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

Vítejte mezi námi :

Slovo redaktora
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou
poslední číslo spojeného zpravodaje Spolku pro
vojenská pietní místa, o. s. a jednoty
Československé obce legionářské v Českém
Brodě. Jako každý rok je čas bilancovat.
V letošním roce jsme zahájili to s čím se počítalo
na mnohem pozdější dobu, a to překlápění dat ze
starého webu na nový. Nutno podotknout, že je
dobře, že se tak stalo. Množství dat, ktteré na náš
projekt proudí ze všech stran by bylo později jen
a jen těžší převádět. Navíc se při převodu dat
odstraní nedodělky, dopřesní lokality a
především se dá zjistit, kolik válečných hrobů
podle zákona není zapsáno v evidenci CEVH.
Komu by se zdálo, že překlápění dat je
velkým počinem, pak se letos můžeme pochlubit
i něčím dalším a to neméně významným. Opět se
zvětšil počet osob, které administrují data na
webových stránkách. To je na první pohled
maličkost, ale na druhý pohled je to základ naší
činnosti, Spolek byl mnohokrát na pokraji
administračního krachu a nyní má podobných
dobrovolníků víc než kdy předtím. Starají se jak
o přípravu dat, vkládání, kontrolu, tak i o
převádění dat. No a pochopitelně vkládají i data
svoje vlastní, prostě „hrobaři“ jak se patří.
Naše členské aktivity také doznaly
pokroku, spolu s Brodskou jednotou Ferdinand
Vrábel zorganizoval nultý ročník cyklopřejezu
z Košarisek do Hodonína, naši členové se
účastnili mnoha dalších akcí a rok jsme končili
naším obvyklým seminářem. Letos podruhé se
nám podařilo uspět v anketě ANLETu Český
patriot v kategorii Péče o památná místa, kdy po
Vladimíru Štruplovi z loňska cenu letos dostal
Martin Brynych. Ocenění našich členů
pochopitelně přišlo z více stran, především
z ČsOL, o jednom si můžete přečíst v tomto
čísle.
A na co se můžete těšit v dalším roce?
Předseda Spolku již na semináři nastínil celou
řadu novinek o kterých je článek v tomto čísle.
Jednou novinkou z redakční kuchyně by měla
být elektronická verze našeho zpravodaje.
Snad také neprozradím mnoho, když
zmíním, že jedna z brožur naší knižní edice se již
rázným krokem blíží k tisku, určitě by to byl
pěkný počátek v dalším roce.

Přispěvatelé: Pavel Jiránek, Marcela Zimová,
Pavel Urban, Miroslav Hudeček, Jiří Klimeš,
Luboš Vancl, Jaroslav Dušek, Vratislav Voral,
Pavel Konrád, Josef Kučera, Zdeněk Volf,
Václav Pech
Ve spolku: - .
V jednotě ČsOL Český Brod: -.
Kronika Projektu
1. 10 21 500 VPM, zapojilo se 418 osob.
1. 11. 21 600 VPM, zapojilo se 420 osob.
1.12. 21 700 VPM, zapojilo se 423 osob.

Žádost o spolupráci či pomoc
110 - Dobrý den, pátrám po svých předcích a na
vašich stránkách jsem našla další informace o
mém prapradědečkovi Bohuslavu Lutnerovi,
který padl v roce 1916 a jeho sourozencích.
Pokud má někdo další informace prosím
kontaktujte mě na email:
Beata Rajčanová, beata.rajcanova@seznam.cz
****
Jakým způsobem bych mohl přispět do přehledu
pamětních medailí a vyznamenání AČR? Mohu
Vám z oho,co jsem dostal udělené zaslat
fotografie.
ing.Beran
Stačí obrázky zaslat na brynychm@seznam.cz,
Díky za Váš zájem.
****
111-Neví někdo, proč je pohřben Boris Dragoun
na Dobříši? Zajímám se o zajímavé osobnosti v
našem městě a tahle je pro mě trochu záhadou.
Petr
****

Všechno nejlepší do Nového roku 2013
Martin
2

důležitých otázek v rámci spolkové
schůze, či schůze jednoty
4) Vladimír navrhl, aby se pro „malé“
schůze nepoužíval termín „pivní“ setkání,
alespoň v oficiální komunikaci. Což se
jeví jako logické, takže budeme
pravděpodobně
používat
označení
spolková schůze – pro schůze, jichž letos
moc nebylo a spolkové setkání (dříve
„pivní“)
5) Martin také připomenul naši účast na
Dětském dnu v Českém Brodě, kdy se
prezentovala jak naše jednota ČsOL, tak i
Spolek a především naše novinka –
stánek Spolku, jenž právě na základě
poznatků z této akce bude mírně
modernizován
6) A také se již zvolna začíná pracovat na
tisku naší letošní brožury, VPM města
Kolín

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.
****
65. setkání klubu ( projektu ) VETS
Zápis z 65. setkání účastníků projektu
65. setkání účastníků projektu se konalo ve
čtvrtek 4. října 2012 v Praze v restauraci U
Bronců, v termínu obvyklého spolkového
setkání.

Tolik k dnešku, těším se na další setkání
v listopadu – poslední před seminářem.
Zapsal Martin

Účastnili se: Aleš, Vladimír, Vojta, Honzin,
Martin a Milena Kolarik

Naše prezentace v Divadle U Hasičů

1) Vladimír nás informoval o úpravě vitríny
v Divadle U Hasičů, kde jsou umístěny
informace o našem Spolku (více v závěru
článku).
2) Vojta nám nastínil další možné vylepšení
našeho webu (přesun diskusního fóra
také na vets.cz, postupující práce na
online mapě, vylepšení administračního
prostředí pro administrátory-přesněji pro
schvalovače dat, zřízení filtrů a možné
vytvoření kalendáře), v rácmi těchto
úprav také navrhla ještě letos jednu
dodatečnou platbu pro našeho admina,
proti čemuž nikdo neprotestoval
3) opět se lehce plánoval seminář v prosinci,
Vladimír již má pozvánky, které rozešle
tak, abychom na počátku listopadu měli
určitý přehled o počtech a mohli lépe
zajistit financování akce, dolaďoval se
plán přednášek (které budou v obvyklém
duchu), jistou změnou bude předání
spolkových odznaků, pochopitelně se
počítá s vyhodnocením soutěže a
vyhodnocením projektu jako takového,
letos nebude součástí semináře Valná
hromada, jelikož máme za sebou jednu
mimořádnou. To ale nebrání v řešení

Vitrína se nachází přímo naproti pokladně
Divadla U Hasičů, Praha 2, Římská 45.
Zapůjčena byla díky laskavému a vstřícnému
přístupu vedení SH ČMS (Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska).

Jsou v ní umístěny informace o činnosti Spolku
pro VPM a jednoty ČsOL Český Brod, vč.
vydaných brožur, tří čísel Monumentu a
fotografie několika VPM. Dále propagační
materiály ČsOL a na ukázku pár čísel
Historického
kaleidoskopu,
vydávaného
Asociací nositelů legionářských tradic. Vzácné
3

Osloboditeľa rečníci pripomenuli tento
významný medzník v dejinách našich národov a
vzdali česť aj všetkým padlým v oboch
svetových vojnách, ktorí za ČSR bojovali a
položili za ňu aj svoje životy. Dnes už
Československo neexistuje, ale stále sú živé a
aktuálne ideály jeho zakladateľov T. G.
Masaryka, E. Beneša a M. R. Štefánika –
sloboda, demokracia ako aj úcta k ľudským
právam a slobodám. Slávnosť ukončila
československá hymna, ktorú si mnohí účastníci
pripomenuli aj spoločným spevom.

jsou před nedávnem nalezené fragmenty pamětní
desky z pomníčku padlého v květnu 1945 a
několik odznaků.
Zarámovaný spolkový plakát v malém formátu
bude umístěn v restauraci Rodinného pivovaru
Neumann v Mělnickém Vtelně. Ta jistý čas
patřila francouzskému legionáři Františku
Zbrojovi. Již několik let je tam pověšen i obraz s
informacemi a fotografiemi o odboji na sklonku
II. sv. války a o partyzánském oddíle Národní
mstitel, který v okolí operoval.
Zapsal: Vladimír
****
Ocenění
členu jednoty ČsOL v Českém Brodě Ferdinandu
Vrábelovi byl udělen Pamětní list u příležitosti
odhalení pomníku padlým Československým
legionářům na Uralu, kterého se Ferdinand
účastnil.

F. Vrábel, október 2012
****
66. setkání klubu ( projektu ) VETS
Zápis z 66. setkání účastníků projektu
66. setkání účastníků projektu se konalo ve
čtvrtek 1. listopadu 2012 v Praze v restauraci U
Bronců, v termínu obvyklého spolkového
setkání.

****
Aj v Bratislave sme si pripomenuli vznik
Československej republiky

Účastnili se: Aleš, Vladimír Ježek, Vojta,
Honzin, Jirka, Martin a Ondra.
7) Honzin nás upozornil, že je opět načase
nasadit odznáčky ke Dni válečných
veteránů (který je někdy brán za den
veteránů). Kdo odznáček neměl, byl
Honzinem obdarován.

V nedeľu 28. októbra 2012 si Bratislavčania pri
soche nášho prvého prezidenta Tomáša Garrigue
Masaryka na Vajanského nábreží v Bratislave
pripomenuli 94. výročie vzniku spoločného štátu
Čechov a Slovákov – Československej
republiky. Po položení kvetov k soche prezidenta
4

8) Martin ve spolupráci s Ondrou připravili
certifikáty
k Pamětnímu
členskému
odznaku.
9) Hlavním tématem byl seminář. Členové
spolku se za účelem přípravy sálu na
místo dostaví o něco dříve než je
prezentace, tedy v čase cca 10 hodin.
Logistiku si jako obvykle na bedra vzal
Honzin. Zatím se největším zádrhelem
jeví absence projektoru, ale ten se snad
v nejbližší
době
sežene.
Nejvíce
pravděpodobná
varianta
průběhu
semináře je, že tentokrát vynecháme
stravovací pauzu a v čase přibližně 1500
hodin se přesuneme do dalšího
pronajatého prostoru, kde je již možno se
i najíst (což v Legii stále kupodivu
možné není).
10) Přednášky si mezi sebe rozebrali členové
spolku.
11) Pochopitelně
součástí
bude
i
vyhodnocení roční soutěže.
12) Vojta nás dále informoval o zvětšujících
se řadách vkladačů. V současné době
vkládají: Petr, Jirka, Vojta, Adam
Vykydal, Roman Janas a František
Jedlička
13) Dalším námětem k řešení je doplnění
nějaké formy možnosti komentovat
příspěvky. Pochopitelně v civilizovanější
podobě než tomu bylo na starém webu.
kde diskuse často zneužívali někteří
čtenáři k vyjevení svého mnohdy
podivného názoru.

Významnou měrou se na pořádání podíleli
členové českobrodské jednoty ČSOL Jiří Vrba,
Radim Kapavík, Jan Kincl a Petr Tichý.
Program začal konferencí VELKÁ VÁLKA
V HISTORICKÉ
PAMĚTI
STŘEDNÍ
EVROPY, která se konala v pátek 9. listopadu
2012 od 16 hodin v Historickém sále
Moravského zemského muzea v Brně.
Výše uvedené spolky zde laické i odborné
veřejnosti představily svou činnost, slovo dostali
i hosté ze spřátelených organizací a spolků.
Příspěvky přednesli zástupci Historického c.k.
řadového pěšího pluku č. 18 z Hradce Králové,
Fundacija Poti miru v Posočju (Kabarid,
Slovinsko),
Schwarzes
Kreuz
(Vídeň,
Rakousko), Muzea 1. světové války Monfalcone
(Monfalcone, Italie), Velká vojna (Slovensko).
Těší nás zejména velký zájem z řad novinářů
odborných publikací se zaměřením na historii,
historiků, muzejníků i studentů historickovědných oborů.
Konference pokračovala panelovou diskuzí
dlouho do noci na nejrůznější témata
v Hruškách, které se pro nás staly po celý víkend
základnou.

Tolik k dnešku, těším se na další setkání
v prosinci – na semináři.
Zapsal Martin
V sobotu ráno vyrazil autobus z Hrušek směr
Brno a jeho okolí. První zastávkou byla Mohyla
míru u Prace, kde si účastníci poslechli
zasvěcený výklad o Bitvě tří císařů, cestou
k Brnu shlédli i další místa s touto významnou
bitvou spojená, Žuráň, Santon…. V Brně už na
nás čekala prohlídka Jurkovičovy vily, vily
významného architekta, který mimo jiné
projektoval za první světové války válečné
hřbitovy v Haliči. Další část programu byla
věnována tématu obléhání Brna Švédy, prohlédli
jsme si Měnínskou bránu, kostel Nanebevzetí
Panny Marie na ulicí Kozí, kostel svatého Jakuba
s hrobem Ludvíka Raduit de Souches a další
památky v historickém centru centru Brna, přes

****
Reportáž ze Dne válečných veteránů v Brně
2012
Celou sérii akcí k uctění Dne válečných veteránů
v Brně a okolí pořádala ve dnech 9. – 11.11.2012
pracovní skupina VISEGRAD WORKING
GROUP for MILITARY CEMETERIES tvořená
spolky Signum Belli 1914 (ČR), Krajczáros
Alapítvány (Székesfehérvár, Maďarsko), Crux
Galiciae (Gorlice, Polsko), KVH Beskydy
(Humenné, SK).
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Nedělní program definitivně skončil účastí na
pietním aktu v Kapli padlých v Brně-Tuřanech,
konečně už v roli obyčejných diváků.

Petrov jsme se přesunuli na Špilberk, kde
skončila procházka po Brně.
V tu chvíli už ale na brněnském centrálním
hřbitově začínalo setkání příznivců geocachingu,
kterých se tam s rodinami sešlo na stopadesát.
Vyslechli si základní informace o hřbitovu a jeho
architektech
i
významných
osobnostech
kulturního, vědeckého a společenského života
v Brně, kteří jsou na hřbitově pohřbeni. V tu
chvíli jsme se k nim se svými hosty připojili.
Následovala komentovaná prohlídka vojenské
části centrálního hřbitova. Navštívili jsme hroby
obětí nacismu, pohřebiště vojáků Rumunské
armády, čestné pohřebiště rudoarmějců i
německý válečný hřbitov. Poté následoval
přesun do části kde jsou pohřbeni vojáci
brněnských posádek z předválečného období,
pruští vojáci, dánští zajatci i oběti napoleonských
válek.

Petr Tichý
****
7. výroční setkání a 6. ročník semináře k
problematice mapování vojenských pietních
míst
Setkání a seminář se konalo v Praze, v klubovně
ČsOL v hotelu Legie dne 1. prosince 2012.
Vlastní akce začala prezentací v 10 hodin, 30
minut.
Naši akci poctili návštěvou:Armeanová Eva,
Carvan Vladimír, Cígler Karel, Holeček Ivan,
Stanislav Mundl, Stanislav Pítr, Jan Ubry, Miloslav
Kučera, Jiřina Jindráková, Petr Armean a další.

Prohlídka skončila v další sekci u centrálního
pomníku obětem 1. světové války pietním aktem
s položením věnců zúčastněných organizací.
Důstojnou kulisu pietnímu aktu dodal nejen
velký počet účastníků, ale i čestné stráže
v uniformách 8. pěšího pluku původně sídlícího
v Brně a jejich polských kolegů z Krakowa.
Následoval přesun zpět do Hrušek, kde jsme se
při družné zábavě dozvěděli něco i z jiného
oboru, a sice o historii moravského vinařství.
Vrcholem večera byl pravý maďarský guláš
uvařený našimi přáteli ze Székesfehérváru.
V neděli ráno jsme se rozloučili se zahraničními
hosty, kteří se rozjeli ke svým domovům, Náš
program však pokračoval.
V loňském roce jsme obnovili tradici polních
mší na vojenském hřbitově v OlomouciČernovíře. Také letos proběhla v neděli 11.
listopadu v 11 hodin na tomto hřbitově polní mše
sloužená kaplanem AČR Jaroslavem Zoubkem.
Účast na této akci i přes velkou snahu tuto akci
medializovat nebyla velká, přesto věříme, že
tradice zůstane i v příštích letech zachována. Po
skončení polní mše proběhl krátký pietní akt
s položením věnců, výkladem o historii
černovírského hřbitova a také představením
knižní prvotiny našeho spolku – Klášterní
Hradisko 1914-1918: Střípky z historie c. a k.
vojenské nemocnice, jejích poboček a ostatních
nemocnic a lazaretů v Olomouci během Velké
války od našeho člena Jaroslava Hudského.

Z našeho spolku a jednoty se účastnili: Vladimír
Štrupl, Martin Brynych, Josef Přerovský, Jan
Kincl, Aleš Zahradníček, Ferdinand Vrábel, Jiří
Porteš, Dan Vrba, Vladimír Ježek, Vojtěch
Stráník, Zdeněk Surýnek, Ondřej Brcko, Tomáš
Sehnalík a Marek Skýpala.

Celkově se semináře zúčastnilo 27 osob, což nás
velmi těší.
Hned v úvodu je nezbytné poděkovat jak ‚ČsOL
za poskytnutí prostorů pro konání akce, ale
především Honzovi Kinclovi, který celou akci
logisticky naplánoval, zajistil a v také se v celém
6

průběhu staral o bezproblémový chod, v čemž
mu zdatně asistoval Aleš Zahradníček.
Vlastní seminář zahájili předseda Spolku pro
vojenská pietní místa, o.s. Vojta Stráník.
Ještě před blokem přednášek a prezentací
předseda Spolku vyhodnotil naši soutěž, Ligů
přispěvatelů. Výsledky ligy jsou již pár dní
známy a na semináři proběhlo zasloužené
předání cen.
Výsledky Ligy přispěvatelů za rok 2012
1)
František
Jedlička
–
2)
Zdeněk
Surýnek
–
3)
Stráník
Vojtěch
–
4)
Vrba
Dan
–
5) Ježek Vladimír – 66

384,5
215
145
107

IV.

František Jedlička obdržel z podnětu našich
administrátorů ještě zvláštní cenu, neboť je
nejenom zdatný vyhledavač památek, ale
neméně zdatný vkladač do našeho webového
systému.

V.

Potě již následovala vlastní přednášková část
s tímto programem:
I.

II.

III.

Vojta Stráník, webové stránky
www.vets.cz, současnost, možnosti a
především plány na další rok.
Můžeme se tedy těšit na další
vylepšení vyhledávání, mapu a
rozklikávací mapky v jednotlivých
okresech. I příznivci historie se
konečně dočkají, bude zahájeno i
překlápění Galerie hrdinů.
Předseda jednoty ČsOL v Českém
Brodě
Josef Přerovský předal
pamětní list panu Miloslavu Kučerovi
při jeho významném životním jubileu
a dále předal Čestná uznání pro členy
českobrodské jednoty Jana Kincla,
Vladimíra Štrupla a Oldu Tetura.
Martin Brynych představil stávající
možnosti informační podpory našich
aktivit, ve kterých je v současné době
především díky překlápění dat mezi
starým a novým webem mírný
zmatek. Část dat i zápisů je na tzv.
starém webu, který je do budoucna
určen pouze pro jednotu ČsOL Český
Brod a insignie a část už je na novém
webu, který patří Spolku a vojenským

VI.

pietním místům. Z toho důvodu bude
vytvořena
rubrika
„Monument
online“, která sjednotí nemalou část
věcí dříve zařazovaných pod ČsOL
Český Brod, historii a další kategorie
na starém webu a to především včetně
pozvánek. Dalším prvkem, který nás
má zviditelnit bude informační
stánek, poprvé odzkoušený na
Dětském dnu v Českém Brodě, kde se
ukázala celá řada nedostatků. Část se
vyřeší pomocí rolovacího banneru,
který byl na semináři také představen
a
který
po
uvedení
do
provozuschopného
stavu
bude
výbornou mobilní pomůckou.
Marek Skýpala připravil obsáhlou
přednášku o historii jednoty ČsOL
v Českém Brodě i o jejich
osobnostech.
Martin Brynych představil koncept
Čestného
pamětního
odszanku
Spolku pro vojenská pietní místa,
který bude udělován členům spolku i
osobám se spolkem spolupracujícím.
Vojta Stráník následně předal prvních
pár desítek odznaků včetně certifikátů
k nim.
František Jedlička měl přednášku o
své cestě do USA s důrazem, jk jinak,
na vojenská pietní místa a to
především na Pearl Harboru.

V tento moment následoval společný oběd, opět
skvěle organizovaný jak Honzou, tak i
personálem hotelu.
VII.

VIII.

IX.
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Miloslav
Kučera
zajímavým
vyprávěním o svém otci legionáři
zahájil odpolední část našeho
semináře.
Ferdinand Vrábel vystoupil celkem se
dvěmi přednáškami:
a. Cesta na Ural do Kunguru a
odhalení
pomníku
Čs.
legionářům.
b. Cyklopřejezd Košariská-Hodonín,
jedna z velkých akcí jak ČsOL
Český Brod, tak ČsOL obecně.
Mimochodem, již nyní je možno
se těšit na další ročník v počátku
prázdnin.
Stanislav
Pítr
nás
seznámil
s válečnými hroby v Libušíně.

X.

Aleš Zahradníček podal informaci o
akci v Hroznatíně ve spojitosti se
vzpomínkou na generála Ludvíka
Svobodu.
XI.
Vladimír Štrupl nás informoval o
projektu Krev legionáře, tedy
vyhledávání potomků legionářů.
XII. Dan
Vrba
nalezl
pozůstatky
poničeného pomníku z 1. světové
války v Dolním Týnci a rozhodl se jej
uvést opět do důstojného stavu a
vyhledat informace o lidech na něm
uvedených. Jeho přednáška byla o
všem co podobného nadšence čeká,
XIII. Honza Kincla, který má na starosti
v obci legionářské populární hru
Geocaching nás informoval o
průběhu aktivit s tím spojených a
především o schránkách a mincích
zřízených péčí našeho Spolku.
XIV. A jelikož je Honza i ekonomem
našeho Spolku, informoval nás i o
stavu pokladny.
XV. Vladimír Štrupl oficiální blok
přednášek zakončil svojí informací o
památkách na květnové události
v roce 1945 na Mělnicku v obcích
Radouň a Mělnické Vtelno.
V následné diskusi části se rozproudila až živá
diskuse o snaze Sokolů obnovit pomník generála
Švece a další pomník Hrdinů od Zborova. Na
tomto místě je nezbytné upozornit na fakt, že náš
Spolek je velkým podpůrcem obnovy všech
v minulosti zničených pomníků.
Diskusí náš seminář skončil. Více než 6 příjemně
strávených hodin, ještě jednou děkujeme všech
účastníkům a především hostům za jejich
návštěvu naší akce a velmi se těšíme na další
ročník, který se bude konat opět na přelomu
listopadu a prosince.
Po uklizení klubovny (a zde opět díky Alešovi a
Honzovi) proběhla ještě uzavřená schůze Spolku
s důrazem na zahájení plánování příštího roku,
další úprav na novém webu a tradičního tématu,
výroby spolkových triček.

zapsal: Martin
****

Nepřítomným, kterým byl udělen Pamětní
odznak Spolku bude tento předán postupně při
vhodných příležitostech, případně jim bude
zaslán poštou (tímto se omlouváme za malou
důstojnost takového předání).
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Publicistika
Okrem legionárov sa v Perme a v Kungure
pripomenuli aj udalosti z druhej svetovej vojny.
V oboch mestách sa uskutočnili pietne akty pri
pomníkoch padlých príslušníkov Červenej
armnády, ktorí padli aj pri oslobodzovaní
Československa a vojnu skončili práve pri
oslobodzovaní Prahy v máji 1945. Preto ako
ruskí, tak aj naši veteráni, ktorí sa na ceste na
Ural
zúčastnili,
prevzali
aj
vojenské
vyznamenania za hrdinstvo, ktoré preukázali pri
oslobodzovaní Československa.

Československí legionári majú v Rusku ďalší
pomník
Československá obec legionárska v
spolupráci s Ministerstvom obrany ČR a
príslušnými orgánmi Ruskej federácie úspešne
pokračuje v obnove legionárskych pomníkov v
Rusku. V dňoch 8. – 10. 10. 2012 sa delegácia
zložená zo zástupcov MO ČR na čele s
námestníkom ministra obrany ČR Michaelom
Hrbatom a zo zástupcov ČsOL vedených prvým
podpredsedom ČsOL Jindřichom Sittom
zúčastnila púte na Ural, v rámci ktorej bol 10.
10. 2012 odhalený pomník v meste Kungur
(Permský kraj), pripomínajúci viac jako 120
našich legionárov, ktorí v rokoch 1918 – 1919
bojovali v tejto oblasti a položili tu aj svoje
životy za slobodu Čechov a Slovákov a aj za ich
slobodný a demokratický spoločný štát –
Československú republiku.
Na území Ruska padlo viac jako 4000
našich legionárov (ďalší odpočívajú v hroboch
na Ukrajine a v Bielorusku) a ich hroby sa tiahnu
od Zborova v Haliči (dnes Ukrajina) až po
Vladivostok na približne 300 miestach. V
minulosti boli nové legionárske pomníky
odhalené napríklad už vo Vladivostoku,
Jekaterinburgu, Nižnom Tagile, Buzuluku,
Čeľjabinsku, Pugačove a ďalšie sa pripravujú.

Prvý podpredseda ČsOL J. Sitta vo svojom
príhovore poukázal na minulé doby, keď sa
pomníky legionárov jednak ničili a jednak sa
legionári a dejiny légií nesmeli ani pripomínať.
Dnes konečne žijeme v dobe, keď o legionároch
nielen hovoríme, ale snažíme sa im aj splatiť dlh,
ktorého sa voči nim dopustili iní. Kungurský
legionársky pomník je zaujímavý aj tým, že
neďaleko neho sú hroby červenoarmejcov a aj
pomník boľševickým vojakom, s ktorými
legionári vtedy zvádzali boje na život a na smrť.
Kungurské pomníky na starom Voznesenskom
cintoríne sú tak nielen pripomienkou dejín
ruskej občianskej vojny v tomto kraji, ale aj
symbolom zmierenia a miestom, kde minulí
protivníci našli svoje miesto na večný
odpočinok.
Ferdinand Vrábel

Kungurský pomník má obrysy teplušky,
aké naši legionári používali počas svojej
anabázy, je zhotovený z trvácnej červenej žuly a
na jeho vnútornej bočnej stene je okrem
Československého znaku aj menoslov padlých
legionárov v jednotlivých mestách a dedinách na
okolí (Šumkovo, Čusovaja, Molebskij závod,
Kynskij závod, Uň, Kungur, Šamary, Byrma,
Sabik, Šalja, Sarga a Kordon). Autorom
ideového návrhu na pomník je akademický
maliar Pavel Holý z Vojenského historického
ústavu v Prahe a o jeho postavenie (základný
kameň bol položený len pred niekoľkými
mesiacmi!) sa zaslúžilo oddelenie pre vojnové
hroby MO ČR, ČsOL a za ruskú stranu starosta
mesta Kungur Roman Aleksandrovič Kokšarov,
predstavitelia Permského kraja a po odbornej
stránke (príprava podkladov) Pavel Filipek z MO
ČR, tajomník ČsOL Milan Mojžíš, pracovník
Permského krajského múzea Dimitrij Lobanov,
historik Tomáš Jakl a ďalší.

****
My na Wikipedii
Mnohokrát jsme již na Wikipedii byli citování,
ale určitě nezaškodí občas si takový odkaz
připomenotu i v našem občasníku.
Zmínku můžete tedy mimo jiné najít i na adrese:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zah%C3%A
1j%C3%AD,_ME,_2004-08-22.jpg
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talent ich tvorcov) pripomínajú Štefánika ako
vojaka, letca, astronóma i politika. Na niektorých
kresbách sú motívy Bradla a Košarísk
kombinované s Eiffelovou vežou, inde zase
Tato fotografie zobrazuje památkový objekt ID: 46301/2-2888 v České republice.
vidíme Štefánika pravdepodobne aj s jeho
Datum 22. srpna 2004, 17:05:11 Zdroj Vlastní
snúbenicou Giulianou Benzoni, tu i tgam sú
dílo Autor Vladimír Štrupl
tichomorské
motívy
s
Tahiťanmi
a
Tahiťankami, katamaránom či palmami, a inde
zase observatóriá, hvezdárske ďalekohľady,
hviezdy... A samozrejme nesmú chýbať ani
rôzne typy lietadiel, dokonca aj veľmi podarená
reprodukcia známej Štefánikovej fotografie ako
pilota. Aj keď mládež pod vplyvom súčasnej
slovenskej štátnej symboliky má na svojich
výkresoch všade samozrejme slovenský znak a
slovenskú trikolóru, poteší, že na výstave je aj
exponát s vlajkou československou.

Popis
Česky: Pomník a hrob komisaře O. Beneše
(Zahájí), pod návsí u cesty, Zahájí

Organizátorom výstavy – obci Dunajská Lužná,
Spolku rodákov M. R. Štefánika, Základnej
škole Dunajská Lužná a Bratislavskému
samosprávnemu kraju treba poďakovať za veľmi
podarenú akciu. Výstava by si zaslúžila, aby
putovala aj po iných mestách, dedinách a
inštitúciách na Slovensku.
F. Vrábel

Vladimír Štrupl
****
Výstava žiackych výtvarných prác o M. R.
Štefánikovi
V budove Bratislavského samosprávneho kraja v
Bratislave na Sabinovskej ulici č. 16 sa v dňoch
25. 10. – 10. 11. 2012 koná výstava výtvarných
prác žiakov základných škôl a základných
umeleckých škôl pri príležitosti 94. výročia
vzniku Československej republiky pod názvom
„M. R. Štefánik ba prahu 20. storočia ako
generál, astronóm, vedec, diplomat, letec,
cestovateľ...
a
predsa
človek
z podbradlianskeho kraja“.
Zdá sa, že pedagógovia svojich žiačikov a
študentov (od 5. - 6. ročných až po
stredoškolákov) dobre pripravili a oboznámili
ich s reáliami zo života Štefánika, pretože mnohé
exponáty (veľká časť z nich prezrádza skutočný

****
Pietny akt na cintoríne padlých v 1. svetovej
vojne v Bratislave – Petržalke
V Bratislave – Petržalke sa na cintoríne vojakov
padlých v 1. svetovej vojne v predvečer dňa
Pamiatky zosnulých 1. novembra 2012, za
prítomnosti vojenských pridelencov viacerých
krajín uskutočnil pietny akt, ktorým si prítomní
pripomenuli tieto obete a zároveň aj blížiace sa
94. výročie ukončenia tohto vojnového
konfliktu, ktorý zásadne zmenil mapou Európy,
11. 11. 1918.
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Akcia sa uskutočňuje už tradične z iniciatívy
Petržalského okrášľovacieho spolku (MUDr.
Iveta Plšeková, Ing. Ernest Húska a ďalší)
a Bratislavského samosprávneho kraja.

Výstava a prednáška o dejinách 71. pešieho
pluku z Trenčína
Pomaly sa blíži sté výročie vypuknutia prvej
svetovej vojny, konfliktu, v dôsledku ktorého sa
následne zmenila mapa Európy a ktorého vplyv
siaha až do našej súčasnosti. Viaceré krajiny sa
preto pripravujú na sériu podujatí, ktorými si
chcú túto významnú kapitolu svetových
i národných dejín pripomenúť. Na Slovensku je
jedným z prvých akcií takéhoto druhu výstava
a prednáška o významnej vojenskej jednotke,
ktorá mala posádku v Trenčíne. Výstavu
pripravila Univerzitná knižnica v Bratislave v
spolupráci s Nadáciou svätého archanjela Michala,
ktorá
bola
iniciátorom
vzniku
výstavy,
Trenčianskym múzeom, keďže výstava bola
doteraz predstavená na Trenčianskom hrade, a
Vojenským historickým ústavom v Bratislave.
Výstava o dejinách 71. pešieho pluku
„drotárskeho“ (bol súčasťou spoločnej rakúskouhorskej armády) je inštalovaná v Univerzitnej
knižnici v Bratislave a jej vernisáž sa uskutočnila
8.
novembra
2012.
Výstava
(panely
s fotografiami a vysvetľujúcimi textami boli
sprístupnené už pred týždňom) sa teší veľkému
záujmu návštevníkov knižnice z radov študentov
i ostatnej verejnosti. Jednotlivé obdobia dejín
pluku sú zachytené a vysvetlené na sérii panelov.
Najpodrobnejšie
sa
výstava
zameriava
z pochopiteľných príčin na obdobie prvej
svetovej vojny a na jednotlivé bojiská pluku
v Haliči, na rieke Soča a potom aj na Piave, ale
aj tým príslušníkom, ktorí v Rusku vstúpili do
československých légií. Je vcelku málo známe,
že časti jednotky (vtedy už ako súčasť novo
sformovaného 112 pešieho pluku, v ktorom bolo
až 86 percent Slovákov) boli nasadené v rámci
nemeckej jarnej ofenzívy v roku 1918 aj na
západnom fronte vo Francúzsku v smere na
Ornes západne od Verdunu..
Osobitná časť výstavy je venovaná vzbure
náhradného práporu 71. pešieho pluku v srbskom
meste Kragujevac a poprave 44 jej účastníkov.
Pluk tvorili z 80 percent Slováci (hlavne
z Trenčína,
Oravy
a Turca),
druhou
najpočetnejšou skupinou podľa národnosti boli
Maďari (necelých 14 percent), potom Nemci
(štyri a pol percenta), Poliaci a Chorváti (spolku
asi jedno percento).
V priebehu vojny, po nasadení v Haliči
a následnej
dislokácii
v sedmohradskom
Szászvárosi (rumunsky Oră tie), premiestnili
v septembri 1916 náhradný prápor 71. p. pl. do

Vojenský cintorín vznikol počas 1. svetovej
vojny v roku 1916 ako doplnok vojenského
lazaretu, kde ležali zväčša ťažko ranení vojaci
Rakúsko-uhorskej monarchie, ale aj ranení a
nemocní vojaci zo strany protivníka. Na
cintoríne je pochovaných v samostatných
hroboch 331 mrtvých vojakov, deviatich
identifikovaných národností. Slovenská a česká
národnosť nie je rozdelená, vojaci majú uvedenú
spoločnú československú národnosť (122).
Ďalšie národnosti: maďarská (53), juhoslovanská
(51), rumunská (43), rakúska (16), ruská (15),
talianska (11), poľská (11) a nemecká (3).
Niektoré hroby sú však označené len slovom
„Neznámy“... Vojaci oboch bojujúcich strán
zomreli prevažne v Posádkovej nemocnici v
Bratislave, ďalší v Divíznej nemocnici a v
Kopčanoch v roku 1918.
Na tomto cintoríne, v ktorého susedstve neskôr
vyrástol
ako
súčasť
československého
pevnostného systému pechotný zrub BS - 8
Hřbitov, sa už v čase I. ČSR konali v tento deň
každoročne pietne spomienky a v súčasnosti sa
táto tradícia na už zrekonštruovanom cintoríne
obnovuje.
F. Vrábel
****
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Rozsudok vykonali na Stanovljanskom poli
(pôvodne strelnica a cvičisko srbskej armády
v Kragujevci, neskôr
cvičisko
náhradného
práporu) pred ostatným nastúpeným mužstvom
a nahnali tam ako obecenstvo aj miestne srbské
obyvateľstvo.

Kragujevca. Do konca apríla 1918 sa k tomuto
práporu vrátilo asi 3000 slovenských vojakov
z ruského zajatia. Tí postupne narušili disciplínu
mladších vojakov, ktorých predstavovali čerství
odvedenci prevažne z ročníka 1900. Z nich
zostavili 7 stotín 41. pochodovej formácie
(marškompánie), ktorá mala odísť 10. júna na
front. Slovenskí vojaci po svojich minulých
skúsenostiach z frontu a zo zajatia a taktiež aj
pod
vplyvom
správ
z domova
a zlej
hospodárskej situácie sa 2. júna 1918 vzbúrili.
Nespokojnosť prepukala najmä v prvej stotine,
ktorej velil brutálny kapitán Július Špira, však už
aj predtým.
Napriek určitým signálom o nespokojnosti
v mužstve, ktoré prinútili pplk. Marxa urobiť isté
preventívne opatrenia (z kasární boli odstránené
zásoby ostrej munície, guľomety previezli do
osobitného skladu, na železničnej stanici
rozmiestnené batérie horského delostrelectva
boli zverené spoľahlivej obsluhe atď.) vzbura
predsa len vypukla, aj keď v podstate náhodne
a neorganizovane. Bezprostredným podnetom
bol neskorý návrat vojaka Martina Riljaka do
kasární. Keď mu šikovateľ Anton Bednár
nariadil, aby sa nasledujúci deň hlásil u raportu,
Riljak
spolu
s okoloidúcimi
ďalšími
oneskorencami šikovateľa zbili a potom sa
chopili zbraní. Šikovateľovi sa však podarilo
telefonicky
spojiť
s dozorným
posádky
a zalarmovať protiakciu.
Vojaci sa ozbrojili, ale zistili, že skladište
zbraní v kasárňach sú plné slepých nábojov
a guľomety sú preč. Až potom prerušili
telefonické spojenie a pred kasárňami sa
pripravovali na obranu. Nedokázali však využiť
moment prekvapenia a počiatočné zmätky
v dôstojníckom zbore, čo umožnilo veliteľovi
pplk. Arturovi Marxovi (mal nemeckú
národnosť) zorganizovať protiakciu. Za pomoci
eskadróny dragúnov, guľometného oddielu
a horských delostrelcov zabránil tomu, aby sa
vzbúrenci zmocnili muničného skladu, odrezal
skupiny v meste od kasární a nakoniec zaútočil
aj na ne. Pri kasárňach narazil Marx na silný
odpor, ale pretože vzbúrení vojaci mali málo
munície, ich odpor postupne ochaboval a ráno 3.
júna boli kasárne obsadené. Zo vzbúrencov padli
piati vojaci, na strane potlačovateľov vzbury sa
uvádzajú len traja ranení.
Stanný súd obvinil 81 vzbúrencov, z ktorých
najprv odsúdili 49 vojakov a napokon 9. júna
1918 popravili z nich 44 Slovákov, medzi
ktorými bolo 39 navrátilcov z ruského zajatia.

Zaujímavým detailom je, že po vzniku
Československej republiky bol Špira v Žiline
v súvislosti
so
vzburou
a popravami
v Kragujevci vyšetrovaný československými
orgánmi, ale výsledok vyšetrovania nepoznáme.
Tento dôstojník sa potom veľmi skoro niekde
vytratil a jeho ďalšie osudy nie sú známe.
Na mieste popravy odhalili v roku 1928
pomník; v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach
a vo viacerých ďalších slovenských mestách a
dedinách majú viacerí rodáci - účastníci vzbury
pamätné tabule a pomníky. O 71. pešom pluku a
o vzbure nakrútil v roku 1957 známy slovenský
herec a režisér Paľo Bielik celovečerný film pod
názvom „Štyridsaťštyri“, kde hlavné postavy
stvárnili významní slovenskí herci: František
Krištof Veselý, Ctibor Filčík, Samuel Adamčík,
Ivan Mistrík, Juraj Sarvaš, Dušan Blaškovič,
Viliam Polónyi, Július Vašek, Magdaléna
Lokvencová - Husáková a ďalší. Výborne
spracovaný dramatický príbeh na základe silného
námetu z krutej vojnovej reality je podopretý aj
pôsobivou hudbou skladateľa Milana Nováka.
Bielik za tento film získal osobitné čestné
uznanie a Cenu FIPRESCI na 11. MFF Karlove
Vary v roku 1958
Výstavu v Bratislave veľmi vhodne doplnila
inštruktážna prednáška Mgr. Petra Chorváta, PhD.,
pracovníka Odboru vojenských historických
12

Následně byl předán spolkový odznak
prezidentovi Anletu ing. Jaroslavu Houškovi
jako výraz ocenění spolupráce mezi Anletem a
Spolkem pro VPM.

výskumov Vojenského historického ústavu v
Bratislave, a následná diskusia.

F. Vrábel
****

Již pátý ročník cen Český patriot, které uděluje
Asociace nositelů legionářských tradic Anlet za
dobrovolnou a neziskovou práci v oblasti
výchovy k vlastenectví a zachování historických
tradic české společnosti, a nad nímž přijal záštitu
náměstek ministra obrany pro personalistiku
Michael Hrbata, vyvrcholila 6. prosince
udělením cen v těchto devíti kategoriích:

Atmosféra na tomto skvěle připraveném
slavnostním večeru, kterého se dále zúčastnil i
např. náměstek Ministra obrany Ing. Michael
Hrbata, náčelník GŠ genpor. ing. Petr Pavel,
nejvyšší vojenský představitel Armády České
republiky, a pozvaní zástupci různých
vlasteneckých organizací (předseda Českého
svazu bojovníků za svobodu, členové České
obce sokolské, Čs. obce legionářské aj.), přispěla
k další propagaci aktivit, které vedou
k zachování československých historických
tradic a zvýšení naší národní hrdosti.

-

Mladý vlastenec

(www.ceskypatriot.cz a Vladimír Štrupl)

-

Péče o památná a pietní místa

-

Publicistická činnost

-

Výchovně-vzdělávací činnost

-

Zachování kulturně-historického dědictví

-

Významný přínos české historii

-

Cena za celoživotní dílo

-

Mecenáš české historie

-

Mimořádná cena za hrdinství

Český patriot 2012

****

S potěšením oznamujeme, že v kategorii Péče o
památná a pietní místa získal toto ocenění již
druhý člen našeho Spolku pro vojenská pietní
místa Martin Brynych (v r. 2011 to byl Vladimír
Štrupl).
Srdečně
gratulujeme!
Také byly předány pamětní medaile ANLET
k 70. výročí operace Anthropoid (mezi
vyznamenanými byla naše sympatizantka a
přispěvatelka z Belgie Milena Kolaříková).
Dále byli oceněni vítězové znalostní internetové
soutěže Odbojem proti zlu (mezi výherci
v kategorii 45 – 70 let byl opět člen našeho
spolku Vladimír Štrupl). Oběma blahopřejeme!
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NEBYL zastřelen, postupoval po okraji lesa,
překonal nástraž. S-2, dostal se až do DZ ,po
isolátorech lezl nahoru, asi 4tý od spodu se s nim
vyvrátil. Spadl na zem a noha mu ležela na
spodním vodiči. V DZ bylo napětí 3.5kV. V
kapse měl bodák od SA-58 , OBOUSTRANĚ
naostřený a slabší provaz . Když tam přijeli jeho
nadřízení od VÚ , kde sloužil , tak nám říkali že
byl průzkumník a speciálně vycvičen , že by si
byl s hlídkou PS poradil .Byl jsem na místě ,
když byl ještě v DZ a kouřilo se mu z nohy
.pomáhal jsem ho nakládat při odvozu na
jednotku .
TAKŽE NEBYL ZASTŘELEN !
Buďte rád , že nemá na svědomí životy
příslušníků PS, kteří museli plnit svoji
POVINNOST a chránit hranice ČSR!
U 14 PS roty v žádném případě nesloužil, to vím
naprosto přesně - tam jsem sloužil já .
Co jsi pamatuji , měl sloužit ve VÚ
VYSOČANY u Boru u Tachova , kde byly
jednotky 1. sledu a měl to být průzkumník .

Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich
internetových stránek a veřejnosti
Pomník Obětem 1. světové války
Umístění: Kněžičky, park u hlavní silnice

komentář čtenáře:
Můj příbuzný, Můj otec František Vejr se narodil
1913, tedy před I. světovou a o jeho předcích
nevím nic, neb i jeho matka brzy zemřela.Těsně
po válce jsme jezdili do Kněžiček a nyní vidím
pomník a zřejmě na něm můj děda a další
příbuzný. Asi se tam brzy zastavím

čtenář A
****
Památník padlých v 1. světové válce

František Vejr

Umístění : Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

****
Galerie hrdinů - Ivan Zapadlo
Ráda bych na těchto stránkách poděkovala všem
kamarádům mého syna, kteří si na něj
vzpomenou a zvláště těm, kteří navštívili jeho
hrob. Věřte, že si toho nesmírně vážíme. Děkuji
Vám.
Ivana Zapadlová
****
Zadost o pomoc - pripad Karla Mojdla
Obdrželi jsme zajímavý doplněk:

Uvitam jakoukoli blizsi informaci v souvislosti s
jeho vojenskou sluzbou a o okolnostech smrti
Karla Mojdla, nar. 9.4.1942. Slouzil u 14.roty
PS.
Udajne zastrelen pri pokusu dezertovat
3.10.1962.
Jsem jeho bratr. Dekuji mnohokrat.
Piste prosim na adresu: bogi@seznam.cz

Domobranec Robert Göttlicher, 38 letý, malíř z
Lanškrouna, č.př. 988., ošetřován od 13.IX.
1914,
zemřel
24.IX.1914.
Tečná střelná rána čela pronikající do mozku.
Zraněn byl 8.IX.1914 u Lublína šrapnelem. do
naší nemocnice dopraven byl z nádraží
choceňského po předchozím dotazu,má-li být
tento raněný k nám dopraven, že téměř umírá.
Status presens: Nemocný jest v bezvědomí,
teplota 38.2°, pulsů 112. Nad levým okem zející

A po letech se podařilo najít odpověď:
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tržná rána, hnisem pokrytá, otok víček obou očí i
obličeje.
Operace:V narkose aetherové dne 13.září 1914
rána kožní rozšířena. V kosti čelní nad levým
okem rýha asi 1cm široká, 6cm dlouhá, okrajů
nerovných, dolní kraje vtlačeny dovnitř lebky.
Po vykonaném débridement vytaženy z mozku
četné úlomky kostěné a do hloubky zavedena
gáza.
Průběh: Dne 14 září teplota ranní 37.7°,pulsů 84.
nemocnému se vrací vědomí. Dne 17.IX. teplota
ranní 37.6°, večerní 37.6°, pulsů 72,celkový stav
značně zlepšen.Raněný více mluví,přijímá
tekutou stravu. Dne 20.IX. teplota ranní
36.2°,večerní 36.8°,nemocný je však spavý;
21.IX. teplota 36.2°,večerní 36°,nemocný močí
pod sebe. 23.IX. teplota ranní 36.1°,večer 35.7°,
nemocný v bezvědomí. 24.IX. teplota ranní
37.9° nemocný umírá.
Rána převazována denně, od operace mírný
výměšek hnisový.

Pomník Obětem válek
Umístění : Mlčechvosty, část obce Vraňany,
okres Mělník
Nápis :
PAMÁTCE PADLÝCH HRDINŮ VE
SVĚTOVÉ VáLCE 1914 - 1918
Bílek Antonín, Dvořák Jan, Honzajk Bohumil,
Honzajk Josef, Hrdlička František, Novák Josef,
Pražan František, Pšanský Josef, Srba Josef, Šulc
Josef, Šulc František, Hnor Antonín
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945
Dvořák František, Janda Antonín, Janda Václav,
Nový Jaroslav, Navrátil František, Verner
Bohumil, Žihla Josef

A. K.
****
Pomník Josefa Koláčka
Umístnění : Olomouc, v areálu fakultní
nemocnice

Žádost o pomoc:
Mohla bych Vas poprosit o pomoc pri vyhledani
biografickych udaju mojeho stryce Frantiska
Navratila, narozeneho v roku 1898, zabiteho pri
osvobozeni 9. V. 1945.
Prominte za formu, ale mam 91 let i ziji
v Mnichove v Nemecku.
E-mal mojeho syna: edschlesi@yahoo.de
Velmi vam dekuji
Vera Helena Omozik, rozena Navratilova

Doplněk:
Pplk. in memoriam Josef Koláček se narodil
2.června 1905 v obci Slavíč, okres Hranice.
Bytem Dvořákova 24, Olomouc. 30.června 1942
popraven v Brně v Kounicových Kolejích.
Manželé Valentovi s kolektivem opravili a dne
30.června 2012 památník znovu odhalili.

****
Vzkaz z Ruska k Náchodu
Osvobození města Nachod 05. 1945
Věčný paměti k hrdinům! Můj otec Vasilij
Izotovich přihlášeni May 1945 - 291 průzkumná
četa Gatchina pěší divize se podílela na
osvobození města se nachází. Byl to mladý muž

Tomáš Labounek
****
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19 let, a 14 ledna 2013, že bude 87 let. Otec
často připomíná události z té doby a jejich
mrtvých přátel. Možná, že místní obyvatelé tam
byli svědky těchto těžkých, ale šťastný dnů v
květnu
1945?
Napište
mi
na:
a.vojtov812@gmail.com.

Pomník obětem světových válek
Umístnění : Záborná, u OÚ, okres Jihlava

Alex Voitov
****
Tady asi ani mi nedokážeme pomoci
Vzkaz z návštěvní knihy:
Dobry den zajimalo by mne jestli je na hrbitove
moje babicka a dedecek jmenem julius gabor a
marie gaborova moc si na jmeno babicky
nepamatuju ale proste je to gaboroba prosim
odepise na email budysekk@seznam.cz moc
dekuji za odepsani je to pro mne dulezite.
Doplnění:

budysekk@seznam.cz

Mosazná deska se jmény padlých v I. světové
válce nebyla před rokem 2009 ukradená. Byla
sejmuta a podle ní byla vyrobená nová s
původním textem. Po zřízení Protektorátu Čechy
a Morava (16.3.1939) musel být nápis na základě
nařízení německých úřadů odstraněn. Byla tam
ponechána pouze část : VZPOMEŇTE SYNŮ
TÉTO DĚDINY,KTEŘÍ VE SVĚTOVÉ
VÁLCE 1914 - 1918 ZTRATILI ŽIVOTY SVÉ.

****
Kde padl K.Hopjan
Rad by som sa dozvedel kdepadol v pražskom
povstani
moj
dedko
podpl.in.memoriam
K.Hopjan dakujem
stefan emanuel www.tatusi66.centrum.sk
odpověď

František Chvátal

Milý Štefane, náš společný děda padl 7 května v
boji na jedné z posledních barikád na Pankráci.
Přesný popis jeho smrti je popsán v knize "A lid
povstal". Jinak Deska je kousek od stanice
Pražského povstání. S pozdravem sestřenice

****

Ing.Marta Hopjanová
****
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Dobrý den, teoreticky to sice možné je, ale v
praxi se to dělá v dnešní době velmi málo.
Nicméně, jakékoliv úpravy válečných hrobů (což
jsou i pomníky) smí provádět pouze majitel
(odpovědná osoba na jejímž pozemku se
nachází), zpravidla to bývá Obecní úřad,
případně nějaká organizace. Musíte se tedy
domluvit s ní a následně postupovat dle jejích
pokynů, asi budou chtít doložit, zda daný byl
opravdu vojákem a padl v 1. světové válce (to se
dá dohledat ve Vojenském archivu). No a budouli vstřícní, tak v rámci rekonstrukce památky by
mohly jméno doplnit. Jak jsem psal, mezi
válkami se to dělalo celkem běžně, ale nyní je to
velmi řídké.
Martin

Pomník Josef Navrátil
Umístění : Vrchní Orlice, okres Rychnov nad
Kněžnou

Děkuji Vám za odpověď, zkusím obecní úřad.

Doplněk:
Poškození pomníku, V pátek 26.10.bylo
zjištěno,že neznámý pachatel poškodil pomník
padlému dozorci tím,že zcizil bronzovou repliku
pušky na pomníku.Poškození bylo neprodleně
oznámeno Policii Čr,která zahájila vyšetřování

Vlčková Vlasta
****
Pomník Obětem 1. a 2. světové války

samson42@seznam.cz

Umístění: Malá Hraštice, okres Příbram

****
Pomník Obětem válek
Umístění : Záříčí, okres Kroměříž

Doplněk:
Můj praděda Josef Kadlec, který je uveden na
pomníku výše, byl zavražděn Němci
pravděpodobně v Oranienburgu. Pátrám po
těchto informacích a prosím všechny, kdo mě
mohou odkázat na některé webové stránky, o
pomoc. Děkuji všem.

Diskuse na stránce:
Dobrý den, mám pro Vás dotaz, zda by na
památník mohl být dopsán Dřímal Jan 18701917, je rodák ze Záříčí a zemřel v Rakousku.
Děkuji Vám za odpověď.
Vlčková Vlasta

Miroslav Kadlec
****
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Vzkazy z našich „kešek“

Kontrola, jeste ji nechame mesic a pak s ni neco
udelame....
Deska bude prilepena cleny Spolku pro Vojenská
Pietní Místa na jare.

GC1DB3Q (VPM001), Český Brod
Zajímavý "hrobeček". Jen ta výrazná igelitová
taška se mi sem moc nehodí. Ale to je maličkost.
Díky za fajn keš :) A teď alou zpět do centra,
projít, co jsme ještě neprošli a pak rovnou na
nádraží.

Pedrovi

****
GC2DH6B (VPM004), Belgie

This was the first memorial today. We found the
cache very good. TFTC

****
Tuhle kešku musí snad najít každý, díky
skvrnyL

Rene&Cora

****

****

GC27R5X (VPM005), Kerský les

Odloveno hezké místo .Dekujeme.
toda10

Odloveno behem sobotního výletu krížem
krážem Kerskem aneb když kance tak se zelím.
První nález krátce po príjezdu vlakem do
Trebestovic. Ráno bylo jasné a mrazivé. Hezký
pomnícek úplne ukrytý v hustém lese. Díky za
peknou kešku.
d-n
****

****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava

Super loveno bez GPS mohykán zahlédnut po
chvilce tušil jsem že to bude on
samotné hledání ceshe bylo složitejší dekuji za
téma a super cashku ;)

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž
Českého Brodu

BAZ-CZ

****

Dik za kes a celou serii. Moc se ti to povedlo,
krasne jsem se prosel okolo Ceskeho brodu, asi
23 km, co to je? Pekne vypracovane listingy jsi
napsal, takovehle, historii popisujici kese, mam
moc rad. TNLN.
hujda

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno

Diky za kes. Bohuzel cedule na pomnicku chybi.
Snad ji nekdo neukrad.
Bikerice

****
V tomto vánocním svátecním case jsme se vydali
na odlov této poslední Legionárské kešky. Celá
série se nám nakonec moc líbila, ackoliv nás
nekdy kulišárny autora v umistování kešek dost
prekvapily.
MalíciCZ

****
Zajímavá historie místa. TB out. Díky ze keš.
TMEL

****
Diky za informace k tomuto mistu. Nalezeno v
pohode. Diky za kes.

****

mivod

****
Pekne ukrytý pomnícek, bohužel deska se
odloupla, snad v tom nemá prsty nejaký kacer.
Díky moc za poucný listing a za hezky ukrytou
keš.
dejwy

****

http://www.geocaching.com
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TB3B271, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
0019

Vzkazy od našich Geocoinů

Umístění: ČR, Praha Vítkov
****
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/

TB1TQ28, Czech Legionnaire Geocoin 2007
Umístění: Řecko
****

****
TB3B27Z, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
0003
Umístění: Makedonie
TB3B281, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
No. 4
Umístění: Švýcarsko
****
TB3B273, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
0005
Umístění: Rakousko
****
TB3B26Y, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
0006
Umístění: Belgie
****
TB3B27Y, Czechoslovak Legionnaire
Geocoin 0007
Umístění: SRN, pravděpodobně došlo ke ztrátě
****
TB3B24Q, Czechoslovak Legionnaire Geocoin
0008
Umístění: ČR. Královehradecký kraj
****
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM

20

21

****

****
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Plán aktivit jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě pro rok 2013
měsíc

akce

březen

návštěva Mezinárodních trhů
Militarií

květen

pietní akty ke dni osvobození 8.5.

místo

čas
zahájení

poznámka

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

0800

zájemci

den

červen
První ročník cyklistického
přejezdu mezi rodišti
červenec M.R.Štefánika a T.G. Masaryka

počátek
července.

Brezová pod Bradlom,
Košáriská, Hodonín

srpen
září

pietní akty ke dni české státnosti
28.9.
Dětský branný den k výročí
zaločení ČSR a Valná hromada
jednoty Český Brod

Český Brod

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.

Český Brod

setkání veteránů, ČsOL a
pozorovatelů OSN

ŠVS MO Komorní Hrádek

společně se
středočeskou SVV

návštěva Mezinárodních trhů
Militarií

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

zájemci

Seminář k problematice
vojenských hrobů a vojenských
pietních míst - 7. ročník

Praha

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

říjen

oslava Dne veteránů

listopad

prosinec

další plány:
- vydání brožury s pietními místy města Kladno a města Kolín
Termíny budou aktuálně upřesňovány na stránkách jednoty: http://www.vets.estranky.cz/clanky/csolcesky-brod/plan-akci-csol-cb-2013.html
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují :

Ve prvním čtvrtletí 2012 finančně přispěli:
V tomto období jsme neobdrželi žádný příspěvek.
Děkujeme za podporu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce : Hodonín si uctil svojho najslávnejšieho rodáka, 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 )
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