velitel brigády M. J. Hus N. Kolesnik

Setkání třetí v Sovětském svazu
S manželkou jsme obdrželi poukaz na
dovolenou na Krym do města Jalty, do
hotelu Jalta. Aniž jsme to tušili setkali jsme
se zde i s bývalým předsedou okresního
národního výboru ve Žďáře nad Sázavou
Josefem Voráčem, některými známými
z Hodonína. Po několika dnech jsem posílal
pohledy domů dětem a rodině. Pozdrav
jsem poslal i N. Kolesnikovi do Kyjeva na
Ukrajinu. Za čtyři dny, v odpoledním
odpočinku, klepal kdosi na naše dveře ve
třetím poschodí hotelu. Vstal jsem z postele
a šel otevřít. K našemu velikému překvapení
u dveří stál N. Kolesnik. Veliké překvapení!
Pozdravili jsme se a pozvali ho dál. Musel
jsem se za vámi podívat zda se o vás
Ukrajina dobře stará, řekl. Budu tady čtyři
dny, provedu vás Jaltou, popovídáme si.
Z tašky vyndal lahev vodky, minerální vody,
speciální salámy, rajčata, papriky,housky a
místo spánku jsme hodovali. Bylo to milé.

Josef
Kocián
připomenul
slova
spolupracovníka
partyzánské
brigády
hajného K. Schovance z Petrovic.. Večer
24. března 1945 k nim přišel major Fomin a
Jirka Starý naposledy. Řekl jim, že je někdo
vyzradil, musí prý odejít. Gestapo odvezlo
blízké spolupracovníky velitele brigády
majora Fomina. Očekával, co budou mluvit
na gestapu. Jakmile gestapo začne

Provedl nás městem Jalta, seznámil s
jeho památkami i vynikajícími restauracemi
s krajovými specialitami. Povídali jsme o
všem možném. Vracel se k otci mé
manželky, vzpomínal na společné působení
v partyzánském
oddílu.
O
některých
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velikonoční svátky. Mě a jeho moskevské
přátele pozval do restaurace Sofia. Bohatě
prostřený
stůl
se
všemi
tradičními
pochoutkami ruské kuchyně nenechal na
pochybách, že prožijeme příjemný večer.
Bylo tomu tak. Přípitky na přátelství, na
rodiny, na mír, na úspěchy našich zemí
proslovovali všichni, kteří dostali pokyn od
„Tamady“ stolu, který řídil večeři.

událostech z války mluvil otevřeně. Chyby
přičítal neznalostem spolubojovníků, ale
také
nečestnosti
mnohých
občanů,
konfidentům.
Říkal,
že
ve
válce,
v nekompromisním
boji
s německým
nepřítelem,
se
nemohlo
jednat
v
rukavičkách Ve válce platí jiné zákonitosti
než v míru. Válka je složitá pro obyvatele i
partyzány. Neměla by vůbec být. Válka
nevznikla zásluhou Sovětského svazu, ale
krvelačností vládnoucích německých kruhů.
Ti
toužili
po
nerostném
bohatství
Sovětského svazu, po úrodných lánech
Ukrajiny, po likvidaci bolševismu. Měli
podporu západních velmocí.

V neděli v podvečer mě pozval Kolesnik do
jedné rodiny.. Přijetí bylo vřelé, srdečné. V
obývacím pokoji mě překvapila veliká mísa
nabarvených velikonočních vajíček. Netušil
jsem, že by v Moskvě se slavily velikonoce.
Na nic takového jsem se ani neptal.
Následovalo sezení u stolu, který byl
přeplněn masovými dobrotami, cukrovím i
pitím. Majitel bytu byl inteligentní muž,
vědec, manželka hudební skladatelka.
Zabýval se nejmodernějšími technologiemi,
které Sovětský svaz nutně potřebuje.
V oblasti spolupráce v oblastech vědy a
techniky se západními zeměmi a především
s USA, spatřoval gró politické práce i všech
mezinárodních aktivit. Sbližování národů,
podporu vědeckotechnické inteligenci při
jejich aktivitách bez ohledu na existující
politické systémy, označoval jako prioritu
doby.

Zmínil se i o práci komisaře brigády M.
Tůmy. Řekl, že byl aktivní, houževnatý.
Kladl si otázku proč v březnu 1945 nebyl se
štábem u Leškovic na Havlíčkobrodsku.
Štáb měl jednat, na sklonku války, o
vážných
organizačních
a
bojových
záležitostech. Zazlíval mu, že po pádu štábu
u Leškovic, se okamžitě jmenoval Tůma
velitelem
brigády.
Bez
konzultací
s centrem, se spolubojovníky. Nelíbil se mu
jeho radikalismus. Připomenul některé
činitele ze Žďáru, kteří Tůmu podporovali.
Považoval je za „agenty“ Tůmy. Pochopil
jsem, že N. Kolesnik měl daleko liberálnější
demokratičtější názory na politický vývoj,
než vyznavači tvrdé politické linie, kterou
presentoval i M. Pich – Tůma.

Názory akademika se mně zamlouvaly.
Obdobně hovořili profesoři ve svých
přednáškách na akademii věd. Dávali
příklady životní úrovně NSR jako poražené
mocnosti ve 2. světové válce a Sovětského
svazu jako vítězné mocnosti. Rozdíly byly
propastné. Sovětský svaz si stanovil úkol
spoluprací s vyspělými zeměmi získávat
moderní techniku a využívat ji ku prospěchu
sovětské ekonomiky, pro blaho národů
země. Setkání s N. Kolesnikem a jeho
přáteli (bohužel si již nepamatuji jméno
akademika) bylo užitečné cenné, stejně jako
všechny
přednášky
na
akademii
společenských věd v roce 1974 a posléze
v roce 1984..

Po čtyřech dnech se s námi rozloučil, vrátil
se domů do Kyjeva.. Pro mě bylo toto
setkání užitečné, vytvořil jsem názory na
přístupy některých bývalých žďárských
partyzánů k politické realitě. Pochopil jsem,
že názorové rozpory se musely projevovat i
v praktické činnosti v době 2. světové války.
Jednotni byli v nutnosti porazit německého
nepřítele, ale rozcházeli se v přístupech na
poválečný vývoj.
Setkání v Moskvě
V roce 1974 jsem studoval na akademii
společenských věd v Moskvě. Ve volné
chvíli poslal N. Kolesnikovi pozdrav do
Kyjeva. Za několik dnů zvonil v telefonní
centrále školy telefon. Telefonistka mně
oznámila, že mně hledá a chce se mnou
hovořit N. Kolesnik. Do Moskvy přijel na

Motiv mých vzpomínek
V poslední době se objevovalo několik
článků od pisatelů, kteří v době 2. světové
války ještě nežili. Snaží se vyhledávat
mnohé tragédie a odsuzovat „zvěrstva“
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svobodným správcem svého státu měl
pociťoval, hrdě a odpovědně, svou
státnickou úlohu. . Jedině hrdý a
sebevědomý člověk, mající úctu před sebou
samým, dovede bez závisti a bez
postranních myšlenek ctít a milovat druhé
lidi. Jedině hrdý a sebevědomý národ národ,
mající úctu před sebou samým, může být
tvůrcem mezinárodního bratrství všech lidí.
Projevem lásky ke své zemi byla usilovná,
tvůrčí práce. Takové myšlenky nebylo třeba
uměle roubovat do myšlení většiny našich
lidí. Vyrůstaly přece z pokrokových tradic
české historie a navazovaly na ideje
husitství a naší reformace vůbec, na ideje
našeho národního obrození a na ideje
prvního presidenta naší Československé
republiky T. G. Masaryka.

partyzánů vůči civilním občanům, ale i vůči
fašistickým důstojníkům. Dle mého názoru
se tito lidé snaží degradovat smysl
partyzánského odboje i úlohu posledního
velitele brigády M. J. Hus N. Kolesnika,
bývalých partyzánů z našich vesnic a měst.
To byl důvod proč jsem napsal vzpomínku
na setkání s oním posledním velitelem
brigády, abych připomenul, že partyzáni
bojovali za osvobození našich národů jako
celku, že pomáhali vymanit naše národy
z nedobrých zkušeností, které vedly ke
vzniku 2, světové války a k obrovským
tragédiím našeho lidu, lidu Evropy, světa.
Jsem z generace posledních pamětníků
hrůzné války a cítím osobní povinnost
napsat to, co jsem prožíval, čím jsem žil.
Pamatují si dobře nejen mnoho jevů z doby
válečné, ale především poválečnou radost
obyvatel, mládeže, jejich touhy po
spravedlivém uspořádání světa, v němž
tanky
nebudou
nikdy
nahrazovány
obrovskými korupčními aférami, různými
projevy lží, které degradují člověka vůbec.

Odpůrci takových myšlenek dobře věděli a
vědí, proč se snaží znevážit husitství,
události roku 1848 kdy pražský lid povstal
proti rakouské elitě, proč vystupují i proti
demokratickému
socialismu,
i
proti
výsledkům partyzánského hnutí u nás, proč
ho znevažují. Touží po návratu monarchie,
říše, církevní moci, Není složité rozpoznat
proč tito odpůrci mají raději Bílou horu, ten
Mnichov 17. století, než dobu husitskou Pro
ně bouřlivý hlas husitské revoluce má ještě
dnes nelibý a nepříjemný zvuk stejně jako
slova o demokratickém socialismu. O
onom období demokratických snah, o
representantech oněch myšlenek hovoří
jako o nepřátelích lidstva, národa, kultury a
demokracie, právě tak jako to kdysi říkávali
o husitech, o vědeckých průkopnících a
bojovnících francouzské revoluce..

Poválečné tendence politiky stejně jako v roce
1968 byly inspirující
Ukončení 2. světové války znamenalo
předzvěst
realizace
veliké
myšlenky
mezinárodního bratrství. Uprostřed trosek a
duchovního zmatku měl vyrůst nový
sociálně spravedlivý svět. Převratností doby
měla být plánovitost organizace sociálního
života. Každý člověk měl mít možnost
zúčastnit se práce a rozvoje života, zbavit
se úzkosti o zítřek, nejistot, strachu..
Vědecký duch měl proniknout do všech
odvětví lidského chování. Hrdinství a
bohatství lidské práce nemělo spočívat
v životní
zmatenosti,
roztříštěnosti,
v sobectví, egocentrismu, ale v síle a
hloubce života, v jeho jistotách Všichni lidé
měli mít právo a možnost sklízet plody své
námahy, radovat se z nich.. Žádná úzká
vrstva vyvolených neměla těžit z toho, co
bylo výsledkem práce statisíců. Úsilí milionů
nemělo
být
znehodnocováno
v hospodářských krizích nebo předmětem
nezaslouženého zisku některých skupin
hrabivých individuí.

Své středověké tužby halí pokrytecky do
vznešených frází o lidských právech aby je
záhy samy likvidovali. Člověk je mnohdy na
pokraji rozumu a zdá se, že jedinými
oporami demokracie byl Franco, Hitler a
jemu podobní. .Je dobré, že mnoho
intelektuálů a prostých lidí z měst a vesnic,
institucí, otevírá oči čemu v roce 1989
klepali klíči. Nápravu může přivodit naše
inteligence a mohutný proud mládeže a
poctivých
prostých
občanů.
Úkolem
inteligence je odhalovat lži nacházet
pravdu, a i probojovávat ji. Spoluvytvářet
společenské prostředí, v němž by nebylo
bídy, útlaku a nezaměstnanosti, toho

Novým rysem v povaze národa byl vzrůst
jeho sebevědomí. Lid jenž se stával
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ohavného údělu, kdy se člověk cítí nejen
hmotně, ale i morálně na dlažbě. Kdykoliv
inteligence
stála
včele
pokrokových
společenských směrů, byla to vždy doba její
slávy, doba rozmachu vědy a kultury. .Jsem
přesvědčen, že tomu tak bude, že nebudou
klamány demokratické ideály, za něž
bojovali poctiví lidé z našich měst a vesnic
po staletí a ve 2. světové válce.

anabázu
ruských
légií.
Ďalšie
panely
oboznamujú
s výstavbou
československej
armády v medzivojnovom období, potom druhý
odboj – na Východe aj Západe (Sokolovo,
Dukla, Dunkerque) a napokon súčasnú

Starověká moudrost praví :
„Štěstí moudrého muže spočívá v tom,
mít hojnost stád, lásku ženy a svobodu
své vlasti!“
Rudolf Hegenbart
****

profesionálnu armádu ČR a jej zahraničné misie.
Po vernisáži výstavy a jej prehliadke nasledoval
koncert npod názvom („Ne)jern hovory s TGM,
kde odzneli viaceré obľúbené piesne T. G.
Masaryka a ďalší repertoár (Smetana, Fibich,
Dvořák) v podaní Táni Jánošovej a za klavírneho
sprevádzania Jana Krála. Hovoreným slovom
prispel k do programu slávnostného večera
František Trávníček.

Hodonín si uctil svojho najslávnejšieho
rodáka
V piatok 14. septembra 2012 sa v Hodoníne
uskutočnilo niekoľko akcií, ktorými si mesto
pripomenulo 75. výročie odchodu prvého
československého prezidenta Tomáša Garrigue
Masaryka. Najprv sa pri soche TGM na Náměstí
17. listopadu zišli predstavitelia mesta, pozvaní
hostia, zástupcovia Československej obce
legionárskej, sokoli, predstavitelia Armády ČR,
polície, veteránskych organizácií a mnohí
obyvatelia Hodonína. Po prejavoch starostu
Hodonína Igora Taptiča, starostu družobného
mesta Holíča Zdenka Čambala a predsedníčky
Masarykovej spoločnosti v Hodoníne Ireny
Chovančíkovej
boli
k soche
prezidenta
Osloboditeľa
umiestnené
početné
vence
a kvetinové dary. Pietny akt doplnili aj piesne
a štátne hymny v podaní speváckeho zboru
Gymnázia Hodonín a opernej umelkyne Táni
Jánošovej.

F. Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod
****

V rámci spomienky na T. G. Masaryka bola vo
foyer Metského úradu v Hodoníne otvorená
výstava „Armáda ČR v obrazech od svého
vzniku do současnosti“, ktorá sa stretla so živým
záujmom prítomných. Výstava na viacerých
paneloch predstavuje vznik československého
zahraničného vojska – légií a najvýznamnejšie
udalosti s nimi spojené: vznik Českej družiny,
Roty Nazdar, bitky pri Zborove, Bachmači, Doss
Alto, Terrone, Vouziers atď., ako aj sibírsku
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Na kamenné podezdívce byl ještě nedávno
žulový kvádr se jmény a daty narození.
Míla Porazil
kdyby se Vám náhodou podařilo zjistit přesnější
okolnosti jejich smrti (dopoledne/odpoledne,
pěší/motorizovaný útvar SS/WH atd), byl bych
Vám velmi vděčen za poskytnuté informace. Já
jsem až k tomuto pomníčku došel při pátrání po
SS-vrazích mého 9-letého kamaráda v
Zákolanech. Tato SS-kolona
(pěší, hladová, v čele PL kulomety na nákl. autě,
cca 2500 mužů, s velkou vůlí popravovat- jednu
popravu jim rozmluvila Sudeťačka, druhou
Národní hostka, třetí bohužel nikdo)přespala v
Libochovičkách 7/8. a před tím prošla obojími
Číčovicemi. Dále jsem se zatím nedostal. V
Středoklukách se mi nepodařilo najít pamětníka.
S pozdravem mjnovotny@seznam.cz,
720391990
Miloslav Novotný

Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich
internetových stránek a veřejnosti
Památník polské armády
Umístění : Ludvíkovice (okres Děčín), u školy,
při komunikaci na Kámen

Poznámka
čtenáře:
Netuším proč, ale
v těchto dnech
došlo k demolici
tohoto památníku.
Tak
podle
posledních
informací
co
mám, dojde k
přestěhování
pomníku
na
druhou stranu silnice k obecnímu úřadu. Tak
poslední informace je, že dojde jen k posunutí,
kvůli přestavbě autobusové zastávky.
Michal Nosek

Dobrý den, naše databáze teprve vzniká a tedy
není zcela úplná. Zkoušel jste hledat i v databázi
MO? V ní je uveden v dané lokalitě ještě jeden
pomník
(http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/det
ail-hrobu-cimista?id=1696778&mt=st%C5%99edokluky&st
=0&) s textem:
Ladislav Havelka 21.2.1925 7.5.1945
Středokluky Padl v boji
Jiří Kácl 31.1.1923 7.5.1945 Středokluky
Zdeněk Rozhon Zíma 25.3.1924 7.5.1945
Středokluky
Václav Rusňák 18.12.1920 7.5.1945 Středokluky
Ladislav Tichý 2.2.1920 7.5.1945 Středokluky
Padl v boji Detail
a poznámkou:Pomník s podstavcem a deska s
nápisem , ohraničený nízkým plotem.
Dne 7.5.1945 padli v boji s německými vrahy SS
při osvobozování Československé republiky.
Více toho nemáme.
Martin

Díky za informaci. Likvidace, ale i větší stavební
úpravy by se jistotjistě dostaly do konfliktu se
zákonem o válečných hrobech a pak je možno
cestou ORP, kraje či přímo Ministerstva obrany
usilovat o zastavení podobné činnosti. Ještě
jednou díky za Vaši všímavost, v dnesšní době
mnoho památek mizí a je dobře být ve střehu.
Martin
****
Pomník padlým 1. a 2. Světové války
Umístění : Středokluky, u pošty
a od čtenářů máme další zajímavé informace:
U silnice mezi obcemi Knezeves a Stredokluky,
na leve strane smerem ku Praze byl jeste jeden
pomnik venovaný obetem nemeckých SS vrahu,
nema nekdo fotodokumentaci a detaily co se tam
prihodilo
Jiri Sanda
Dobrý den, jedná se o pomníček chlapců (jejich
jména uvádí pravá deska na pomníku ve
Středoklukách) zastřelených německými vojáky
v 7.květa 1945 na poli nedaleko odtud. Společný
hrob chlapců je na hřbitově u Černoviček
(kat.území Malé Čičovice) – o. Praha -západ.

Místo úmrtí těchto mladých mužů je cca 6km
vzdušnou čarou od Ruzyňských kasáren. Z nich
byl 3. plukem vlasovců časně ráno 7.5.45
vytlačen tímto směrem SS-Pz.Gren.AuE-Btl 2
kpt.SS Jakoba Oettingera. Pokud padli ráno,
mohlo jít o střet s tímto praporem, který pak
pokračoval přes Zákolany, viz výše.
Miloslav Novotný
****
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GC2DH6B (VPM004), Belgie

Vzkazy z našich „kešek“

Very interesting place . Tftc.

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod

Yellow pod 10

****

Rychlý odlov, u pomníčku jsem potkal místního
pána, který smutnou historii tohoto místa znal a
pěkně mi ji převyprávěl. Děkuji za fajn kešku.
IN:TB Global Pioneer/OUT:TB Filipek2
dymak
****
Díky za keš připomínající národní minulost
Obávám se však že ani při dobré vuli nejde keš
pořádně zamaskovat
zdenys64
****
Odloveno behem cyklovýletu do Ceského Brodu.
Jasná a přesto skrytá. Díky za keš.
JAHM
****
keše u VPM mám ráda, mnohé pomníčky by
jinak zůstaly nepovšimnuty
děkuju. no trade
kidiki
****

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
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les

Pekne zašitý místo v Kerským lese, sám bych ho
neobjevil. Dík za zajímavou keš "pri ceste".
JSJanek

****
Diky za privedeni k zajimavemu utajenemu
mistu..
Clovek by takove misto uprostred stromu vubec
nehledal. TFTC
t.tengler

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava

****

Nedavno jsem cetl o Bratislavsko-Brnenske
operaci rude armady, takze kes jsem mel
tematickou :-) Mohykan je opravdu pekny a co
se tyce kese smotne, tak taham, taham a nakonec
jsem teda vytahnul, ale velikost me prekvapila :-)

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž
Českého Brodu

Tak se podarilo poznat legionarskou straz C.B.,
velmi peclive pripraveno, zajimavy listing,
umyslne hure dostupna mista.

Funny Schtuppel
****

Jirwo
****
Nalezeno behem nedelniho keskovani v okoli
Ceskeho Brodu. Stylove zakonceni dnesniho
vyletu. Skrze jednotlive legionare jsem se
probojoval az na finalku. Hezka i kdyz mistama
hodne narocna serie.

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno

Ráno jsme ani netušili, že dnes navštívíme dve
VMP. Tady jsme se prošli po louce a došli až k
tomuto smutnému místu. Díky za kešku.
gesix
****
..another outstanding example that with
geocaching you see places, which you for sure
would not see without gc. Thanks a lot for the
history and this interesting hidden location!

mar69mas
****

Hoomoon

****
http://www.geocaching.com
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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-nasichgeocoinu-2/

Vzkazy od našich Geocoinů

****

TB1TQ28, Czech Legionnaire Geocoin 2007
aktuální pozice: Greece, Agia Kyriaki - Geni,
Lefkas
****
TB3B281, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
No. 4
aktuální pozice: Friesland, Netherlands
v cachce: ****
TB3B273, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
0005
aktuální pozice: Plzeňský kraj
v cachce: GC27NKQ
****
TB3B26Y, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
0006
aktuální pozice: United Kingdom,
v cachce: GCJRYC
****
TB3B27Y, Czechoslovak Legionnaire
Geocoin 0007
aktuální pozice: pravděpodobně ztracen
****
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM
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Propozice pochodů u příležitosti legionářských československých vojenských tradic roku 2013
BACHMAČ – SOKOLOVO 2013
V březnu 1918, v době, kdy německá vojska začala obsazovat Ukrajinu, československé legie dostali
rozkaz k odjezdu na západní frontu do Francie. Začal přesun několika desítek tisíc mužů, výstroje a
materiálu na východ do Vladivostoku. Prvním cílem tak bylo projít Kyjevem, dostat se do železniční
stanice Bachmač a pokračovat dál na východ. To vše před postupujícími německými vojsky.
V březnových dnech roku 1918 tak u železničního uzlu Bachmač především 6. pluk „Hanácký“ a 7. pluk
„Tatranský“ svedli boje, které umožnili zbytku československých legií projet Bachmačí. Začala tak
slavná „sibiřská anabáze“, která spolu s bitvou u Zborova v roce 1917 a u Bachmače 1918 proslavila
československé legie na Rusi a umožnila vnik československého státu.
O 25 let později, počátkem března 1943, po výcviku v Buzuluku, dospěl 1. čs. polní prapor v SSSR do
Charkova, aby se zapojil do boje proti hitlerovskému Německu, které v té době okupovalo
Československo. 1000 mužů a žen – Čechů, Moravanů, Slováků, Podkarpatských Rusínů, židů,
Volyňáků, ale i německých antifašistů, interbrigadistů ze Španělska, exulantů z okupované vlasti – jako
regulerní vojenská jednotka pod velením Ludvíka Svobody absolvovala vlakový a pěší přesun
z Buzuluku do Charkova a v noci na 3. března pak posledních 50 km na frontu do prostoru Arťuchovka –
Sokolovo – Mirgorod. 8. března 1943 svedl 1. čs. polní prapor boj, který stál život více jak 100 padlých,
30 nezvěstných a dále více jak 100 raněných. Prapor utrpěl čtvrtinu ztrát, ale svůj úkol – splnil.
V posledních letech, vnuci a pravnuci hrdinů od Sokolova a Bachmače mají znovu zájem o činy svých
předků. Období ideologického pokřivení těchto významných událostí vojenských tradic mělo vliv na
informovanost o činech našich legionářů a vojáků jak za I. tak i II. světové války. Podle dostupných
informací dnes žije ještě posledních 15 příslušníků 1. čs. polního praporu, který bojoval u Sokolova.
Na počest všech čs. legionářů na Rusi v letech 1914 - 1920, československých vojáků v Sovětském svazu
v letech 1939 – 1945, u příležitosti 95. výročí bitvy u Bachmače a 70 výročí bitvy u Sokolova pořádáme a
dovolujeme si Vás tímto pozvat na
BACHMAČ – SOKOLOVO 2013
Termín akce :

4. března 2013 až 10. března 2013

Trasa:

Brno – Břeclav – Budapest – Užhorod – Lvov – Rovno – Kyjev – Bachmač –
Charkov – Zmiiv – Sokolovo – Kyjev – Zborov u Tarnopolu (Ozerná, Kalinivka) –
Užhorod – Budapest – Bratislava – Brno

Přeprava :

soukromý přepravce Brno – typ autobusu Neoplan Megaliner.

Počet míst k přihlášení:
50 osob k uskutečnění pochodů Pisky - Bachmač (cca 15 km) a Charkov –
Sokolovo (nočních 50 km)
30 osob pro rekonstrukci bitvy u Sokolova v dobových uniformách
Cena:

5.000,-- Kč. Splatnost ceny ve dvou splátkách. Záloha 3.000 Kč do 31. 10. 2012.
Zbývající část do 31. 1. 2012. V ceně je zahrnuta doprava, 2 až 3 noci ubytování,
společná závěrečná večeře, pamětní medaile pochodů. Termín přihlášek do 30. 9.
2012, na základě závazné přihlášky obdrží účastník veškeré pokyny včetně čísla
účtu a variabilního symbolu, storno poplatek za neúčast 1000 Kč ze zaplacené
zálohy.
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Ubytování:

Většina cesty bude formou přejezdů, jsou plánovány 2 až 3 ubytování a odpočinek
mimo bus.

Stravování:

Vlastní zdroje, v bus vlastní kuchyňka pro uvaření čaje, kávy. V době pochodů
zabezpečen pitný režim. Jsou plánovány 3 společné teplá jídla – Kyjev, Sokolovo,
Užhorod.

Ústroj:

Uniforma vz. 95 se všemi náležitostmi dle výstrojního předpisu. I v případě, že se
nebude jednat o profesionálního vojáka nebo příslušníka Aktivní zálohy, ale o člena
Klubu vojenské historie, vyžadujeme ústroj dle výstrojního předpisu. Při
jednotlivých pochodech a rekonstrukci bitvy dobové oblečení opět dle ústroje.
V žádném případě neslučitelné doplňování součástek oděvů různých období a
hlavně ZÁKAZ DOVOZU JAKÝCHKOLIV ZBRANÍ – CHLADNÉ I PALNÉ.
V případě jiných zájemců oblečení dle charakteru dané akce.

Neplacené volno:

Vojáci z povolání si mohou zažádat u svého nadřízeného na tuto akci status
neplaceného volna, v případě potřeby jsme ochotni napomoci a informovat velitele
útvaru o této možnosti.

Časový rozvrh:
Po 4. března 2013

Út 5. března 2013

St 6.března 2013

Čt 7. března 2013

Pá 8. března 2013

7:00
Slavnostní nástup před odjezdem za předpokládané účasti primátora
města Brna a hejtmana Jihomoravského kraje a zástupců AČR – Brno nástupiště
Univerzity obrany
9:30
Slavnostní odhalení pamětní desky plukovníka Karla Krupici příslušníka 1. čs. polního praporu v SSSR a bojovníka od Sokolova 1943 – Břeclav
11:00
Břeclav – Budapest – Čop - Užhorod – Lvov – Rovno – Kyjev
10:00
Kyjev – prohlídka památníků čs. legionářů – Česká Družina, čs.
vojáků při osvobozování Kyjeva 1943, památník II. světové války a města
v doprovodu průvodce z partnerských klubů vojenské historie a za předpokládané
přítomnosti vojenského přidělence ČR.
18:00
Ubytování v hostelu
20.00
večeře s partnerskými veteránskými organizacemi v Kyjevě
8:00
odjezd směr Bachmač – 95. výročí bojů o Bachmač čs. legií, zvláště
6. Pluku „Hanáckého“ a 7. Pluku „Tatranského“
12:00
Pěší pochod 15 km na památku čs. legionářů bojujícím před 95 lety
u Bachmače – železniční stanice Pisky - Bachmač
16:00
pietní akty u pomníku čs. legionářů Velika Doč a nádraží Bachmač
spojené s prohlídkou míst bojů v roce 1918 a místním muzeem
19:00
odjezd směr Charkov
noční příjezd do Charkova
Odpočinek v hostelu nebo prohlídka města před nočním pochodem Charkov –
Sokolovo
12:00
účast na vzpomínkových akcích v Charkově k 70. výročí bojů o
Charkov a Sokolovo včetně návštěvy muzea II. světové války
15:00
Pietní akt u nemocnice Charkov
18:00
Start rekonstrukčního pochodu Charkov – Zmiiv - Sokolovo (40 až
45 km)
do 5:00 hodin Příchod do Zmiiv
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So 9. března 2013

Ne 10. března 2013

Mezi 6:00 a 7:00 hodin
Společný pěší odchod všech příslušníků výpravy do
Sokolova (8 km)
9:00 hodin
Slavnostní příchod do Sokolova
Program dle ukrajinské strany včetně účasti na rekonstrukci bitvy
22:00 hodin Odjezd směr Tarnopol – Zboriv (Ozerná, Kalinivka)
10:00 hodin Pomník čs. legionářů v Ozerné a Kalinivce – pietní akt s položením
věnců za účasti generálního konzula ČR ve Lvově
16:00 hodin Užhorod – pietní akt na počest obránců Podkarpatské Rusi 1938 –
1939, poté společná večeře a předání slavnostních medailí za účast na akci, dále
hraniční přechod Čop směr Budapest – Bratislava - Brno
10:00 - 11:00 Slavnostní nástup a ukončení na nástupišti Univerzity obrany Brno
Rozjezd domů

Po celou dobu zajištěn zdravotnický doprovod, včetně pořízení filmového záznamu celého akce.
Dopravu do Brna a z Brna si zajistí každý účastník sám na vlastní náklady.
V případě absolvování historických pochodů – replika pamětní medaile na stužce k 95. výročí bitvy u
Bachmače a 70. výročí bitvy u Sokolova. Na vyžádání VZP dostanou potvrzení o
absolvování pochodů pro záznam tělovýchovným náčelníkům útvaru.
Tento návrh propozic se může změnit dle aktuální situace a dohovorů s ukrajinskou stranou.
Organizátoři akce si vyhrazují právo zrušit akci nejpozději do 15. října 2012 v případě, že nebude
přihlášen dostatečný počet osob pro zajištění přepravy
Vedoucí a organizátoři akce:
Vedení a logistické zabezpečení
- František Trávníček – Valtice, 734315610, Travnicek.F.Frantisek@seznam.cz
Organizace pochodů – Radim Chrást – Jihlava, 777001291, radim.ch@atlas.cz
Závaznou přihlášku zašlete mailem BachmacSokolovo2013@seznam.cz nejpozději do 30.9.2012

****
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Plán aktivit jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě
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.

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

sobota
24/3

Menza v Areálu ČVUT
Praha 6 - Dejvice, roh
Kolejní a Bechyňovy ulice

0800

zájemci

měsíc

březen

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

Slovensko

pietní akty ke dni osvobození 8.5.
Workshop členů jednoty v Poličanech v
rámci projektu mapování VPM a
přípravy brožur na rok 2012 a 2013

Poličany

červen

13. -

Nultý ročník cyklistického přejezdu mezi
14.- 15.
červenec rodišti M.R.Štefánika a T.G. Masaryka

Brezová pod Bradlom,
Košáriská, Hodonín

obnovení pomníku padlým

Mělnické Vtelno

7.

srpen

více v článku v tomto
čísle, aktuality na
internetu

pietní akty ke dni české státnosti 28.9.
září

říjen

Valná hromada jednoty Český Brod,
pietní akt k uctění památky legionářů
Českého Brodu k výročí bitvy u Zborova

Český Brod

Dětský branný den k výročí zaločení
ČSR

Český Brod

pietní akty ke dni vzniku republiky
28.10.

Český Brod

setkání veteránů, ČsOL a pozorovatelů
OSN

ŠVS MO Komorní Hrádek

oslava Dne veteránů

11/11

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

sobota
10/11

Menza v Areálu ČVUT
Praha 6 - Dejvice, roh
Kolejní a Bechyňovy ulice

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

1/12

Praha

listopad

prosinec

společně se
středočeskou SVV

0800

zájemci
Společně se Spolkem
pro vojenská pietní
místa, o. s.

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/csolcesky-brod/plan-akci-csol-cb-2012.html
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují :

Ve třetím čtvrtletí 2012 finančně přispěli:
Zdeňka Brynychová
Martin Brynych
Děkujeme za podporu!
Bankovní spojení: 2600296246/2010 (Fio banka)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce : I. ročník cykloprejazdu Košariská-Hodonín, autor : Feďo Vrábel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Monument je neprodejná účelová tiskovina, vydávaná za účelem propagace mapování
vojenských pietních míst a Spolku pro vojenská pietní místa, o.s.. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
Adresa pro kontakt : vets@vets.cz , webové stránky projektu www.vets.cz
Redakční rada : Vladimír Štrupl (tiskový mluvčí), Martin Brynych (redaktor, správce dat)
© Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.
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