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

Slovo redaktora

Vítejte mezi námi :

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 v roce 2013.
A opět má malé zpoždění a opět je to
vina moje, tedy redaktora. Omlouvám se za to
čtenářům. Tentokrát je to však „jen“ jeden den
čekání navíc.
Za letošní léto se stydět nemusíme.
Vyjma toho co již skoro všichni bereme za
samozřejmé, tedy že se daří překlápět starý web
na nový a zároveň nám přibývají VPM. To je
zásluha našich adminů, jejichž počet také roste.
Zvykli jsme si na to, ale děkovat adminům je
třeba stále, je to neskutečná kupa práce a občas i
dohadování. Díky jim za pevné nervy a stovky
hodin u klávesnice. Nicméně, léto láká ven a tak
je třeba zdůraznit dvě naše letní akce.
První je Cyklopřejezd, letos druhý
ročník. Parádní vzpomínka na náš společný stát a
na časy, kdy legionářství bylo o bratrství a
přátelství, více v článku níže. A druhou je
Dětský branný den v Českém Brodě. Ano i náš
Spolek a jednota přispívají k historickým
vzpomínkám už u těch nejmenší, více opět
v samostatném článku.
A určitě nemůže zapadnout, že nám
tiskem vyšla další brožurka, fyzicky již pátý díl
naší série o vojenských pietních místech. Díky
ČsOL opět můžeme potěšit naše příynivce
papírových verzí.
To, že začal školní rok nás až tak trápit
nemusí, drtivá většina z nás má blíže k důchodu
než ke škole, ale přeci jen nás ještě pár věcí čeká.
Hlavní je náš seminář k vojenským pietním
místům na konci listopadu. Pochopitelně pár
spolkových čtvrtků a přípravy další brožury.

Přispěvatelé: Ladislav Mühlstein, Mgr. Jiří Synek,
František Chvátal
Ve spolku: - .
V jednotě ČsOL Český Brod: Mgr. Vladimír
Ježek.
Kronika Projektu
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A určitě neuškodí, když ještě jednou
poděkujeme adminům a přispěvatelům. Ono to
tak nevypadá, ale neúprosně se blížíme k hranici
25 000 prezentovaných památek!
Přeji všem klidné přípravy na seminář
i pohodu v nastupujícím předvánočním a
vánočním běsnění.
Martin

2

23 500 VPM, zapojilo se 439 osob.
23 800 VPM, zapojilo se 448 osob.
24 300 VPM, zapojilo se 452 osob.

Z našich aktivit
3)

Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelné
spolkové setkání, a to každý první čtvrtek
v měsíci v 17hodin v restauraci U Bronců,
Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2013 setkání
příznivců Spolku proběhne v těchto dnech:
7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11 a
5/12.

4)

****
5)
73. setkání klubu ( projektu ) VETS
73. setkání účastníků projektu se konalo ve
čtvrtek 1. srpna 2013 v Praze v restauraci U
Bronců, v termínu obvyklého spolkového
setkání.

6)

Účastnili se: Honzin, Vladimír Ježek, Martin a
Jirka.
1) Honzin nás informoval o plánovaném
sloučení schránek pro hru Geocaching na
jednu společnou adresu. Ve stručnosti,
všichni správci uvidí všechny informace,
pro hráče se nic nemění.
2) A jako druhý bod byla informace o
cyklopřejezdu, kterou také podal Honzin.

nebudeme. Ale to je na členskou
diskusi.
Martin informoval o přípravách
Dětského dne v Českém Brodě, jehož
se jednota a spolek účastní a jenž se
koná 14. září a budeme tam mít
tradiční stánek s malým překvapením.
Stanovili jsme termín pro konání
podzimního semináře na sobotu 30.
listopadu. Místo je skoro tradiční,
hotel Legie v Praze, klubovna ČsOL.
Jelikož se objevují místa, kde skoro
100% není VPM (např. již mnohokrát
prošlé hřbitovy), přidáme do diskusní
části vedle položky „tipy na VPM“
položku „místo kde asi nic není“.
Vojta nás seznámil s veselým
příběhem, že konečně i on se dočkal
asistence PČR při svém mapování
hřbitova. Pozorný občan správně
povolal k neobvyklému jevu tyto
příslušníky, ale ti vše rychle
pochopili. Je dobře, že si ještě lidé
všímají.

Takže zase za měsíc.
Zapsal Martin

Zapsal Martin

****

74. setkání klubu ( projektu ) VETS

Druhý ročník cykloprejazdu Hodonín –
Košariská 2013 je za nami

74. setkání účastníků projektu se konalo ve
čtvrtek 5. září 2013 v Praze v restauraci U
Bronců, v termínu obvyklého spolkového
setkání.

V dňoch 13. – 14. 7. 2013 sa uskutočnil druhý
ročník cykloprejazdu Hodonín – Košariská.
Akciu usporiadala Československá obec
legionárska, jednota Český Brod, Nadácia
Milana Rastislava Štefánika z Bratislavy
a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
z Brezovej pod Bradlom za podpory viacerých
mestských a miestnych samospráv. Ideou
podujatia je pripomenúť si dve najvýznamnejšie
postavy našich moderných dejín – Tomáša
Garrigue
Masaryka
a Milana
Rastislava
Štefánika,
zakladateľov
Československa,
organizátorov československého zahraničného
vojska – légií a ich ideály – humanizmus, lásku
k slobode
a nezávislosti,
myšlienku
rovnoprávnosti sa mierovej spolupráce medzi
národmi.

Účastnili se: Honzin, Vladimír, Martin, Vojta a
Jirka.
1) Jirka mohl oznámit, že máme 3 další
samostatné vkladače.
2) Pro členy máme výzvu o zamyšlení se
jak financovat podzimní seminář
k VPM, protože stávající stav je sice
nakonec finančně dostatečný, ale
průběh náročný a místy až
nepřijatelný. Letos to ještě
doklepneme (možná?) a příští rok už
snad raději o dotaci „jako vždy“ žádat
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talianskeho legionára Rudolfa Březu z roku 1921
a po oddychu sme vyrazili cez Polianku
a Priepasné na Bradlo, kde sme si uctili pamiatku
M. R. Štefánika a jeho talianskeho sprievodu
položením venca. Potom už nasledovalo
privítanie zástupcom primátorky mesta Brezová
pod Bradlom, pánom Ivanom Ďurkovičom a
krátky výklad pána magistra Petra Uhlíka zo
Spoločnosti M. R. Štefánika a profesora Jána
Fusku, čestného predsedu Nadácie M. R.
Štefánika. Obaja rečníci účastníkom priblížili
krátku históriu stavby mohyly a myšlienky
česko-slovenskej vzájomnosti, charakteristické
ako pre činnosť T. G. Masaryka, tak aj M. R.
Štefánika. Práve myšlienka bratstva Čechov
a Slovákov má v tomto kraji stáročné tradície
a bohatú históriu.

Počas dvoch dní sme prešli významné miesta
viažuce sa k životu a dielu T. G. Masaryka a M.
R. Štefánika v Hodoníne, na Brezovej pod
Bradlom a Košariskách. Vo viacerých mestách
a dedinách na trase sme sa zastavili pri
pomníkoch padlých v prvej aj druhej svetovej
vojne, poklonili sme sa ich pamiatke a prezreli
sme si aj historické a kultúrne pozoruhodnosti,
okolo ktorých sme prechádzali.

Po zjazde do Brezovej pod Bradlom sme si
pozreli pamiatky na námestí a po zastávka pri
pomníku Majstra Jána Husa sme už pokračovali
po cyklotrase až do cieľa cykloprejazdu pred
Múzeom – rodným domom M. R. Štefánika na
Košariskách. Tam nás privítal predseda
spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Ján Tatara,
ktorý účastníkom rozdal propagačné materiály
(časopis
Bradlo
a publikácie
o M.
R.
Štefánikovi) a poďakoval sa za pestovanie
odkazu M. R. Štefánika a československých
légií. Potom nasledovalo krátke vyhodnotenie
druhého ročníka cykloprejazdu, rozdanie
účastníckych diplomov, ktoré opäť zabezpečila
tlačiarenská firma pána Fedora Mikulčíka,
a ukončenie druhého ročníka cykloprejazdu
Hodonín – Košariská.

Po štarte v Hodoníne pri soche T. G. Masaryka
na Námestí 17. listopadu sme sa zastavili na ulici
Dolní Valy pred dom om Mudr. Josefa Hrubého,
kde 5. 11. 1918 zasadala prvá slovenská Dočasná
vláda pod vedením MUDr. Vavra Šrobára,
potom sme si pozreli školu s bustou TGM,
pretože na tom mieste stával rodný dom T. G.
Masaryka. Ďalšími zastávkami boli Skalica,
Mokrý Háj, Radošovce, Častkov a Sobotište.
V Sobotišti sme sa po prehliadke miestnych
pozoruhodností posilnili výdatnými porciami
halušiek a potom pokračovali do cieľa prvej
poletapy – na hrad Branč. Tam sme si zásluhou
Petra Tichého a Jana Kincla pochutnali na
výbornom guláši a do noci besedovali
o zážitkoch z prvého dňa cykloprejazdu pri
opekaní slaniny a špekáčkov.

Druhého ročníka cykloprejazdu sa zúčastnilo
aktívne celkom 14 cyklistov; niektorí však prešli
len časť trasy; celú trasu absolvovalo sedem
cyklistov. Tento rok sme mali aj lepšie logistické
zabezpečenie ako minulý rok. Na štarte
v Hodoníne, na hrade Branč a na Bradle sme
usporiadali aj výstavu o dejinách čs. légií
a projekte Legie 100, kde sme záujemcom
rozdávali aj propagačné materiály a časopis
Legionářský směr. Zdravotnícky dozor nám
zabezpečili tento rok sokoli, MUDr. Zdeněk
Hlobil a Věra Matuštíková z Veselí na Moravě,
ktorým patrí naša vďaka. Našťastie – ak
nepočítame jedno bodnutie osou do krku,
ktorého obeťou sa stal Feďo Vrábel – nemali
žiadnu prácu, pretože celá akcia sa zaobišla bez
akéhokoľvek pádu či zranenia.

Magická noc na hrade Branč bola
nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých
účastníkov.
Druhý deň sme po budíčku a uprataní táboriska
dostali hneď ráno zásluhou Jana Kincla chutnú
rannú polievku, kávu a čaj. Po štarte druhej
poletapy sme pokračovali cez Turú Lúku, kde
sme si okrem pomníka popravených evanjelikov
pozreli aj krásne zreštaurovaný pomník obetí
prvej svetovej vojny z Turej Lúky a rodný dom
architekta Dušana Jurkoviča. Na Myjave sme
obdivovali pomník M. R. Štefánika, dielo

Tento rok, na rozdiel od minulého roku, nám
vyšlo aj výborné počasie, takže akcia bola aj
4

z tejto
stránky
vydarená.
Najmladším
účastníkom druhého ročníka cykloprejazdu bol
sedemnásťročný Vít Kocmánek z Lanžhotu
a najstarším starosta Sokola z Kyjova, Přemysl
Karas v 72 letech.

V první části se zájemci mohli seznámit jak
s historií, tak i překvapivým množstvím
památek. Stanoviště bylo povinným pro všechny
dětské soutěžící z Českobrodska a skoro povinné
pro děti z větší vzdálenosti. Protože u
přespolních se dá neznalost památek pochopit.
Stanoviště vedl bravurně Marek, který dokázal
odpovědět nejen na všechny dotazy, ale
přitáhnout k mapě s památkami i ty nejmenší,
takže nakonec i dětí z většího okolí mohli zkusit,
kde se co v Brodě nachází. Rozhodně velmi
pozitivním zjištěním bylo, že děti s mapou (zde
spíše s orto mapou) pracovat umějí. Zjevně ji
znají z internetu a jak jsme zaslechli, i ve školách
to k vidění je.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na akcii
aktívne zúčastnili, predovšetkým Petrovi
Tichému, Janu Kinclovi, Jirkovi Vrbovi,
Radkovi Říhovi atď., bez ktorých pomoci by sa
cykloprejazd nemohol vydariť tak, ako sa
vydaril. Dobrý kus propagačnej práce urobilo aj
pozvanie účastníkov geocachingu ako do
Hodonína, tak aj na hrad Branč a na Košariská.
Viacerí z nich prejavili záujem ako o dejiny
légií, tak aj o samotnú akciu cykloprejazd, takže
dúfajme, že v budúcom treťomí ročníku v roku
2014 sa naše rady ešte viac rozšíria.

Druhé pracoviště měl pevně v ruce Olda. Opět
perfektně odbavoval návaly dětí a bravurně
rozdělovat vzdálenosti cílů podle věku dětí,
takže každé muselo odejít spokojeno.

Feďo Vrábel
****

Zázemí a chod obou stanovišť zajišťoval Vláďa
Ježek a Marta. Přípravou dárků pro soutěžící
počínaje a rozdávání razítek za splnění disciplín
konče. Jelikož letos jsme měli celkem štěstí na
množství i rozmanitost dárků. Honzin zajistil
propagační brožury z ČsOL, spolek a jednoty
brožury z edice Knihovna, Pepa věci k projektu
Legie 100 a knížky, dále pár set balónků a dárky
od sponzorů (CD, DVD a drobnosti), prostě pro
každou věkovou kategorii něco.

Dětský branný den v Českém Brodě
Tuto akci každoročně pořádá občanské sdružené
Českobroďák ve spolupráci s mnoha dalšími
organizacemi a spolky. Bez Českobroďáků by
však dětský den dozajista nebyl.I naše jednota
ČsOL se s malou troškou přidává do tohoto
mlýna. Tedy obhospodařujeme jedno stanoviště
celé akce.

Zvláště věci od ČsOL nám velmi pomohli
zvětšit povědomí o legionářích v našem regionu.
Zas na druhou stranu, dětem největší radost
dělaly balónky.
Nelze pochopitelně zapomenout na Ondru a
Vladimíra, kteří působili v odvodní komisi. Oba
mají na svědomí dalších pár set potencionálních
rekrutů. Pochopitelně ve spolupráci s celou
komisí, kterou už tvořili Českobroďáci.
V rámci našeho stánku měl svoji premiéru také
další přírůstek do naši edice Knihovna a to díl
101, vojenská pietní místa města Kolín.

Naše stanoviště se letos podobně jako loni
skládalo ze dvou částí. První je stánek
s prezentací historie legionářů v Českém Brodě,
Československé obce legionářské a vojenských
pietním míst Českého Brodě a druhou část tvoří
házeliště granátů.

Celý den jsme ukončili malou schůzí a
plánováním dalšího ročníku. Lze konstatovat, že
letos se již podařilo stánek skombinovat
s házelištěm podstatně lépe než loni. Takže nyní
je třeba vymyslet něco dalšího do stánku na příští
rok, tedy když o nás budou Českobroďáci i dále
stát.
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Tento styl je již odvozen od našeho přechodu
k novému webu a novému způsobu skládání
informací, tedy především doplněním čísla
z CEVH (centrální evidence válečných hrobů).
Tato maličkost totiž na první pohled ukazuje co
je a co není oficiálním válečným hrobem „ze
zákona“ a co by se ještě do evidence klidně
vešlo. Z tohoto pohledu je na tom Kolín celkem
dobře.

Každopádně to byl jak doufám pro všechny
příjemný den. Několik set dětí (více než 300,
tedy více než loni) si to jistě užilo. Počasí také
vyšlo, atrakcí bylo dost, takže takhle nějak má
fungovat sdružení zaměřené na pomoc ostatním.
Klobouk dolů před Českobroďáky a jejich
nadšením.
Zapsal Martin

Kniha je pochopitelně doplněná i o seznam
legionářů Kolína a obcí pod Kolín spadající.

****
Pátý tištěný díl z edice Knihovna je v
distribuci

Knihu bude distribuovat jak ČsOL, tak naše
jednota na vhodných akcích.

Tak jsme se dočkali. S velkou radostí můžeme
našim příznivcům oznámit, že díky podpoře
Československé obce legionářské se podařilo
zajistit další díl z edice Knihovna s vojenskými
pietními místy pro naše čtenáře v tištěné podobě.

****

Dnešní doba založená primárně na penězích jen
málokdy přeje takovým věcem jako je podpora
historie, vlastenectví, patriotismus. Přesto lze
občas najít výjimku. Československá obec
legionářská pořádá velké množství akci a vydává
nemalé množství brožurek právě pro podporu
takovýchto přínosných věci. A jedna z nich je
právě podpora v tisku těchto brožurek
s pomníky, deskami a hroby. Jednoduchá cesta
jak dát zájemcům do ruky pomůcky pro
regionální historii.
Tentokrát tedy máme tištěný díl pro město Kolín.
Tento díl je sice v pořadí pátým tištěným, ale
v něčem je přeci jen prvním. Jedná se totiž o již
jednou upravené vydání, tedy druhé vydání.
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Vo svojom trojzväzkovom krasopisne rukou
písanom ilustrovanom denníku (vedel úžasne
kresliť), ktorý je doplnený aj originálnymi
osobnými
dokumentmi
a korešpondenciou
s významnými osobnosťami, Honza podrobne
popisuje situáciu v Uhorsku pred prvou svetovou
vojnou.
Prináša
zaujímavé
detaily
o národnostnom
a politickom
útlaku
na
Slovensku aj o obranných reakciách našich
predkov. Nesmierne zaujímavé sú jeho postrehy
na okraj vznikajúcich nových smerov slovenskej
politiky a diferenciácie medzi slovenskými
politikmi. Honza sa v roku 1910 vysťahoval do
Ameriky, kde pracoval ako sadzač a súčasne
spolupôsobil
v rôznych
krajanských
organizáciách, bol riaditeľom Slovenského
spevokolu, hrával divadlá, cvičil v Slovenskej
telovýchovnej jednote Sokol atď. Spolupracoval
s poprednými predstaviteľmi Slovenskej Ligy,
v roku 1917 sa stretol aj s Milanom Rastislavom
Štefánikom. Napriek tomu, že si Honza
v Amerike založil rodinu, neváhal a na
Štefánikovu výzvu vstúpil do dobrovoľníckeho
vojska, s ktorým odišiel na front do Francúzska,
kde bojoval ako príslušník 21. pešieho pluku.
Dotiahol to až na nadporučíka, čo bola na
vtedajšie pomery najmä u Slováka vysoká
hodnosť.

Publicistika

Bol pri príprave Clevelandskej dohody
Zabudnutý chtelnický rodák Jozef Honza –
Dubnický (1884 – 1965) bol významným
vlastencom a národno-osvetovým pracovníkom
pred prvou svetovou vojnou doma a po
vysťahovaní sa do USA v roku 1910 aj medzi
Slovákmi v Amerike.
Už ako dvadsaťročný organizoval rozširovanie
slovenskej tlače medzi obyvateľmi Chtelnice,
organizoval
verejné
zhromaždenia
a bol
v písomnom styku s takými poprednými
slovenskými politikmi ako bol Ferdiš Juriga,
František Skyčák, Milan Hodža, Július Markovič
a ďalší. Na vlastnej koži spoznal perzekúciu
uhorskej štátnej moci, preto sa vysťahoval do
USA, kde nadviazal kontakty s významnými
predstaviteľmi Slovákov v USA – Petrom V.
Rovniankom, Albertom Mamateyom, Milanom
Gettingom a ďalšími. Pôsobil v Slovenskej
telocvičnej jednote Sokol, v Slovenskom
spevokole,
bol
zakladateľom
osvetovej
spoločnosti Národ a pôsobil aj v niekoľkých
ďalších slovenských organizáciách. Honza
pracoval v Amerike ako sadzač v tlačiarni, ale
vždy si našiel čas aj pre osvetovú prácu medzi
rodákmi, ktorých chcel prebudiť k väčšej
aktivite.
Honza sa zúčastnil prípravných porád ku
Clevelandskej dohode, prvému dokumentu o
spoločnom postupe Čechov a Slovákov v boji za
národné oslobodenie. Bola podpísaná 22.
októbra 1915, teda v čase, keď v Európe už
zúrila Veľká vojna, nazvaná neskôr prvou
svetovou vojnou a zároveň v Rakúsku-Uhorsku
pokračoval zápas proti útlaku a za samostatnosť
Slovákov,
Čechov
a
iných
národov.
Clevelandskú dohodu medzi Slovenskou Ligou
a Českým národným združením podpísali po
niekoľkomesačnom vyjednávaní. Táto dohoda
hovorila o spolupráci medzi Čechmi a Slovákmi
pri plnení päťbodového programu, cieľom
ktorého bola samostatnosť Slovenska a českých
krajín a ich spojenie do federatívneho zväzku
štátov s úplnou národnou autonómiou Slovenska,
s vlastným snemom, vlastnou štátnou správou,
používaním slovenského jazyka, vlastnou
finančnou, politickou samosprávou a kultúrnou
autonómiou.

Po skončení vojny sa Honza vrátil do
oslobodenej vlasti. Žil v Trnave a venoval sa
ako verejnej práci, tak aj obchodovaniu. Je veľká
škoda, že sa na tohto významného chtelnického
rodáka, svedka významných udalostí zo začiatku
minulého storočia a priameho účastníka
kultúrnych, politických i ozbrojených bojov za
slobodu nášho národa, medzičasom zabudlo.
Dúfajme, že knižné vydanie jeho spomienok,
ktoré sa pripravuje a malo by vyjsť na jar
budúceho roku Jozefa Honzu - Dubnického vráti
7

prezentácii Slovenska v Európe, ale aj vo svete,"
zdôraznil premiér.
Pamätník a Múzeum SNP v Banskej Bystrici
tvorí významnú dominantu mesta. Projekt bol
vypracovaný v rokoch 1963 až 1965 a autormi
konečnej podobyu pamätníka sú architekt Dušan
Kuzma, sochár Jozef Jankovič a statik Róbert
Lamprecht. K jeho realizácii došlo v rokoch
1965 až 1969. Budova múzea pripomína tradičný
slovenský ľudový klobúk rozdelený na dva
segmenty. V priestore medzi dvoma časťami
spojenými mostom bola pod umiestnená plastika
sochára Jozefa Jankoviča Obete varujú, ktorú
však v čase normalizácie premiestnili do
pamätníka v Kališti, jedinej neobnovenej obci
vypálenej fašistami. Na svoje pôvodné miesto do
Múzea SNP v Banskej Bystrici sa toto dielo
vrátilo až v roku 2004.
Súčasťou osláv, bol aj pestrý kultúrny program,
v rámci ktorého v Banskej Bystrici vystúpili aj
sólisti známeho a veľmi obľúbeného ruského
súboru Alexandrovci.

do povedomia nielen odborných kruhov, ale aj
rodákov v Chtelnici a aj v širšej verejnosti.
PhDr. Ferdinand Vrábel
***
Z osláv 69. výročia Slovenského národného
povstania v Bratislave a v Banskej Bystrici
V Bratislave a v Banskej Bystrici prebehli v
dňoch 27. – 29. augusta 2013 za účasti
najvyšších slovenských predstaviteľov na
viacerých miestach oslavy 69. výročia
Slovenského národného povstania.
Zatiaľ čo v Bratislave sa spomienka na
protifašistické povstanie 29. augusta 1944
uskutočnila na Námestí Slovenského národného
povstania pri známom partizánskom súsoší už
27. augusta a ďalšie spomienky boli aj miestnych
častiach, napríklad aj v Záhorskej Bystrici,
alebo v Devínskej Novej Vsi, ústredné oslavy
SNP v Banskej Bystrici sa konali tradične v
areáli Múzea SNP.
Premiér Robert Fico vo svojom vystúpení
zdôraznil, že Slováci, spolu s účastníkmi
protifašistického zápasu z iných krajín, majú byť
oprávnene hrdí na tento akt boja za slobodu,
demokraciu a proti fašistickej okupácii a
nehumánnej ideológii. Prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič pripomenul význam
toho, že na tohtoročné oslavy prišli aj prezident
Rumunska Traian Basescu a predseda Štátnej
dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej
federácie Sergej Naryškin. Prezident pripomenul,
že sú sily, ktoré bagatelizujú a často aj
spochybňujú obete nacizmu, verejne
spochybňujú mierové zmluvy, ktoré sú základom
dnešnej Európy. "V tejto súvislosti chcem
zdôrazniť, že Slovensko ostáva verné odkazu
protifašistickej koalície domáceho, ale aj
zahraničného odboja. Ostáva verné európskej
tradícii protifašistického zápasu, lebo ona ju
priviedla k demokratickej slovenskej štátnosti,"
zdôraznil Gašparovič.
Predseda slovenskej vlády R. Fico vo svojom
vystúpení poukázal na to, že Slováci bojovali aj
na iných frontoch v druhej svetovej vojne – na
Západe vo Francúzsku a v Anglicku, v Afrike, na
Ďalekom východe, vo Varšavskom povstaní, ako
partizáni v Taliansku proti Mussolinimu atď.
"Hlavu hore Slováci, my sa naozaj nemáme za
čo hanbiť. S týmto mravným kapitálom
antifašizmu by sme mali ešte lepšie narábať pri

V Devínskej Novej Vsi so skupinou členov
Miestnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov položil 1.
septembra 2013 k pomníku padlých v I. a II.
svetovej vojne aj plk. František Harťanský.
Spomienku na SNP a zároveň aj štátny sviatok
Slovenskej republiky – Deň Ústavy – uzavrelo v
Devínskej Novej Vsi pôsobivé vystúpenie
folklórneho súboru Lúčnica.

Zaujímavé je, že z Devínskej Novej Vsi
pochádzalo aj viacero československých
legionárov. Z ruských zomrel v Tokiu 2. 4. 1919
na ceste domov Adam Vlašič (1891) a vo
Vladivostoku 5. 4. 1920 padol, keď už bolo v
plnom prúde naloďovanie legionárov na
zaoceánske parníky, Ján Cvečko (1895). Oproti
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tomu Cyprián Vlašič (1893), Ladislav Šimkovič
(1889) alebo Štefan Musil (1893) sa domov
vrátili a rovnako aj francúzski legionári
pôvodom z Devínskej Novej Vsi – Michal Beňa
(1895) a Ján Klas (1885).
PhDr. Ferdinand Vrábel
****
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Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich
internetových stránek a veřejnosti, Vaše
dotazy

jeho životě, rádi vše uveřejníme v Klubu Za
starý Humpolec. Zapomenuté rodáky se snažíme
zdokumentovat a připomenout mladým. Díky!

Hrob ing. Karel Svátek

https://www.facebook.com/pages/Klub-Za-starýHumpolec/155132754510005
Petr
Dobrý den, zdravím Vás a sdělím nějaké
informace o Karlu Svatkovi a to prostřednictvím
jeho manželky,která je mou tetou. Informoval
jsem jí o zájmu Klubu Za starý Humpolec a ona
souhlasila, abych poskytl její telefon 257329993,
že poskytne informace. V případě, že budete
volat, tak nechte déle vyzvánět, je méně
pohyblivá.Jinak pokud vím, tak v Humpolci, žije
jeho bratranec Karel Dvořák, který měl nebo má
výrobu dek.Mohl, bych poskytnout více
informací, ale nechci kazit radost tetě, která vás
jistě bude informovat ve větších podrobnostech.
Ladislav
****
Jelikož již nějaký čas nás kritizuje jeden čtenář,
připomeňme si tuto komunikaci:

Umístění: Pečky, hřbitov

Veliké sklamání
Ve snaze dopátrat se konce 19 letého prastrýce
,jsem se sdůvěrou obrátil o pomoc na tuhle
skupinu.Po několika letech naprosto nic.!?Začal
jsem tedy bádat na svoji pěst a náklady.Pozůstalí
ve Svitávce,Sebranicích,Sasině,Zboňku se snad
dovědí po 100letech kde jejich příbuzní
padli.Náš Vojtěch/Adalbert ml.narukoval jako
většina mužů s okolí Svitávky do 52 pěšího
Moravského pluku v IVANČICiCH (Brno
špica).Coš bylo vlastně Rakouský trestní
Moravský pluk.Po krátké instruktáži v kasárnách
byl celý pluk přesunut do Olomouce kde se
rozrostl o několik Moravských posádek.V únoru
1914 byl vydán rozkaz přesun do pevnosti
Josefov!Olomouc měla vlastní pevnost.Vojsko
bylo i s technikou navagonováno a v nočním
přesunu přesunto do Moravské Qantánie což
dnes známe jako
Halič,Sambor,Přemyšl,Krakow,Lwow.Zde
většina vojínů sloužila u hmoždířů Škoda a
bránila okolní kopce pod šílenou Ruskou palbou
zde zahynulo na milon vojáků v boji a 800 000
nemocemi a hladem!Pod vedením generála
Kusmánka.Který byl odvoláns velení a 900 000
vojáků se vzdalo za chleba polévku

Nápis:
Ing. Karel Svátek
*20.11.1911 +10.5.1985
voják II. světové války
1940-1942
Afrika
obrana Tobruku
11.čs. pěší prapor
1942-1945
Anglie
štábní kapitán
310.čs. stíhací
perutě RAF
NA VĚČNOU PAMĚŤ
Foto: Adam Vykydal, 3.3.2011
z komunikace čtenářů:
Dobrý den, narazil jsme na Vaši stránku, ing.
Karel Svátek je uváděn jako humpolecký rodák.
Pokud by někdo přispěl dalšími podrobnostmi o
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nedokážete pochopit co je smyslem našeho úsilí.
Nepoužívejte slova jako rodiny. Pomohli jsme
najít mnoho pedků, holt Vám jsmepomoci
nemohli, že to nerozdýcháváte je mi srdečně
jedno, střed se okolo Vaší rodiny zjevně netočí.
Vaše nápady si řešte tam, kde Vám prominou, že
si ani nepřečtete oč danému spolku běží a už
vůbec nám nedoporučujte odpovědi na svoje
otázky. Zklamáním jsou pro mne lidé jako Vy.
To že nám málokdo poděkuje za bezmála 25 000
zmapovaných památek vystavených na web, což
jsou stovky tisíc jmen je věc na níž si zvykám
těžko, ale lidi jako Vy mně fakt se...

Rusům!Rakouská generalita vozila vlaky na
Srbsko - kde se otáčely a měnily směr celé vlaky
vojáků byly vysazovány za jízdy hned do
boje.Tihle nejsou nikde evidováni.Pro množství
mrtvol se šířila cholera,úplavice......
Alan Šoch
ad"jsem se sdůvěrou obrátil o pomoc na tuhle
skupinu" a "Po několika letech naprosto nic."
Pane Šochu, docela zkoušíte moji trpělivost. Co
přesně nechápete na tom, že mapujeme památky.
A to tak jak stíháme. Pravděpodobně si myslíte,
že o něco požádáte, my si sedneme na zadek a
Vaše předky Vám najdeme? Tak to smolík a to
dost gigantický.......... Děláme jak stíháme,
poděkuje nám málokdo a že už jsem mnoha
lidem pomohli, ale ústa si na nás otvírá leckdo

Martin
Co k tomuto dodat? Takto nám pán píše již více
než rok.

Martin
****
Pane Šochu - jak píše Martin a je to vidět už v
popisu naší činnosti, my jen mapujeme pomníky,
hroby a desky - nejsme v žádném případě archiv.
Nechápu, proč z důvodu neznalosti našeho
projektu, máte potřebu věřejně urážet práci party
nadšenců, kteří to dělají při své práci a ve svém
volném čase. Naštěstí je dost ostaních, kteří si
naší práce váží a občas i poděkují (a bez tolika
pravopisných chyb :-))

Pomník obětem světových válek
Umístnění : Horní Štěpánov, vedle ZŠ
Nápis : 1914 - 1918
1938 - 1945
VĚČNÉ PAMÁTCE PADLÝM OBČANŮM
PRVNÍ a DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
NIKDY NESMÍME ZAPOMENOUT
Levá strana
Abrle František 1875-1916, Abrahám Frant.
187?-19??, Čížek Antonín ?-?, Dosedla Vincenc
?-?, ?? ??, ?? ??, ?? ??, Grepl František 18951917, Hampl František 1890-1916, Hampl
Bohuslav 1898-1918, Hampl Vincenc 18891916, Hartl Josef 1891-1917, Hartl Vladimír
1894-1915, Honzírek Josef 1883-1915, Holub
Alois ?-?, ?? ??, ?? ??, ?? František, Mrakava
Adolf 1895-1915, Mazáč Benjamin 1871-1917,
Mazáč Josef ?-1915, Merkuda Alois 1896-1918,
?? Frant., ?? ??, ?? Antonín, ?? ??, ?? ??, ?? ??,
?? ??,Pospíšil Frant. ?-1916, ?? Josef ?-1916, ??
??, ?? Alois, Růžička Frant. 1894-1917, Spáčil
Alois ?-?, ?? Alois, Ščudla Josef, Ščudla Frant.,
Šmíd Alois 1893-1915, Šmíd Bohumil 18951916
Pravá strana
Šmíd ?, Šmíd Alois 1889-1914, Šmíd Josef
1889-1915, Šmíd Jan 1872-191?, Vodák Jindřich
189?-1916, Vodák František 1879-1916, Vodák
Eduard 18??- 191?, Vodák Josef ?-1914, Vodák

P.S. ... ne sklamání, ale zklamání :-))))
Jiří
Vážený pane já se nejmenuji S Šochu !Nýbrž
Šoch což je naprosto významově něco jiného!
fakt že se staráte o památky je sice hezký ,ale nic
vlastně pro nás a rodiny padlých neřeší. Stačí jen
říci nemáme od všeho klíče.Většina z nás hledá kam se poděl příbuzný a jak zahynul! O tom jsou
celkem přesné zápisy.Takže asi by Vaše
odpověd měla vypadat .: XX hodnost u I. pěší
pluk s Ivančic padl dne ....u Samboru.Pochován
v neoznačeném hrobě!Neznámo kde!Asi v
prostoru bojů.Nějaký památník a jeho levné
fotky si už každý uděláme.Tak mě napadá - co
takhle udělat - přesun pozustalých Moravských
rodin do pevnosti Přemyšl.
Alan Šoch
Nevidím důvod s lidmi jako Vy komunikovat,
prosím již náms sem své myšlenky nepište, když
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bylel ale v Trojanovicích u Rožnova a byl
řezbářem,výtvarníkem.

Alois ?-?, Vodák Josef ?-1915, Vlach Jan, Vlach
Antonín 1893-1917, Vlach František ?-1917,
Vlach Karel ?-1915, ?? Arnošt ?-?, ?? Alois
1893-1916, zapletal Martin ?-?,?? Vincenc, ??
??, Abraham Frant.197-1919 slovensko, SADY
NOVÉ , Abraham Josef 1897-1918, ?? Jan 187,1916, Grulich františek 1883-1918, ?? František
1881-1916, Přikryl Frant. 1876-1918, Přikryl
Vincenc 1883-1917, Kroupa Jan ?-?, sychra
František 1876-1914, Sychra Emanuel ?-1915,
Šmíd Josef ?- 1916, Šmíd Karel ?-1916,
zemánek Antonín ?-1914, POHORA , Brychta
Frant. ?-1916, Dufka Josef ?-?, Kolář Ludvík ??, Přikryl Frant. 1879-1914
Dodávané tři desky
OBĚTI NĚMECKÉ OKUPACE A
PERSEKUCE 1939 - 1945
FRANTIŠEK ŽILKA, LETEC. DŮST. 3. XII.
1914 - 7. III. 1943, FRANTIŠEK ŠMÍD 2. XII.
1914, 23. IV 1945
Levá strana
PPOR JOSEF TESAŘ 138 PERUŤ RAF 19. 4.
1919 - 10. 12. 1942
Pravá strana je prázdná

lizanec radek
****
Památník obětem 1. světové války
Umístění: Doss Alto, nejsevernější výběžek
horského masivu Monte Baldo, nadmořská výška
703 m.
Dobrý den, prosím Vás je možné zaslat přesné
souřadvice pomníku. Již několikrát jsme se
snažili najít ho, bohužel bez výsledku. Pokud
ano, prosím Vás o zaslání souřadnic na E-mail
Milan_Martinek@sznam.cz Děkuji Vám
Milan Martínek

Přesné souřadnice nemám (mapy.cz ani mapy
pana Googla kóty nezobrazují), ale zkusím aspoň
popis cesty. Z osady Nago (součást obce NagoTorbole, na silnici č. 240 z Rovereta do Rivy del
Garda - 45.8781269N, 10.8913483E) vyrazit
zhruba k jihu po silničce směr Monte Baldo
(držet se šipek s tímto označením). Asi po
kilometru (a možná nějakých drobných) se
silnička stočí trochu k východu a začne
serpentinami stoupat do strmého svahu. V
okamžiku, kdy vlevo od silnice spatříme stavení
(45.858994N,10.899074E), jsme na místě, jež se
jmenuje Malga Zurès. V okolí jednak nalezneme
(při příchodu či příjezdu od Naga vpravo od
silnice) zbytky vojenských postavení z I. světové
války (asi rakousko-uherských), jednak odtud
vede cesta na samotné Doss Alto di Nago. Cesta
je celkem dobře značena (asi nedlouhou dobu, na
mapě, kterou mám doma, to značení ještě není) a
od místa zvaného Sasso Sega vede v podstatě
skrz zbytky zákopů.

Souřadnice : 49°32'55.361"N, 016°47'24.793"E
Foto : Petr Válek, 26. 4. 2008
Komentář čtenáře:
Jsem z rodiny Vodáku ,ale z větve Zlínskéhvozdenské.Muj praprapředek odešel roku 1840
z Horního Štěpánova do Zlína.Netušil jsem kolik
mých jmenovcu padlo v 1. světové
válce.Významný byl též rodak z H.ŠtěpánovaAlois Vodák,legionář, učastník bitvy u Zborova,
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Fotka pomníčků na Doss Altu je na Googlových
mapách umístěna zhruba na souřadnice
45.857036,10.910407, ale to je z mé strany bez
záruky.
P.S. Název Doss Alto di Nago radši sděluji takto
úplný - ono další Doss Alto se totiž nachází
(aspoň podle mapy firmy Kompass) vzdušnou
čarou cca 3600 metrů zhruba jihovýchodně
odtamtud nad osadou Castione (součást obce
Brentonico).

Foto : Ivo Šťastný 27. 4. 2007
Komentář čtenáře:
Je mi velmi lito ze pomnik byl premisten na
hrbytov z původního cestneho mista u schodiste
kostela v Neratove . Dle mého soudu zde zahrala
jista nenavist svoji roli
Alois Galle
****

Miloš Hlávka

Pomník Petr Hos
****
Umístění : u silnice z Korenice na Lički Osik,
pod zatáčkou v kopci, 2 km od stanoviště,

Památník obětem 1. světové války

odbočka ke statku
Nápis :
znak UN
Umístění : Bartošovice v Orlických Horách,
lokalita Podlesí, severozápadně obce, na
komunikaci do Orlického Záhoří

ČETAŘ SERGEANT PETR HOS
23.4.1970 - 21.3.1995

Nápis :
ZDE TRAGICKY ZAHYNUL PŘÍSLUŠNÍK
ČESKÉHO PRAPORU MÍROVÝCH SIL OSN

1914 – 1918.
Lauterbach Rudolf 14. VIII. 1914, Peuk??
Rudolf 8. IX. 1914, Stepke ???? 28. X. 1914,
Lauterbach ??? 16. XII. 1914, Heuer Rudolf 11.
II. 1915, Mol Karl 6. III. 1915, Heuer Hubert 18.
VI. 1915, Heuer Artur 20. VII. 1915, Stepke
Rudolf 31. VIII. 1916, Jehlička Johann 30. X.
1918

MEMBER OF THE PEACE-KEEPING
BATTALION DIED HERE TRAGICALLY IN
THE SERVICE OF UNPROFOR ON 21.3.1995
Foto : Josef Rakouský
Komentář čtenáře:
Dobrý den, jmenuji se Jna Novák a Petr Hos byl
můj bratranec a byl to výborný člověk.
Petře ať je ti zem lehká.
Nyní jsem v Chorvatsku a vím že v sobotu

Gewidmet von der Gemeinde Schönwald.
Souřadnice : 50°14'12.93"N, 016°31'44.19"E
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Na věčnou paměť občané obce Nížkovice
Heršpice

27.7.2013 mu přijdu na pomník zapálit svíčku.
Sohem Petře všem chybíš.Jinak tu dětskou
postýlku co jsi dělal mám ted já a spala v ní moje
dneš už tří letá dcera Karolínka.

Dotay čtenáře:
Nevíte přesný typ letadla? Prý to byl letoun
americké provenience.
Můj otec pád toho letadla viděl na vlastní oči,
Přeletělo jim v Heršpicích těsně nad domem a
němečtí vojáci po něm chtěli ještě střílet z
automatu, ale moje teta jim automat strhla
stranou a pak už bylo letadlo moc daleko a
kolem něj létala ruská stíhačka, která by asi
Němce (a vlastně i Čechy u kterých byli Němci
za fronty nakvartýrovaní) pěkně pokropila
kulomety. Bombardér pak těsně minul vrchol
kopce, kde zlomil korunu třešně a pak spadl v
onom údolí.......

Jan Novák
***
Shání se dobová rakev
Dobrý den,
do nově rekonstruovaných prostor městského
muzea (bývalý špitál) sháníme do expozice
márnice dobovou rakev (18. - 19. století) nebo
cokoliv, co má něco společného s pohřbíváním
vojáků války 1866. Pokud byste někdo věděl,
kam se obrátit, moc by nám to pomohlo. Děkuji.
Tel.: 487 805 003
E-mail: knihovna@mestomimon.cz

Mirek
***

Pavlína Pelcová - odbor kultury MěÚ Mimoň

Hrob V.Wildmanna

***

Por. V.Wildmann zahynul jako letec-pozorovatel
při havárii dne 3.2.1926 nad Prostějovem. Nyní
se snažíme zachránit a upravit jeho hrob ve
Vyškově. Informací máme zatím málo, ale snad
se to zlepší. Chceme se určitě těmto záležitostem
věnovat i nadále. Máte někoho v Brně, s kým by
šlo některé věci konzultovat ? F.Korvas,
předseda občanského sdružení Muzejní spolek
Vyškov

Pomník sovětským letcům
Umístnění:
Pomník leží na kraji lesa v katastru obce
Heršpice.

František Korvas
***

Nápis:
Zde zahynuli 25.4.1945 členové posádky
sovětského letounu ze 453. bombardovacího
pluku
kpt. VASILIJ KIRILOVIČ JURČENKO
ppor. GEORGIJ DAVIDOVIČ PERMISAŠVIL
st.seržant GEORGIJ TICHONOVIČ BUROV
st.seržant VASILIJ SEMENOVIČ FOMENKO
14

137-Pan František Fiala byl můj děda, kterého
jsem neznal. Padl v I.válce, ale nic dalšího o něm
nevím. Hledám o něm jakékoli informace. Email
zfialabrno@seznam.cz.

Žádost o spolupráci či pomoc
133 - na pomníku Obětem 1.světové války v
České Třebové, ul. Dr. Edvarda Beneše je
uvedeno jméno Karel Balcar / 1895- 1915 /.
Můžete mi sdělit bližší data narození. Můj děda
Karel Balcar, nar. 8.prosince 1895 v Horní
Čermné padl v r.1915 do ruského zajetí, vrátil se
až
v r.1919, poté vstoupil do prvorepublikové
čsl. armády. Zemřel 1.září 1975. Jedná se o
shodu jmen i data /rok narození/ mého dědy a
Karla Balcara, uvedeného na pomníku?

Zdeněk Fiala
****
138-Dobry den, vyse zmineny Jan Tichy byl
mym pradedeckem. Muzete prosim poradit kde
hledat dalsi informace? dekuji,
vladimir.tichy@email.cz

Karel Tregl

Vladimir Tichy

****

****

134-Dobrý den, prosím dá se zjistit odkud byl
Ševčík František 1890-1917? Mám příbuzného
naroz. 5. led, 1890 v Mutěnicích u Hodonína.
sefcik.milan@seznam.cz
****
135-Pečlivě jsem si prohlédl památník ve
Smolíně a nalezl jsem tam u jména J.Mičulka
datum úmrtí 16.6.1918 Monte Pertiko.Při pátrání
po svém prastrýci F.Lazarovi z Bratčic mi bylo
sděleno OA Rajhrad ,že zemřel 16.2.1918,mohlo
by to být stejné bojiště.
http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okresbrno-venkov/smolin.html
Milan
****
136-Na seznamu je uvedeno jméno Jaroslav
Sraka a dutum kdy padl 21.10. 1940. Text na
desce je nečitelný. Nejedná se o Jaroslava
Straku, který padl 21.10. 1944 poblíž Bray
Dunnes Plage u Dunkerque? Pohřben jako
neznámý nemůžeme vypátrat, na kterém
hřbitově.
http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpmfrancie/dunkerque.html
hlas
****
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Protože to v Brodu vůbec nezname, opravdu pro
nas nebyli zadarmo. diky za kes a serii.

Vzkazy z našich „kešek“
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod

Pazi+Beruska
Díky za příjemné keše a ukázky zajímavých
míst, je zde opravdu co nabídnout.
vesi69

****
Tuto legionarsku mini-seriu sme absolvovali
pred 4 mesiacmi, ale vtedy nam nezostal cas na
finalku (a synovi uz dochadzali sily). Dnes sme
si teda prisli pre bonusovku a spojili ju s dalsimi
restami v C. Brode. Na mieste samotnom nam
trochu blbla GPS a naprv nas posielala asi o 20
metrov mimo. Ked sme jej dopriali cas a ona sa
zorientovala, ukazala tam, kde sme mali
podozrenie, ze by to mohlo byt. Pekny ukryt!
Vdaka za celu seriu aj bonusovku, ktoru sme
dnes odlovili na bicykli.

****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava

Nalezeno v rámci odpoledního burčáko-cyklovýletu. Díky za ukázku!
VaVaV

****
Odloveno na cyklovyletu z mikulcickych
vykopavek. Bylo silene horko, ale tahle kes za to
stala. Okoli pomniku je hezke. Chvilku jsem si tu
odpovinul a pak jsem se vydal pro kesku. Tech
komaru bylo nepocitane. Zahledel jsem se na
sipku a chvilku jsem hledal na spatnem miste.
Az pak jsem se poradne rozhledl kolem sebe a
pochopil jsem hint. Potom uz to bylo hned.
Paradni krabka a paradni strom! Zaslouzi si FP.
Diky! :)
Rybicky19
****

astr443
****

http://www.geocaching.com

GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno

Cesta v pohodě, keš taky. Jinak je to dobré
připomenutí historie cestou kešingu. Díky
Surovecmh
****
GC2DH6B (VPM004), Belgie

****
GC27R5X (VPM005), Kerský les

****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž
Českého Brodu

Zastavil jsem u Lidlu. Po objevení přístupové
cesty to šlo hladce. Díky za kešku s celou sérii.
Dávám bodík.
kecaps
****
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Vzkazy od našich Geocoinů
trakovací
číslo

jméno

věnováno

Czech
1 TB1TQ28 Legionnaire
Geocoin 2007
2 TB3B24H

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin

Czechoslovak
3 TB3B238 Legionnaire
Geocoin

majitel

současná vzdálenost
počet
informace
pozice
v km
záznamů

JosseP

Řecko

3375

66

Arranel_Nicolas

v rukou
majitele

3314

378

geo.scorpions

v rukou
majitele

0

4

4 TB3B24T

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin

Sherlock
Holmes

v rukou
majitele

0

1

5 TB3B26J

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin

geo.scorpions

v rukou
majitele

0

2

6 TB3B25J

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0001

Pedrovi

ztracen ve
Francii

0

7 TB3B23H

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0002

sedento

neznámá

425

8 TB3B27Z

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0003

Pedrovi

Makedonie

1056

8

9 TB3B281

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0004

JosseP

Švýcarsko

17518

98

Czechoslovak
10 TB3B273 Legionnaire
Geocoin 0005

Pedrovi

Rakousko

10007

193

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0006

Setrop

Dubai

18653

36

Czechoslovak
12 TB3B27Y Legionnaire
Geocoin 0007

Pedrovi

Německo

14089

64

ištván

v rukou
majitele

981

67

Pedrovi

v rukou
majitele

14189

354

fly2free

v rukou

1676

19

11 TB3B26Y

13 TB3B24Q

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0008

Rudolf
Křistek

Czechoslovak
14 TB3B24N Legionnaire
Geocoin 0009
15 TB3B251 Czechoslovak

Julius

17

vypušten
jako 1. leg.
GC

1

Legionnaire
Geocoin 0010

Gayer

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0012

majitele

Setrop

v rukou
majitele

1425

25

Czechoslovak
17 TB3B270 Legionnaire
Geocoin 0013

Andrejs8

v rukou
majitele

11600

200

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0014

Sedento

v rukou
majitele

3523

53

Prest

v rukou
majitele

2803

33

Maxinoha

4 Legionáři
/ Vítkov

0

16 TB3B25E

18 TB3B25Q

Czechoslovak
19 TB3B23B Legionnaire
Geocoin 0015
20 TB3B271

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0019

21

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0024

22 TB3B27R

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0025

23 TB3B26G

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0028

M # 71

203

smlouva již
potvrzena
Velký
útěk

Berseg

V rukou
majitele

majkeld

V rukou
majitele

Czechoslovak
24 TB3B279 Legionnaire
Geocoin 00XX

Oldřich
Černý

wytowski

V rukou
majitele

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 00XX

ČSOL

pajase

V rukou
majitele

25 TB3B250

Asi nejlepší
propagace
ČSOL

2

193

23

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-seznamnasich-geocoinu-2/
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Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM
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Plán aktivit jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě pro rok 2013
měsíc

akce

březen

návštěva Mezinárodních trhů
Militarií

místo

čas
zahájení

poznámka

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

0800

zájemci

den

květen pietní akty ke dni osvobození 8.5.
červen
První ročník cyklistického
přejezdu mezi rodišti
červenec M.R.Štefánika a T.G. Masaryka

13. – 14.
července.

Brezová pod Bradlom,
Košáriská, Hodonín

14.9.

Český Brod

srpen
pietní akty ke dni české státnosti
28.9.
září

Dětský branný den k výročí
zaločení ČSR a Valná hromada
jednoty Český Brod

říjen

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.

Český Brod

setkání veteránů, ČsOL a
pozorovatelů OSN

ŠVS MO Komorní Hrádek

společně se
středočeskou SVV

sobota 30/11

Praha

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

sobota 10/11

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

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

oslava Dne veteránů
návštěva Mezinárodních trhů
Militarií

0800

zájemci

prosinec

další plány:
- vydání brožury s pietními místy města Kladno.
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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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce
26. 9. 2013
Dne 17.11.2013 se v Podmokách na Poděbradsku uskuteční vzpomínková akce na místního rodáka
plukovníka Josefa Chvalovského (1896-1986), spojená s odhalením pamětní desky na budově obecního
úřadu.
25. 9. 2013
Maršál se vrací. Se zbrojí i polonahou ženou. Veselí nad Moravou – V červenci zmizel z podstavce a na
několik týdnů skončil v dílně odborníka v Tlumačově. Nyní se památník generála Laudona opět vrátí do
zámeckého parku ve Veselí nad Moravou. Restaurátor Josef Petr, který se sochy ujal, opravy právě
dokončil.
25. 9. 2013
Poválečný památník ve Vitějovicích chátrá, na opravu chybí peníze. Velký betonový Pomník míru ve
Vitějovicích na Prachaticku radnice uzavřela. Monument, který patří místní radnici, se totiž rozpadá –
kamenné desky se odlupují a drolí a popraskala i dlažba. Radnice peníze na opravu ale nemá, stejně jako
kraj. Také sdružení veteránů odmítá přispět s tím, že v místě už má původní, malý pomník.
25. 9. 2013
Z Bruntálska mizí cenné památníky a plakety. Desítky ba stovky památníků, soch a pamětních desek
upomínající dobré, ale i neblahé historické časy našeho okresu, jeho osobnosti a události, pomaličku mizí
v zapomnění.
25. 9. 2013
Připomenutí padlých novinářů. Někdejší Den tisku vážící se k datu založení Rudého práva (21. září 1920)
si připomněli včera v Místě na Chomutovsku. Součástí akce bylo i položení kytic u památníku
komunistických novinářů, kteří zahynuli za 2. světové války.
25. 9. 2013
Pomníky vznikají od půlky 19. století. Výstava ukáže jejich proměny. Slavné i méně známé a postavené i
ty jen plánované nebo v minulosti odstraněné pražské pomníky, upomínající na významné osobnosti i
události českých dějin připomíná výstava v Clam-Gallasově paláci. Jmenuje se Metamorfózy politiky a
zahrnuje veřejné plastiky, které na pražských prostranstvích začaly vznikat od poloviny 19. století a měly
pro český národní život velký význam umělecký i kulturně-historický.
15. 9. 2013
Pátý tištěný díl z edice Knihovna je v distribuci
15. 9. 2013
Spolek a jednota na dětském dnu v Českém Brodě
15.9. 2013
Bojovníci za svobodu získali pozemek pro památník. Občanské sdružení Český svaz bojovníků za
svobodu by chtělo na pozemku Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany vybudovat památník obětem náletu
z roku 1945. Rada města Plzně proto na základě žádosti schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemku p. č. 5561 o výměře zhruba 2 m2 na dobu určitou – 20 let. Na místě v blízkosti ulic Květná,
Olšová a Kaštanová má být postaven necelé dva metry vysoký žulový obelisk.
15.9. 2013
Dopravu v centru Plzně zastavila atrapa bomby. Policie v Plzni ve středu odpoledne uzavřela a
evakuovala okolí pomníku na rohu Americké a Klatovské ulice. Na pomník Díky, Ameriko! umístili
21

podle záznamu bezpečnostního kamerového systému dva muži předmět, který vypadal jako nástražný
výbušný systém. Podle policie se však jednalo o atrapu.
15.9. 2013
V Uhřicích obnovili sad a opravili památník obětem světových válek. Oprava cest, obnova třešňového
sadu, nové lavičky nebo rekonstrukce památníku. O všechny tyto věci se v posledním roce postaralo
vedení Uhřic. Celkem za ně zaplatilo přes čtyři miliony korun.
8. 9. 2013
Poklad z pomníku dvě stě let staré bitvy ukrýval mince i medaile. Do ruského pomníku napoleonské
bitvy u Přestanova na Ústecku vložili roku 1835 tři panovníci poklad. Co obsahoval, zjistili až historici,
když se pomník opravovali. Schránku s cenným obsahem vyzvedli roku 1982.
8. 9. 2013
Propaganda, akce K a muklové. Památník obětem internace připomíná 50. léta. Víte, co byla špačkárna?
Tak muklové, tedy vězni držení v 50. letech komunistickým režimem v táborech nucených prací, říkali
věžím, ze kterých je hlídali strážci s nabitými samopaly. Zajímá vás, jak špačkárna vypadala? V
Králíkách si ji můžete prohlédnout.
8. 9. 2013
Chátrající památník. Populární padáky – památník 2. československé paradesantní brigádě nedaleko obce
Krpáčovo v Nízkých Tatrách – se rozpadají. V minulých měsících odpadl převislý kus jednoho z padáků
a odhalil, že tehdejší stavbaři konstrukci ošidili, když místo železné výztužné konstrukce zabetonovali
halabala naskládané trámy.
8. 9. 2013
Rudá hvězda se rozzářila v rukou restaurátora. Pomník obětem II. světové války na návsi v
Nedachlebicích získal opět důstojnou podobu a hlavně už nikoho nezraní. Jeho destrukci zastavil
restaurátorský zásah, který přežila i hvězda Rudé armády, symbol totality, který z památníku dělá
celorepublikovou raritu.
8. 9. 2013
Římany v Olomouci už připomíná milník i zastávka MHD. Památník věnovaný starým Římanům ozdobil
prostor parkoviště u krematoria v olomoucké čtvrti Neředín. Pobyt Římanů v Olomouci připomíná i
zastávka a speciální web.
8. 9. 2013
Pomník na Šumavě. Historik Martin Pulec sestavil seznam lidí, kteří byli zabiti při pokusu o přechod
hranic tehdejšího komunistického Československa. Podle něj zahynulo v letech 1948 – 1989 na
československých hranicích 282 lidí.
2. 9. 2013
Z osláv 69. výročia Slovenského národného povstania v Bratislave a v Banskej Bystrici
1. 9. 2013
U pomníku se střílelo z děla. Teplice Výstřelem z děla a za účasti uniformovaných členů K. u. k. Artilerie
Batterie Nr. 1, Division Colloredo Mansfeld, byl v sobotu dopoledne zahájen pietní akt u pomníku,
připomínajícího Napoleonské války v Teplicích.
1. 9. 2013
Z pomníků strhli zloději desky, před prodejem je rozřezali. Tanvald/Smržovka – Zloději kovů ukradli na
Tanvaldsku bronzové desky ze dvou památníků a navíc státní znak z tanvaldské radnice. Ačkoli se jim
nepodařilo kradený bronz prodat a sběrna desky vrátila, jsou poškozené, škoda přesahuje 100 tisíc korun.
Po zlodějích policie pátrá.
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1. 9. 2013
Váleční veteráni zuří kvůli Schindlerovu pomníku. Cedí mezi zuby jméno Havel. Nedávno zveřejněná
informace, že se město Svitavy nevzdalo naděje vybudovat v pobočce koncentračního tábora GrossRosen v Brněnci pomník Oskaru Schindlerovi, pobouřila válečné veterány a pozůstalé po řádění
německých a rakouských nacistů.
1. 9. 2013
V Tvrdkově opravili pomník místním obětem válek. V Tvrdkově na Rýmařovsku během července
opravili památník místním obětem první a druhé světové války, který po druhé světové válce posloužil i
jako pomník bezejmenným osvoboditelům.
25.8.2013
Novopečtí obnovili pomník padlým rodákům. Památník se jmény obyvatel Nové Pece a okolí, kteří
zahynuli za první světové války, odhalili 11. srpna v Nové Peci u bývalého hostince.
25.8.2013
Pomník v Železné Rudě: symbol prolhanosti totalitní propagandy. Nenápadný pomník v Železné Rudě
na Klatovsku by toho měl asi hodně co vyprávět, kdyby uměl mluvit. Nejprve měl uctít památku padlých
německých vojáků z první světové války, pak si ho ale nacisté i komunisté přetvářeli, jak se jim zrovna
líbilo.
25.8.2013
Američtí stíhači zahynuli u Boršova v dubnu 1945, teď mají pomník. Američtí váleční letci mají v Česku
nový velký památník. Stojí u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, kde zahynuli v dubnu 1945 dva
piloti.
25.8.2013
Socha rudoarmějce nevydržela. A Ivan Výborný vyfasoval 18 měsíců. Rokycany – V době takzvaného
Pražského jara se projevila v celé republice krátkodobá snaha o „přehodnocení“ historických událostí,
včetně úlohy Američanů v západních Čechách. Začalo se uvažovat o obnově zničených pomníků, což by
se ve věci odstraněné pamětní desky na radnici týkalo také Rokycan.
25.8.2013
Oběti komunistického režimu zůstanou na Blanensku bez památníku. Blansko – Někteří obyvatelé
Blanska by uvítali pomník obětem komunismu. Radnice jejich návrh nevylučuje. Ale momentálně nic
nechystá.
5.8.2013
Symbol osvobození Brna Rudou armádou je opět na svém místě. Nad parkem Koliště na Moravském
náměstí, který prochází od loňského léta revitalizací, se už zase tyčí bronzová socha rudoarmějce.
5.8.2013
Generál Laudon je do září v opravě. Veselí nad Moravou – Jedna z nepřehlédnutelných zajímavostí
veselského parku, památník generála Laudona, je v opravě. Jeho sochařská část, která se demontuje,
zůstane v péči restaurátora.
5.8.2013
Hanba košickému magistrátu! ktorý sa vôbec nestará o pamätník padlým československým vojakom
počas druhej svetovej vojny! Okolie je zdevastované a plné odpadkov.
5.8.2013
Pomník naklonila eroze, chystá se oprava. Jankovice – Pomník obětem I. a II. světové války v
Jankovicích se po 67 letech dočká restaurování. A v pravý čas. Jeho stav je už totiž špatný. Na
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pískovcovém pomníku se nejvíce podepsala větrná eroze, která má na svědomí i jeho naklonění. Obci s
opravou výrazně pomůže dotace z ministerstva obrany.
5.8.2013
Angličané tvoří památník obětem z Lidic. Přidat se může každý. Stoke on Trent, Lidice - Unearthed,
česky Odkryto, je název památníku, jenž bude v Anglii připomínat, jak vznikly vazby mezi Lidicemi –
obcí vypálenou nacisty 10. června 1942 a horníky z anglického města Stoke on Trent.
5.8.2013
Na Liberecku odhalili opomíjený památník napoleonských válek. KUNRATICE – Po 100 letech v
Kunraticích na Liberecku znovu odhalili léta opomíjený památník, který je spojený s napoleonskými
válkami.
5.8.2013
Bol pri príprave Clevelandskej dohody, článek F. Vrábela o Jozefovi Honzovi
23.7.2013
Do centra Brna se vrátil rudoarmějec. Očištěný od komunistických leštěnek. Obří bronzová socha
rudoarmějce se po tři čtvrtě roce vrátila na brněnské Moravské náměstí. Zrestaurovaný pomník dosadil na
opravený podstavec jeřáb. Skulpturu dělníci odstranili loni v říjnu, když začala rekonstrukce přilehlého
parku Koliště.
23.7.2013
Mířkovští se pustili do opravy pomníku. Jako vyměněný vypadá pomník obětem první světové války,
který najdeme na návsi poblíž rybníku, ve stínu stromů.
23.7.2013
V Novém Malíně si lidé připomněli výročí masakru na Volyni. Stovky lidí si dnes na Šumpersku
připomněly 70 let od masakru lidí z obce Český Malín ve Volyni. Pietní místo bylo zvoleno symbolicky.
23.7.2013
Symbol osvobození Brna Rudou armádou je opět na svém místě. Nad parkem Koliště na Moravském
náměstí, který prochází od loňského léta revitalizací, se už zase tyčí bronzová socha rudoarmějce.
15.7.2013
Židovské oběti 1. světové války mají v Teplicích pamětní desku. Na židovském hřbitově v Teplicích byla
dnes odhalena pamětní deska židovským obětem první světové války. Oficiálně byl také zahájen camp, na
kterém čeští a němečtí studenti společně čistí starý židovský hřbitov v teplické části Sobědruhy. „Našli
jsme historickou fotografii pamětní desky, která byla umístěna v teplické synagoze, jež byla zbořena v
roce 1939. Byla na ní napsána jména židů padlých za první světové války.
15.7.2013
Budějovice mají pomník legionářům. Památník bitvy u Zborova odhalili dnes v krajském městě zástupci
České obce legionářské, vojenské správy, klubu vojenských historiků, kraje a veteránů 2. světové války.
Představuje ho socha vojáka na stráži, kterou ve dvacátých letech vytesal z dioritu Otto Birma.
15.7.2013
Válka o Porscheho památník trvá. Jeho nacistická minulost vadí Židům. Do kauzy okolo Památníku
Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích se vložili zástupci Židovské obce v Liberci. Vadí jim, že slavný
konstruktér byl ve vysoké funkci v SS a v jeho továrně pracovali za nelidských podmínek Židé. Podle
nich není proto vhodné Porscheho oslavovat.
15.7.2013
Druhý ročník cykloprejazdu Hodonín – Košariská 2013 je za nami
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9.7.2013
Památník Lidice lze poznat i hrou. Seznámit se s osudem Lidic i s historií obce mohou dospělí i děti
formou hry. Památník v Lidicích totiž na letní prázdniny připravil zábavnou akci, která účastníky provede
památníkem i obcí, kterou za 2.světové války nechali vyhladit nacisté.
9.7.2013
Památník v Letech má nový model cikánského tábora. V Památníku romského holocaustu v Letech u
Písku si lidé mohou prohlédnout nový model cikánského tábora. Pro památník ho v poměru 1:100
vyrobili studenti Střední školy obchodu a služeb v Teplicích.
9.7.2013
Pomník válečným obětem opět v plné kráse. Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí koruny české a město
Varnsdorf zvou 13. července na znovuodhalení pomníku obětem první světové války na varnsdorfském
hřbitově.
9.7.2013
Pokuta za zničení hrobu padlých Čechů: 17 000 euro. Stovka československých vojáků, kteří padli při
obraně právě vzniklého Československa v roce 1919, když armáda komunistické Maďarské republiky rad
okupovala jižní Slovensko, nalezne možná konečně svůj klid.
7.7.2013
LEGIONÁŘSKÝ POMNÍK HRDINŮM OD ZBOROVA SE VRACÍ NA SPOŘILOV
7.7.2013
Odhalili pomník obětem komunismu. Počátky – Před počáteckým hřbitovem ve čtvrtek odhalili pomník
lidem z Počátecka, kteří trpěli za minulého režimu.
7.7.2013
Přispějte na obnovu památníku generála J. Šnejdárka! Československá obec legionářská vyhlašuje
veřejnou finanční sbírku, jejíž výtěžek bude sloužit k obnově památníku armádního genenerála Josefa
Šnejdárka na vrchu Polední v Bystřici nad Olší. Památník byl zničen v prosinci loňského roku
neznámými vandaly, škoda byla vyčíslena na 17 400 Kč. Klub vojenské historie z Ostravy (KVH
1.prapor) v lednu letošního roku památník částečně obnovil a byla zhotovena nová pamětní deska. V
současné době je nezbytné obnovit reliéfní nápis, který byl z kamenného monolitu odsekán, a celý
památník vybrousit z červené barvy, kterou byl vandaly pomalován.
7.7.2013
Památník holocaustu na nádraží Bubny. Pražské nádraží Bubny se před více než půl stoletím stalo místem
nástupu do židovských transportů. V dnes již nefunkčním objektu Českých drah má být vybudován
Památník ŠOA. Nedaleko železniční stanice Bubny totiž stávalo seřadiště a ještě dnes tu je budova,
symbolická poslední stanice, odkud bylo téměř 50 000 lidí deportováno na smrt.
7.7.2013
Pardubický památník heydrichiády obklopilo lešení a zabránilo pietě. Rozpaky i pobouření vyvolala
rekonstrukce památníku obětí heydrichiády v areálu pardubického Zámečku, kde nacisté během druhé
světové války popravili osoby spojené s operací Silver A. Pomník totiž obklopilo lešení právě v čase
piety, což ostře kritizují jak pozůstalí, tak Památník Lidice.
7.7.2013
Smrt barvy praporů nemá. Reportáž od hrobu tisíců Čechů. Kolubara (Srbsko) – Otec Malarik z kláštera
svatého Jiří v Čelije polaskal v dlani srdce zvonu osazeného trnovou korunou jen několik vteřin.
7.7.2013
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Na Slovensku vydávají kosti českých vojáků za německé, kvůli dotacím. Na některých vojenských
hřbitovech na Slovensku údajně exhumují kosti československých legionářů z 1. světové války a poté je
vydávají za ostatky německých vojáků. Německý Lidový svaz péče o německé válečné hroby (VDK)
totiž důstojné pohřbení svých vojáků padlých v obou světových válkách štědře dotuje.
7.7.2013
Před Gerberou byl po 45 letech odhalen Zborovský pomník. Mezi knihovnou a BB Centrem Gerbera se v
úterý dopoledne odehrála výjimečná událost. V parku byla slavnostně odhalena socha, která na dlouhých
45 let zmizela z očí obyvatelům Budějc
7.7.2013
Legionářský pomník Hrdinům od Zborova se vrací na Spořilov. Myšlenka vrátit pomníky věnované
památce československých legionářů a připomenutí jejich hrdinských činů za 1. světové války ožila poté,
co se po roce 1989 do naší vlasti vrátila svoboda a demokracie.
6.7.2013
Zdevastované hroby a pomník v Nových Zámkoch sa obnovia. V dňoch 1. – 2. júla 2013 sa v Nových
Zámkoch a v obci Svätý Peter uskutočnilo zasadanie Česko – slovenskej medzivládnej komisie pre
vojnové hroby. Na programe rokovania bolo viacero bodov, medzi ktorými najdôležitejšou bola
problematika zdevastovaných hrobov a pôvodného podstavca od pomníka z roku 1936 na mestskom
cintoríne sv. Jozefa.
6.7.2013
V Českých Budějovicích byl potřetí obnoven pomník padlým u Zborova. Nadšenci z českobudějovického
klubu vojenské historie včera dopoledne v parku u Malše znovu odhalili pomník hrdinům z první světové
války.
3.7.2013
V Blansku uctili památku hrdinů. Z bitvy u Zborova. K pomníku dali věnce..

Plné znění článků naleznete v elektronické verzi našeho zpravodaje Monument
http://www.vets.cz/monument/
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují :

Ve druhém čtvrtletí 2013 finančně přispěli:
Československá obec legionářská podpořila akci Cyklopřejezd II ročník.
Děkujeme za podporu!
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