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

Slovo redaktora
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou třetí letošní číslo spojeného zpravodaje Spolku
pro vojenská pietní místa, o. s. a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2014.
Léto pro nás bylo opravdu pracovní. Svědčí o tom nejen opravdu velký nárůst zařazených
památek do databáze, ale i množství akcí na nichž jsme se přinejmenším mihnuli.
Množství všemožných pořadů v televizi, rádiu či muzeích o Velké válce nám poněkud zatěžuje
tazatelnu. Náhle jsme si všichni uvědomili, že naši dědové a pradědové bojovali a my vlastně moc nevíme
o jejich životě či dokonce smrti. Snažíme se co to dá, ale přeci jen, my mapujeme památky, na mapování
osudů lidí je nás ještě stále moc málo.
Dovolím si upozornit i na aplikaci pro telefony od našeho počítačového mága. V budoucnu to
bude zajímavá pomůcka pro dohledávání ještě nenalezených míst. Ovšem znamená to doplnit souřadnice
u všech památek. Prostě výzva na další revizi našich dat.
Nastoupilo nám poslední čtvrtletí a tím pádem náš tradiční seminář k problematice vojenských
pietních míst. Tradičně se uvidíme v listopadu v Praze.
Letos si připomínáme nejen 100 let od zahájení Velké války, ale i 10 let platnosti zákona
o válečných hrobech, tak ať oslavy přinesou co nejvíce VPM a zážitků s jejich vyhledáváním.
A v neposlední řadě – letošním rokem nám začne nemálo všelijakých projektů se vztahem k Velké
válce, ale i naší historii. Budeme rádi, když i naše data pomohou ukázat čtenářům co je ve
skutečnosti válka zač, že vedle slávy jde především o lidské utrpení a smrt.
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT!
Vítejte mezi námi :

Martin

Přispěvatelé: Jiří Halamazňa, PhDr. Martin Herzán, Irena Stropková, Trần Phan Anh, Jaroslav Bureš,
Jana Martiňáková, Rankl Jaroslav, Vladimír Kraus, Dagmar Schönová, Roel Rijks, Jaroslav Morochovič,
Marie Jelinková, Anděla Pejšová (rozená Rozhoňová), Dagmar Honsnejmanová, ak. mal. Vladimír
Netolička, Jan Mužík, Roel Rijks, Irena Stropková, Jana Třetinová, Petr Svoboda, Stanislav Horáček,
Mikuláš Adzima.
Ve spolku: Lenka Šimčíková
V jednotě ČsOL Český Brod: Kronika Projektu
18. 7.
22. 7.
29. 7.
12. 8.
14. 8.
26. 8.
7. 9.
14. 9
21. 9
30. 9

36 000 VPM, zapojilo se 533 osob.
36 100 VPM, zapojilo se 539 osob.
36 200 VPM, zapojilo se 543 osob.
36 300 VPM, zapojilo se 547 osob.
36 400 VPM, zapojilo se 552 osob.
36 500 VPM, zapojilo se 558 osob.
36 600 VPM, zapojilo se 559 osob.
36 700 VPM, zapojilo se 562 osob.
36 800 VPM, zapojilo se 565 osob.
36 900 VPM, zapojilo se 567 osob.
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Z našich aktivit
Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelné spolkové setkání, a to ve vybrané čtvrtky od 17hodin
v restauraci U Bronců, Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2014 setkání příznivců Spolku proběhne
v těchto dnech: 9/10, 13/11 a 11/12.
.****
81. setkání klubu ( projektu ) VETS
81. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 10. července 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v
termínu obvyklého spolkového setkání.
Účastnili se: Pepa, Honzin, Aleš a Martin.
1)Vzhledem k účasti byl program celkem jasný, všichni jsme byli nažhavení na příběh našeho předsedy
jednoty a tak jsme se dočkali.
2) Vypořádali jsme některé administrativní věci okolo jednoty ČsOL Český Brod.
3) Honzin poinformoval o posledních přípravách na cyklopřejezd, jenž se koná již tento týden.
4)Martin připomněl blížící se Dětský den v Českém Brodě.
A to je vše, je termín dovolených, tož užívejme si. Nicméně se blížíme 36 000 VPM J
A abych nezapomněl – držíme palce Pepovi a Janě J
Zapsal Martin
****
Správa z III. ročníka cykloprejazdu Košariská – Hodonín 2014
V dňoch 11. – 13. 7. 2014 sa za ideálneho počasia
uskutočnil tretí ročník cykloprejazdu Košariská –
Hodonín. Akciu zorganizovala Československá obec
legionárska, Jednota Český Brod, Nadácia Milana
Rastislava Štefánika, Bratislava a Spoločnosť Milana
Rastislava Štefánika, Košariská.
Podujatie spája rodiská Tomáša Garrigue Masaryka
(* 7. 3. 1850 Hodonín) a Milana Rastislava Štefánika
(* 21. 7. 1880 Košariská) a je zamerané
na pripomenutie života a diela týchto dvoch našich
významných osobností, ktoré sa spolu s Edvardom
Benešom (* 28. 5. 1884 Kožlany pri Plzni) zaslúžili
o vznik československých légií a o založenie Československej republiky v roku 1918.
Po ubytovaní v piatok 11. 7. v rekreačnom zariadení Partizán na Brezovej pod Bradlom sme si plány
a trasu cykloprejazdu ujasnili v rámci večere v reštaurácii Belan.
Samotný cykloprejazd sa začal v sobotu 12. 7. o 10. 00 hodine pred Múzeom M. R. Štefánika (bývalá fara
evanjelickej cirkvi a. v. a Štefánikov rodný dom) na Košariskách uvítacími slovami člena ČsOL, Jednota
Český Brod, Ferdinanda Vrábela a čestného predsedu Nadácie M. R. Štefánika, profesora Jána Fusku,
ktorí zdôraznili význam života a diela T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a ich trvalý ideový odkaz pre nás
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i budúce generácie Čechov a Slovákov. Potom už nasledoval štart, ktorého sa zhostila starostka obce
Košariská Anna Abramovičová – inak aktívna účastníčka prvého a tretieho ročníka cykloprejazdu.
Potom už nasledoval výstup na Bradlo a pietny akt pri Mohyle M. R. Štefánika a jeho dvoch talianskych
druhov. Potom sa k účastníkom cykloprejazdu prihovorila primátorka mesta Brezová pod Bradlom Eva
Ušiaková. Po prehliadke mohyly sme pokračovali v jazde cez Brezovú pod Bradlom a miestnu časť
Štverník do osady U Rehušov. Pri pomníku Slovenského národného povstania sme si urobili krátku
prestávku, po ktorej nasledoval zjazd do obce Prietrž. Prvá zastávka v obci bola pri rodnom dome ruského
legionára práporčíka (neskôr povýšeného na poručíka) Dušana Hatalu (*1. 12. 1893), veliteľa čaty
v 12. rote 7. streleckého pluku „Tatranského“, ktorý padol v rámci bojov pri Bachmači vo Veľkej Doči
10. 3. 1918. Pri pomníku Dušana Hatalu a padlých rakúsko-uhorských vojakov v obci Prietrž nás privítala
starostka obce Dagmar Blažková. Po pietnom akte sme pokračovali do obce Bukovec, kde sme
sa pristavili pri zaujímavom pomníku padlých v 1. svetovej vojne a potom sme už smerovali do nášho
cieľa v prvý deň cykloprejazdu – na hrad Branč. Na hrade sme ešte stihli záver akcie pre deti plný
strašidiel, princezien, drakov a princov. Po utáborení sa sme večer pri táboráku a neformálnej opekačke
zhodnotili prvý deň akcie. Spoločníka nám robil za jasnej noci Mesiac v splne.
V nedeľu ráno 13. 7. po sledovaní východu
Slnka nad hradom a následnom budíčku
(podaktorí absolvovali aj krátku rozcvičku)
nasledovala likvidácia a upratanie táboriska.
Ďalšia trasa nás viedla do obce Sobotište,
kde sme sa zastavili pri pomníku padlých
v 1. svetovej vojne. Pozreli sme si aj
habánske pamiatky v obci a pamätné tabule
slovenských
národovcov
Šulekovcov
(Viliama, Bohuslava Karola a Ľudovíta
Jaroslava) na budove fary. Ďalšia cesta
smerovala do obcí Častkov, Radošovce,
Holíč a Kopčany. V Kopčanoch sme sa
pokochali
v
starobylom
kostolíku
sv. Margity Antiochejskej, pozreli sme si
dom, kde bývali rodičia T. G. Masaryka
a aj miestny žrebčín, ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje. Po posilnení v miestnej reštaurácii, kde si
niektorí účastníci pochutnali na pravých slovenských haluškách, sme už vyrazili do cieľa cykloprejazdu
v Hodoníne. Po pietnom akte pri soche prezidenta – Osloboditeľa T. G. Masaryka dostali účastníci akcie
pamätné diplomy a tým sa tretí ročník cykloprejazdu uzavrel.
V tomto roku sa v prvej etape zúčastnilo 14 účastníkov, z toho 10 cyklistov a 4 členovia zdravotníckeho
dozoru a zabezpečovacieho tímu. Do cieľa došlo 9 cyklistov. Najmladšou účastníčkou bola osemročná
Adrianka Karasová z Kyjova, ktorá absolvovala na bicykli záverečnú časť z mostu Holíč – Hodonín až do
cieľa a najstarším účastníkom bol jej starý otec Přemysl Karas, starosta Sokola z Kyjova. Keďže vzal so
sebou aj dcéru Danu, z tejto rodiny boli na cykloprejazde zastúpené tri generácie. Zdravotnícky dozor
zabezpečili tak, ako aj v minulom roku, opäť sokoli z Veselí nad Moravou – MUDr. Zdeněk Hlobil
a Věra Matuštíková.
Celkove sme tento rok prešli spolu za obidva dni z Košarísk až do Hodonína presne 100 kilometrov.
Všetkým účastníkom cykloprejazdu 2014, vrátane členky Masarykovej společnosti v Břeclavi, riaditeľky
Múzea T. G. Masaryka v Hodoníne Ireny Chovančíkovej a podpredsedu KVH 19. praporu Stráže obrany
státu o. s. Hodonín - ČsOL Jednota Hodonín Tomáša Báborského, ktorý bol v uniformne ruského
legionára čestnou strážou pri pietnom akte, patrí vďaka za účasť. Tak isto sme zaviazaní vďakou aj
samosprávam obcí Košariská, Brezová pod Bradlom, Prietrž, Podbranč a Hodonín, ktoré sa organizačne
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podieľali na príprave a zabezpečení celého podujatia. Budúci – štvrtý ročník cykloprejazdu sa uskutoční
v dňoch 11. – 12. 7. 2015 so štartom v Hodoníne a s cieľom na Košariskách.
F. Vrábel
****
82. setkání klubu ( projektu ) VETS
82. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 11. září 2014 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu
obvyklého spolkového setkání.
Účastnili se: Vojta, Lenka, Aleš, Martin, Jirka, Vladimír Š., Diana, Tomáš a Milan. Jako host přišel pan
Oldřich Jurman.
1)Pan Jurman nám představil svůj záměr ohledně získání informace o události z 8.5.1945 Pod Habrovou
na Barrandově. Jelikož my informace nemáme, pokusíme se mu alespoň zprostředkovat dostupné
kontakty k dané věci.
2)Vojta pochválil aktivitu vkladačů, pravda ta je úžasná, vždyť od července vložili přes 600 památek!
3)Vojta oznámil, že koncepce s proměnlivými obrázky v záhlaví našeho webu se blíží zdárnému dotažení
do konce. Dokonce bude možnost nějaký ten obrázek si nechat i nakreslit.
4)Vojta pokračuje v komunikaci se středočeským krajem ohledně exportu našich dat pro GIS aplikaci.
5)Musíme dořešit problematiku náhrady pokladníka, ale i zde je již světlo na konci tunelu vidět.
6)Blížící se termín Valné hromady (sobota 29. 11.) naznačuje, že kdo doposud nezaplatil členský
příspěvek má docela málo času. Ze je třeba upozornit, že členský příspěvek není primárně určen
k hromadění peněz spolkem, ale k ověření zájmu člena o další organizované bytí ve spolku.
Spolupracovat na našem projektu lze pochopitelně i bez členství, ale nechceme mít ve spolku desítky
„papírových“ členů.
7)Vojta připomněl velmi pěkný projekt ve Velké Británii na podporu připomenutí událostí Velké války.
Především ohledně množství upomínkových předmětů. A tím i na fakt, že najdeme způsob jak se
k některým hromadně dostat. Více bude v členské diskusi.
8)Na přetřes se dostalo zařazení VPM s vazbou na osobu Milana Paumera. Například pamětní deska
či hrob. Náš spolek zásadně nikoho nelustruje, naším cílem je zmapování všech památek ze všech dob.
Tedy tyto památky také pochopitelně patří do naší databáze. Výklad je na těch co se k tomu cítí povoláni.
A 3. odboj je u nás brán jako oficiální záležitost.
9)Možná nejdůležitější věc. Dlouhou dobu bylo diskutováno zda přejmenovat část „Galerie hrdinů“.
Tento historický název z dřevních dob projektu plně nevystihoval svůj obsah. Po opravdu dlouhé diskusi
bylo konečně rozhodnuto. Nový název bude „Jména z pomníků“.
10)Zahájíme práce na možnosti vytvořit podobný vkládací systém pro položky do Badatelny, jako se
používá pro VPM. Toto usnadní případný převod určených věcí z Badatelny na VPM a případně
obráceně.
11)Martin oznámil, že je reálná možnost vydat další tištěnou brožuru. Tentokrát pro město Kladno.
K tomu jsme si tedy narychlo určili úkoly, protože na této položce sice pracujeme přes rok, ale také jsme
měli v plánu na tom ještě rok dělat. Tedy nyní má Kladno opravdu velkou prioritu. Má-li někdo ještě chuť
se do zapřaženého týmu vložit, budeme rádi. Termín je opravdu šibeniční.
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12)Zahájili jsme plánování na rok 2015. Všechny návrhy prosím doplňovat přes členskou diskusi.
13)Martin informoval o úspěchu s VPM na Olšanech. Díky nadšení Ivany Strnadové bylo možno jednu
tabulku bez nápisu ve II. oddílu zaměnit za jméno jejího dědečka. Nyní máme doplněn další kousek naší
historie.. Nová tabulka tedy zní: Z. P. PL. 8, odd. 4 DESÁTNÍK FRANTIŠEK LACINA* 1889 + 16. 9.
1914 PARAŠNICA – SRBSKO
14)Martin připomněl blížící se Dětský den v Českém Brodě (13.9.). Naše jednota i spolek opět představí
svoji činnost ve vlastním stánku. Tentokrát na podstatně více frekventovaném místě.
Zapsal Martin
****
Dětský branný den v Českém Brodě
Tuto akci každoročně pořádá občanské sdružení
Českobroďák ve spolupráci s mnoha dalšími
organizacemi a spolky. Bez Českobroďáků by však
dětský den dozajista nebyl. Podobně jako na předchozí
ročníky, dostali jsme možnost účastnit se i letos
s vlastním stánkem.
Naše stanoviště letos doznalo jisté nemalé změny.
Na rozdíl od předchozích let, kdy jsme měli expozici
rozdělenou na dvě části, jme letos měli části tři. První
je stánek s prezentací historie legionářů v Českém
Brodě, Československé obce legionářské a vojenských
pietních míst Českého Brodě, druhou částí byla polní
kuchyňka PK 12 v chodu a výstavka z historie proviantní služby našich vojáků a třetí část tvoří házeliště
ručních granátů. Dalším doplňkem byl nový plakát v druhé části mapující nasazení našich vojáků
v zahraničních operacích od roku 1990 do současnosti. A to v kontextu kde všude naši vojáci slouží
či sloužili, ale také kolik jich v operacích zahynulo.
První část byla v režii Marka a Martina. Pochopitelně
byla zaměřena především na připomenutí si zahájení
Velké války a to se vztahem k Českému Brodu.
Samozřejmě úměrně věku dětí. Potěšitelné je,
že povědomí lidí o brodských památkách roste. Plakát
s mapou nasazení našich vojáků v zahraničí byl
pro mnohé velkým překvapením. Většina lidí zná
notoricky známé operace na Balkáně či Afghánistánu,
ovšem například o misích pozorovatelů OSN v Africe
nevěděl snad nikdo.
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Druhá část, kterou úžasným způsobem nachystal a vedl Honzin se týkala historie stravování vojáků
od dob císaře pána po současnost. A vše pochopitelně s fyzickou ukázkou, umocněnou polní kuchyňkou
v provozu.Takže si děti mohli projít leccos, termosem počínaje a porovnáním našich a zahraničních
„kádéček“.
Třetí, pro nás již klasické stanoviště, házeliště granátů
vedl Olda s Vladimírem J.. A opět se ukázalo, že trefit
delaborovaným granátem F1 třikrát pneumatiku není
až tak snadné.
Nelze pochopitelně zapomenout na Ondru a Vladimíra
Š, kteří působili v odvodní komisi. Oba mají
na svědomí dalších pár set potencionálních rekrutů.
Pochopitelně ve spolupráci s celou komisí, kterou
už tvořili Českobroďáci.
A ve středu všeho řídila pohyb dětí po všech třech
částech našich stanovišť Marta. Zcela bravurně rozdělovala děti na právě volná místa, čímž to u nás velmi
pěkně odsejpalo. A jelikož jsem si na chvíli zkusil ji zastoupit, mohu s klidem říct, že tohle kočírovat
celých 6 hodin je opravdu úctyhodný výkon.
Celý den jsme ukončili malou schůzí a plánováním
dalšího ročníku. Jak již bylo řečeno, poučení
předchozími ročníky, letos jsme na to šli trochu jinak.
Svoje také jistě sehrála změna umístění stánku. Byly
jsme na „hlavní“ cestě u pomníčku TGM, čehož
dohromady prostě nešlo nevyužít. Navíc rozdělení
na tři samostatné podčásti se ukázalo jako ideální
i do budoucna. Umožňuje odbavit poměrně velké
množství dětí, které přicházejí v nepředvídatelných
vlnách, jednou jedno, jindy třeba deset a tímto
způsobem jsme dosáhli nezadrhování a nevytváření
velkých front. Přeci jen, děti si to mají hlavně užít.
Z nových věcí se moc neosvědčila varianta, že by si děti přímo na stánku vymalovaly legionářskou
omalovánku, i přes jednoduchost kresby to chvíli trvá, takže se z omalovánky nakonec stal „jen“ další
z dárků. Plakát zahraničních operací byl přijat velmi
dobře a jistě poslouží i ujasnění si některých faktů
ze zeměpisu. Nerad to říkám, celou expozici máme
nadstavenou pro všechny věkové skupiny, ale já jsem
v sedmé třídě dokázal rozlišovat mezi Evropou
a Afrikou. To školství je dneska asi jiné.
A Honzinova expozice si zaslouží samostatný
odstavec. Honzin v nejlepší kondici nachystal jak
panel s fotografiemi a vzorky, tak provozoval PK-12
a další ukázky. Prostě paráda. A jelikož podobné věci
už mnoho mladých nemá šanci znát ani z vojny,
mnohdy se na poslech výkladu přidali i rodiče.
Počasí bylo celkem dobré, neobjevil se žádný zádrhel, takže bezmála 300 dětí si to jistě užilo.
Pochopitelně že Českobroďáci nachystala další hromadu podobných stanovišť a dalších ukázek jak od
PČR, MP či vězeňské stráže. Aby to nevypadlo, že jsme tam byli jen my, naopak, park byl plný
přínosných informací a zábavy.
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Další ročním máme za sebou, skoro je načase začít plánovat co nachystat na další. Teda když nás pozvou
znovu.
Zapsal Martin
****
Obrázky v záhlaví našeho webu
Čas od času budou mít naše stránky záhlaví připomínající nějakou událost. Prvně právě dnes. 23. 9. 1938
- Všeobecná mobilizace ČSR.

****
Mobilní aplikace pro chytré telefony o vojenských pietních místech
naše stránky www.vets.cz už v mobilech - zatím pro Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.josefrypacek.vets

****
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Publicistika
Konferencia o československých légiách v Zlatých Moravciach
V dňoch 2. a 3. Júla 2014 sa v Zlatých Moravciach uskutočnila konferencia
pre učiteľov a pedagógov základných a stredných škôl na tému 1. Svetová
vojna a československé légie. Cieľom bolo učiteľom pripomenúť významnú
epochu v dejinách – roky 1914 – 1920 – keď Česi a Slováci bojovali bok
po boku spoločne za vytvorenie slobodného demokratického štátu –
Československej republiky. Na konferencii sa aktívne zúčastnili
aj prednášajúci z Vojenského historického ústavu v Prahe (Tomáš Jakl)
a z českého ministerstva obrany (Pavel Filipek) Československej obce
legionárskej z Moravy (František Trávníček, Jan Kux, Miroslava Poláková) a
zo Slovenska. Za jednotu ČsOL Český Brod sa na konferencii zúčastnil
Ferdinand Vrábel s prednáškou o priebehu 1. svetovej vojny a o účasti
Slovákov v československých légiách.
****

F. Vrábel

II. ročník letného Legiomaršu
V sobotu 26. 7. 2014 sa v Bystřici uskutočnil II. ročník
letného Legiomaršu na pamiatku padlých v bojoch
o Tešínsko začiatkom roku 1919 a veliteľa našich
jednotiek plk. Josefa Šnejdárka. Na akcii sa zúčastnili
vojnoví veteráni, starostovia Bystřice a okolitých obcí,
členovia Československej obce legionárskej z Jednoty
Frýdek-Místek a Český Brod, členovia vojenských
klubov a asi stovka záujemcov z radov verejnosti
od najmladších vekových kategórií až po turistov
v pokročilejšom
veku.
Význam
tohtoročného
Legiomaršu zdôrazňuje skutočnosť, že záštitu nad
podujatím prevzal prezident Českej republiky Miloš
Zeman.
Po prezentácii a registrácii na trate s dĺžkou 10, 25 a 50 km sa účastníci akcie vydali na pochod
k pomníku plk. J. Šnejdárka na hore Polední (672 m. n. m.). Pri pomníku sa uskutočnil pietny akt
kladenia vencov a potom sa s príhovormi k účastníkom prihovorili predseda Jednoty ČsOL FrýdekMístek Petr Majer, člen Jednoty ČsOL Český Brod Ferdinand Vrábel a predseda Klubu českej
a slovenskej obce delostrelcov Jiří Bilský z Vyškova. Slávnosť uzavrela hymna a potom sa už účastníci
Legiomaršu vydali na ďalší pochod do cieľa na Kolibiskách. Miestami boli na trati kontrolné body, kde sa
registračné listy účastníkov potvrdzovali a v cieli všetci účastníci dostali potvrdenie o účasti a účastnícky
diplom. Tí, ktorí na Mohylu českej štátnosti priniesli aj kameň, dostali na Polední čerstvo razený tzv.
Šnejdárkov groš. Na podujatí sa zúčastnilo 371 účastníkov najrôznejších vekových kategórií, pričom
organizátorov zvlášť potešila veľká účasť detí a mládeže. Prítomní boli aj vojnoví veteráni 2. svetovej
vojny: plk. v. v. Adolf Kaleta z Hrádku, bojoval u Čs. obrnenej brigády vo Francúzsku pri obliehaní
Dunkerque, plk. v. v. Václav Petras, ktorý sa zúčastnil bojov na Dukle v októbri 1944 ako príslušník 1.
Čs. armádneho zboru. Ceníme si aj účasť poľského veterána Josefa Marosza, ktorý bol príslušníkom
jednotky gen. Wl. Andersa v Taliansku. Za obec Bystřice sa okrem mnohých obyvateľov na Legiomarši
zúčastnil aj starosta Ladislav Olšar.
Najstarším účastníkom bol Rudolf Klein z Krnova (ročník 1936), najvzdialenejšími účastníkmi boli
manželia pani Patricia Romano a Luigi Romano z Talianska, z Poľska skupina 5 turistov, kteří ušli 25 km
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z obce Oborniki Śląskie a ktorí boli na I. Legiomarši aj vlani a sľúbili, že sa zúčastnia aj na III. ročníku na
budúci rok, 2 z polského mesta Glucholazy a 1 z poľského Tešína. Ze Slovenska bolo na pochode tiež
niekoľko účastníkov. Najmladšou účastníčkou bola dvojročná slečna Karolínka Konderlová z Nýdku;
časť trate 10 km šlapala po svojich.
Akcia prispela dôstojným priebehom k spomienke na udalosti na Tešínsku pred 95 rokmi, pripomenutie
si 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny a aj k spomienke na 100. výročie vzniku Českej družiny
v Kyjeve a Roty Nazdar vo Francúzsku. Obe jednotky sa stali zárodkom zahraničného československého
vojska – légií, ktoré sa rozhodujúcou mierou pričinili o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov –
demokratickej Československej republiky. Prítomní si tak pripomenuli aj ideový odkaz jej zakladateľov
Tomáša Garrigue Masaryka, Edvarda Beneša a Milana Rastislava Štefánika, ku ktorému sa aj dnes hrdo
hlásime.
P. Majer, ČsOL, Jednota Frýdek-Místek - F. Vrábel, ČsOL, Jednota Český Brod
****
U obce Nakléřov je zničený pomník
Pomník s vazbou k bitvě z 30.8.1813 mezi spojeneckou a francouzskou armádou byl poškozen. Pomník
zřízen na místě, kde stál stan, ve kterém Napoleon spal. V současné době byla odcizena deska.

Foto: Ing. Viera Bejdová, červen 2014, databáze vets-Olda Tetur
****
Ruská federácia si dôstojne pripomenula svojich padlých v 1. svetovej vojne
V Moskve na Poklonnej hore si Rusi v piatok 1. augusta 2014 odhalením Pomníka ruským obrancom
vlasti veľmi dôstojne pripomenuli začiatok 1. svetovej vojny a vynútený vstup Ruského impéria do nej.
Slávnostná udalosť – pietna pripomienka státisícov padlých vojakov rôznych národov ruského
samoderžavia sa pripravovala od apríla do septembra roku 2013, kedy vyhlásili súťaž na toto
monumentálne dielo. Po odhalení pomníka (autorom je Andrej Kovaľčuk, predseda Zväzu umelcov
Ruska) a ruskej hymne sa k prítomným prihovoril prezident Vladimír Putin, ktorý výstižne zhodnotil
situáciu v čase rozpútania vojny a aj jej význam pre dejiny Ruska. Putin zdôraznil, že ruskí vojaci v prvej
svetovej vojne zohrali dôležitú úlohu pri viazaní nemeckých a rakúsko-uhorských síl na východnom
fronte. Tieto armády Ústredné mocnosti nemohli vrhnúť na západný front, čo umožnilo spojeneckému
Francúzsku a Veľkej Británii vydržať prvý nápor nemeckého útoku a viedlo to aj ku krachu koncepcií
„bleskovej vojny“. Slávna Brusilovova ofenzíva z roku 1916 sa zlatými písmenami zapísala do dejín
ruských ozbrojených síl, ako aj do dejín veľkých, svetovo významných vojnových operácií všetkých čias.
Veteráni 1. svetovej vojny zohrali aj dôležitú úlohu vo Veľkej vlasteneckej vojne, keď svojimi
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skúsenosťami oduševňovali a posmeľovali svojich mladších spolubojovníkov v boji proti nemeckým
fašistom.
V závere 1. svetovej vojny sa Rusko dostalo do víru občianskej vojny, keď časť Rusov, zabúdajúc
na záujmy národa a Ruska, drala sa za každú cenu k moci. Zradzovali záujmy vlastného štátu a opustili
aj svojich spojencov. Pre nich sa prvá svetová vojna, v ktorej Rusko bránilo svoju nezávislosť a spolu so
svojimi západnými spojencami z bloku Dohody bojovalo proti nemeckým agresívnym plánom a zároveň
pomáhalo aj menším slovanským národom v zachovaní ich národnej identity, stala „len“ imperialistickou
vojnou a účasť ruskej armády v bojoch tohto prvého globálneho konfliktu zmizla v sovietskej ére
aj z učebníc ruských národných dejín. Dnes sa aj Rusi vracajú k tejto zabudnutej kapitole vlastnej
histórie, ktorú sa však napriek dlhým desaťročiam zaznávania a skresľovania nepodarilo z pamäti národa
vymazať.
Poučenia z tragédie prvej svetovej vojny pripomínajú, k čomu vedie agresia, egoizmus a nekontrolované
ambície vedúcich predstaviteľov vlád a politických elít, ak prevážia nad zdravým rozumom. Za neochotu
počúvať jeden druhého, za snahu siahnuť na práva a slobodu druhých vo vlastných záujmoch ľudstvo
muselo zaplatiť strašnú cenu. Bolo by vhodné brať to do úvahy aj dnes, zdôraznil ruský prezident. Bolo
by dobré myslieť aspoň o jeden krok dopredu. Ľudstvo by už malo konečne pochopiť prostú pravdu, že
násilie plodí násilie a cestu k mieru a prosperite zaručuje dobrá vôľa a poučenia z minulých vojen. O tom
„kto a prečo ich rozpútaval“, povedala hlava ruského štátu. Podľa Putina je pomník nielen splatením dlhu
hrdinom prvej svetovej vojny, vojakom a dôstojníkom z ruského štátu, ale súčasne aj mementom a
varovaním, aký je mier krehký.
Sme povinní chrániť mier, pamätať na to, že najcennejšou vecou na svete je mierový, pokojný a stabilný
život. „Svetlá pamiatka, hrdinom prvej svetovej vojny. Sláva ruským zbraniam a nášmu vojakovi –
Hrdinovi,“ ukončil svoj prejav ruský prezident.
Zdroj Pervyj kanal
FERDINAND VRÁBEL
****

Bratislava si pripomenula 95. výročie pripojenia Petržalky
Zásluhou Petržalského okrášľovacieho spolku si Bratislava v piatok 15. augusta 2014 pripomenula
95. výročie pripojenia Petržalky k Bratislave a k Československu. Na pamiatku tejto udalosti, ku ktorej
došlo v noci z 13. na 14. augusta 1919, bola v Petržalke na budove
obchodného domu TPD odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca trvalú
pamiatku generála Eugèna Désiré Mittelhausera, ktorý akciu naplánoval,
veliteľa vtedajších česko-slovenských jednotiek (príslušníci 1. a 2. pluku
Stráže slobody, legionárov a sokolov) v Bratislave podplukovníka Jeana
Pierra Braua a neskoršieho veliteľa bratislavského predmostia majora Louisa
Martina. Odhalenie tabule iniciatívne pripravili predsedníčka spolku MUDr.
Iveta Plšeková a podpredseda Ing. Ernest Húska, za čo im patrí vďaka
a uznanie. Na milej slávnosti sa zúčastnila aj 92-ročná pani Janka Kiššíková,
ktorej otec, František Pyšna, rodák z Prahy, bol príslušníkom 1. pluku Stráže
slobodu. Vstúpil doňho ako dobrovoľník ešte v decembri 1918 a už
začiatkom januára 1919 bol v Bratislave. Neskôr sa zúčastnil aj bojov
o Slovensko v prvom polroku 1919.
Tabuľa a jej umiestnenie je len dočasné. Po vybudovaní nového „Starého
mostu“ sa predpokladá odhalenie väčšej bronzovej tabule, ktorá bude umiestnená na moste. Dúfajme, že
sa to stihne najneskôr k 100. výročiu pripojenia Petržalky, ktoré si pripomenieme 14. augusta 2019.
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V rámci akcie naplánovanej na „fait accompli“ – obsadenie Petržalky, bol v auguste 1919 v miestach,
kde dnes stojí vysokoškolský areál Lafranconi, vybudovaný pontónový most, cez ktorý prešla časť našich
jednotiek do Pečenského lesa na pravom brehu Dunaja a obchvatom sa tak dostala do tyla maďarskej
jednotky, dislokovanej v petržalských kasárňach neďaleko mosta. Pri akcii sa vyznamenali sokoli, ktorí
za úplnej tmy šplhali po konštrukcii mosta. Odstránili nálože, ktorými bol most zamínovaný a tak
umožnili bezpečný prechod ďalších našich vojakov, ktorí v tichosti odzbrojili maďarskú stráž (prekvapili
ju v polospánku) a potom zajali celú obkľúčenú maďarskú posádku. Akcia sa zaobišla bez jediného
výstrelu, zranenia či obetí.
Kuriozitou je, že keď sa generál Mittelhauser niekoľko dní predtým opýtal vtedajšieho ministra s plnou
mocou pre správu Slovenska Vavra Šrobára, čo by si prial k narodeninám (Šrobár sa narodil 9. augusta
1867 v Liskovej pri Ružomberku), minister mu odvetil: Petržalku. Nemohlo sa tak stať na presne na deň,
pretože mesiac bol v úplnku a pripravovanú nočnú akciu by pri jeho svite mohli maďarskí vojaci ľahko
odhaliť. Priaznivé okolnosti nastali až v noci z 13. na 14. augusta 1919. Tak sa Petržalka stala súčasťou
Bratislavy až do jesene 1938, keď si ju anektovalo nacistické Nemecko až do apríla 1945. Potom sa zase
stala súčasťou Bratislavy a Československej republiky (dnes Slovenskej republiky) aj s rozšíreným
predmostím o obce Jarovce, Rusovce a Čunovo.
F. Vrábel
****
Nevšedné pomníky padlým v prvej svetovej vojne na Záhorí
Prvá svetová vojna, nazývaná súčasníkmi Veľká vojna, znamenala strašnú tragédiu pre ľudstvo. Veď na
jej následky zomrelo okolo 10 miliónov vojakov a ďalších 10 miliónov civilov zomrelo na nákazlivé
nemoci, hlad a rôzne útrapy. Zo Slovenska do nej narukovalo 400 000 mládencov a mužov, z ktorých sa
okolo 69 000 už domov nevrátilo. Pozostalí sa im snažili v rodných obciach postaviť dôstojné pomníky,
ktoré by ich pamiatku pripomínali, ale nie všade sa to podarilo. Na Slovensku je dosť obcí, ktoré dodnes
takéto pomníky nemajú a v ojedinelých prípadoch sa to snažia nahradiť v súčasnosti so 100. výročím
rozpútania tejto vojny. Urobili tak nedávno napríklad oravské obce Oravská Polhora, Rabča a ďalšie.

Jablonica

V obci Jablonica sa nachádza na Slovensku ojedinelý pomník
padlých v 1. svetovej vojne. Ústredným motívom pomníka je
Ježiš Kristus stojaci v člne a dvaja vojaci, jeden ležiaci ranený,
alebo mŕtvy vojak a druhý kľačiaci nad ním. O tomto naozaj
zvláštnom pomníku nie je, žiaľ, nič bližšieho známe a pomník
nie je ani zapísaný do zoznamu pamiatok na Pamiatkovom úrade
Slovenskej republiky v Bratislave. Vlastivedný slovník obcí na
Slovensku v hesle Jablonica nič o pomníku neuvádza.
V monografii obce vydanej v roku 2002 sa o pomníku píše,
že „námet na vytvorenie sochy ´Ježiš zachraňuje topiacich sa´
čerpali neznámi kamenári zo Sliezska z Biblie“. Túto domnienku
nemožno ničím dokázať. V evanjeliu sv. Lukáša, 8, 22 – 25 sa
o utíšení búrky na mori píše toto: „22 V istý deň nastúpil on i
jeho učeníci na loď; a povedal im: ´Preplavme sa na druhý breh
jazera.´ I odrazili od brehu. 23 Ako sa plavili, zaspal. Tu sa na jazero spustila taká víchrica, že sa im
naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve. 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: ´Učiteľ,
učiteľ, hynieme!´ On vstal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho. 25 A im
povedal: ´Kde je vaša viera? A oni si so strachom a údivom hovorili: ´Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje
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vetru i vode a ony ho poslúchajú?´´ Ale Kristus na jablonickom pomníku ani nehrozí vodám a ani
nezachraňuje topiacich sa, skôr je to akési upokojujúce gesto. Možno skôr predpokladať, aj keď je to tiež
len hypotéza, že umelci mali na mysli možno podvedome narážku na prievozníka známeho zo
starogréckych bájí. Podľa jednej z nich na podzemnej rieke Acherón (niekedy sa uvádza aj rieka Styx)
preváža smrteľníkov prievozník Chárón „z brehu života na breh smrti“. Postava Ježiša Krista je tu však
zároveň aj prísľubom vzkriesenia.
Kuklov
Pomník padlým v Kuklove pomohli svojimi finančnými príspevkami postaviť rodáci z obce, ktorí sa
vysťahovali do Ameriky. Na pomníku sa spájajú svetské motívy s cirkevnými.
Vojak, lúčiaci sa s manželkou a dieťaťom ukazuje na Ukrižovaného a text to
vysvetľuje slovami: „Tomuto Kristu vás porúčam“. Na pomníku je okrem
nápisu Na pamiatku vo svetovej vojne padlým hrdinom založili z milodarov
roku 1927 občania Kuklovskí a Za pomoci našich amerických bratov aj toto
poetické vyjadrenie hrôz vojny: „Ďaleko od rodných chát v cudzine večný sen
sníme, otcovia, manželia, bratia a synovia, deti bo zloba vojny nás nevinných
v ohni a dyme nevoľne pohnala v predčasnú smrť za obeti.“

Popudinské Močidlany
Veľmi zaujímavý pomník obetiam 1. svetovej vojny sa nachádza v Močidlanoch, časti obce Popudinské
Močidlany. Na pomníkoch sa často objavujú nielen súčasti vojenského
výstroja – prilby, plná poľná, opasok s „patróntaškami“, novším výrazom
sumkami na náboje, ale aj rôzne zbrane alebo munícia – najčastejšie sú to
pušky, bodáky a meče, ale niekedy je pomník doplnený aj delovými
strelami, reliéfmi diel alebo guľometov a podobne. V Močidlanoch má vojak
na opasku zavesenú aj ojedinelú rekvizitu, ktorú na iných pomníkoch
nenájdeme, alebo sa vyskytuje len zriedka – plynovú masku. Žiaľ, v prvej
svetovej vojne si na niektorých úsekoch frontov na východe aj na západe
(najznámejšie je belgické mesto Ypres) museli vojaci vytrpieť aj útoky
otravnými plynmi ako boli chlór, fosgén a horčicový plyn (yperit).
Spočiatku ani neboli vybavení ochrannými maskami, tie sa do frontových
línií dodávali až dodatočne. Mnohí vojaci zasiahnutí chemickými bojovými látkami zomierali okamžite,
iní v krutých bolestiach umierali aj niekoľko dní až týždňov. Z 15 000 zasiahnutých vojakov, pri ich
prvom použití, vtedy zahynula asi jedna tretina. Vysokú úmrtnosť malo na svedomí absolútne
prekvapenie v radoch dohodových vojakov (Francúzov, Britov a Kanaďanov na západe a Rusov na
východe), ktorých otravnými plynmi napadli Nemci. Bez ochranných pomôcok boli bezbranní a
zakrývanie očí, nosa a úst navlhčenými vreckovkami im nemohlo pomôcť. Chemické zbrane použili
aj štáty Dohody – Francúzsko, Veľká Británia aj Rusko. Keďže chemické zbrane Ženevská konvencia
z roku 1907 zakazovala, je charakteristické, že obe strany tvrdili, že otravné látky nepoužili ako prvé, ale
len jako odvetu.
Zdroje:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, I, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1977, s. 500 – 501.
Jablonica. Skalica: Záhorské múzeum, 2002, s. 48.
Ferdinand Vrábel
****
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Delegácia ČsOL sa zúčastnila na oslavách 70. výročia Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici
V dňoch 28. – 29. augusta 2014 sa delegácia
Československej obce legionárskej vedená členom
Republikového výboru ČsOL Stanislavom Svidekom
zúčastnila na oslavách 70. výročia Slovenského
národného povstania v Banskej Bystrici. Členom
delegácie bol aj Tichomír Mirkovič a ďalší veteráni.
Za jednotu ČsOL Český Brod sa na oslavách zúčastnil
F. Vrábel.
Oslavy
výročia
jedného
z najvýznamnejších
protifašistických vystúpení európskych národov sa začali
už vo štvrtok 28. augusta pri Múzeu SNP večerným
slávnostným koncertom orchestra a zboru Štátnej opery v Banskej Bystrici. 29. augusta program osláv
za prítomnosti veteránov – priamych účastníkov SNP, prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku,
prezidenta Českej republiky Miloša Zemana, predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku, premiéra Roberta
Fica, zástupcu Ruskej federácie, ministra obrany Sergeja Šojgu a niekoľko tisíc hostí otvoril prelet
stíhačiek Ozbrojených síl SR. Potom delegácie položili k Pamätníku SNP vence a vypočuli si prejavy
rečníkov. Viacerí politici poukázali nielen na význam povstania, ale aj na potrebu vysvetľovať jeho
význam a odkaz mladej generácii, a aj oponovať súčasným spochybňovateľom protifašistického zápasu,
prejavom novoľudáctva a neonacizmu.
V SNP bojovali predstavitelia 32 národov a medzi nimi aj približne 5 – 6000 Čechov. Slovenské národné
povstanie sa prihlásilo k odkazu zakladateľov Československej republiky T. G. Masaryka, E. Beneša a
M. R. Štefánika a k obnoveniu spoločného štátu Čechov a Slovákov. Preto v auguste 1944 zaviali na
povstaleckom území – v obciach ako napríklad Sklabiňa, v mestách – Martin, Banská Bystrica, Zvolen,
Brezno atď. – československé zástavy.
Aj keď sa nepodarilo povstanie uskutočniť podľa pôvodných zámerov vedúcich odboja, v povstaní mali
rozhodujúcu úlohu príslušníci slovenskej armády, ktorí sa zapojili do SNP, a aj príslušníci
2. paradesantnej brigády 1. Čs. armádneho zboru. Tých z územia Sovietskeho zväzu do povstaleckého
regiónu prepravili sovietske lietadlá. Povstalci napriek presile nemeckých divízií kládli fašistom po dva
mesiace hrdinský odpor a po 28. októbri 1944 prešili po ťažkých ústupových bojoch do hôr, kde odpor
pokračoval partizánskym spôsobom až do oslobodenia Československa.
Na čele príprav povstania stál spočiatku pplk. Ján Golian, neskôr velil povstaleckým jednotkám bývalý
ruský legionár, generál Rudolf Viest. Goliana aj Viesta Nemci zajali začiatkom novembra 1944
v Pohronskom Bukovci a neskôr ich popravili pravdepodobne v koncentračnom tábore vo Flossenbürgu.
V SNP sa zúčastnilo okolo 47 000 vojakov a 18 000 partizánov. V bojoch padlo 1720 vojakov
a partizánov, do zajatia sa dostalo asi 10 000 bojovníkov. Nemci po ovládnutí povstaleckého územia
povraždili asi 12 000 účastníkov povstania, medzi nimi aj mnoho civilných obyvateľov a vypálili viac ako
100 slovenských obcí.
Oslavy 70. výročia SNP doplnili aj prezentácie pancierového vlaku Štefánik, rekonštrukcia povstaleckej
mobilizácie za účasti Klubov vojenskej histórie a historickej dobovej techniky, ako aj koncerty
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a legendárneho ruského armádneho súboru Alexandrovci
a ďalšie sprievodné akcie.
F. Vrábel
****
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Mobilizácia 2014 pripomenula prvú svetovú vojnu aj udalosti v roku 1938
V bratislavskej Petržalke sa v sobotu 20. septembra 2014
uskutočnila pri Múzeu „Bunker B -S - 4 Lány“ uskutočnila
spoločná akcia Petržalského okrášľovacieho spolku a klubu
vojenskej histórie Múzeum petržalského opevnenia akcia
nazvaná „Mobilizácia 2014“, ktorou si prítomní pripomenuli
dve vojny – prvú svetovú vojnu, nazývanú aj Veľká a druhú
svetovú vojnu. Spomienkové podujatie pripomenulo
prítomným, medzi ktorými bolo aj veľa mládeže a žiakov
z rôznych škôl udalosti, vďaka ktorým vznikla v roku 1918
Československá republika a tiež udalosti o dvadsať rokov
neskôr. V roku 1938 museli naši starí rodičia a rodičia
prežívať kritické okamihy, keď sa na našich hraniciach odohrávali boje s ozbrojenými príslušníkmi
nemeckých, poľských a maďarských separatistických skupín.
Podujatie sa tešilo veľkému záujmu prítomných. V rámci neho sa pri zrekonštruovanom bunkri B – S –
4 Lány najprv v rámci moderovanej diskusie prítomní dozvedeli v priereze najzaujímavejšie informácie
o Sarajevskom atentáte, prvej svetovej vojne a československých légiách. V druhej časti sa konala veľmi
zdarilá rekonštrukcia obrany československých hraníc pred útokmi sudetských freikorpsov, útok
sfanatizovaných sudetských Nemcov na hraničný priechod, jeho dobytie a opätovné získanie čs. vojakmi
a príslušníkmi ostrahy hraníc z jednotiek Stráže obrany štátu. Ukážku uzavrela rekonštrukcia výcviku
nemeckých jednotiek pri čs. pevnostiach na odstúpených územiach po Mníchovskej dohode. Okrem
členov vojenských klubov v dobových uniformách si prítomní vypočuli aj autentické zvukové nahrávky
zo septembrovej mobilizácie v roku 1938, úryvky z Hitlerovho norimberského prejavu a prejavy čs.
predstaviteľov v mníchovských dňoch.
Prítomní boli aj členovia klubu Policejní historie z Brna a viacerí účastníci z Ostravy, Olomouca
a ďalších českých miest, takže išlo naozaj o československé podujatie.
Zaujímavosťou je, že v blízkosti rekonštruovaného bunkra sa nachádza aj posledný dochovaný
a obnovený exemplár pohraničnej závory IPPEN v Slovenskej republike.
F. Vrábel
****
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Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek a veřejnosti, Vaše dotazy
Dvě jména mají díky našemu čtenáři tvář a další údaje
voj. v zál. Alois Žatka
* 1913
† 1938
Bydlel v obci ze Střeň.
Byl raněm v bojích proti henleinovců o pomnichovskou hranici v
Moravské chrastavě. Převezli ho do nemocnice v Brně kde
zraněním podlehl.
Zdroje: Jiří Žatka
Zpracoval: Martin Brynych
VPM:
pomník - Brněnec - Moravská Chrastová, okres Svitavy
pomník - Střeň, okres Olomouc

Alois Žatka
* 1884
† 1915
sloužil v 1.s.v. u 13. domobranného (zeměbraneckého) pluku.
Učastnil se tažení proti Rusům, zahynul v roce 1915 v Ocice u
Tarnobrzegu.
Zdroje: Jiří Ž
Zpracoval: Martin Brynych
VPM:
pomník - Střeň, okres Olomouc

****

16

Díky naší čtenářce známe další jméno, další osud
Kenotafy Obětí 1. světové války - Oddíl II

Umístění: Praha 3, Jana Želivského, Olšanské hřbitovy,
II. obecní hřbitov, Vojenský hřbitov Obětí I. světové
války, součástí Památníku hrobu v dáli
jedna destička s původním nápisem
„TABULKA BEZ NÁPISU „
mohla být nahrazena nápisem
„Z. P. PL. 8, odd. 4 DESÁTNÍK FRANTIŠEK LACINA
* 1889 + 16. 9. 1914 PARAŠNICA – SRBSKO“
A jak tento počin hodnotí ta, bez které by jméno upadlo do zapomění?
Cesta to nebyla jednoduchá, trvala půl roku! Přes vyjádření Ministerstva obrany, Vojenského historického
ústavu, prvotní konzultace a závěrečné povolení Správy Olšanských hřbitovů pod kterou kenotafy patří,
až po výrobu destičky ve smaltovně přesně podle mých dispozic (rozměry, typ písma a jeho velikost...).
Ve všech institucích jsem se setkala s velkou ochotou a vstřícností.
Konkrétně můžu jmenovat alespoň pana Šejvla ze Správy Olšanských hřbitovů a pana Zátka ze
Smaltovny GAEN.
Ivana Strnadová
****

17

Žádost o spolupráci či pomoc
146-Prosím o informaci o svém dědovi Vrchním policejním radovi JUDr.Ladislavovi Saparovi, od své
matky vím pouze že pomohl spoustě Českých vlastencům než ho nacisté popravili.
Dotaz se váže k této pamětní desce
Pamětní deska Pražským policistům
Umístění: Praha 2, Ke Karlovu 453/1, v Muzeu Policie
ČR
Nápis:
VĚRNI SVÉ PŘÍSAZE, PADLI VE SLUŽBÁCH
NÁRODA
TITO PŘÍSLUŠNÍCI BÝVALÉ PRAŽSKÉ STÁTNÍ
POLICIE:
1938-1945
ADÁMEK ANTONÍN, AJŠMAN VÁCLAV, BAYER
JOSEF, BEČVÁŘ VÁCLAV, BENDA JOSEF, BENEŠ FRANTIŠEK, BENEŠ JOSEF, BETKA
LADISLAV, BLAŽEK JOSEF, BOUDA VÁCLAV, BOUŘIL JAN, ČALOUN JOSEF, ČECH
STANISLAV, ČERMÁK ČENĚK, ČERNÝ FRANTIŠEK, JUDR. DANIEL JIŘÍ, DUDEK JAROSLAV,
DVOŘÁK FRANTIŠEK, FÁBERA FRANTIŠEK, JUC. FIBICH ZDENĚK, FLORIÁN BOHUMIL,
FOLTA RUDOLF, FUCKER KOLMAN, JUC. GRIMMICH MILOŠ, JUDR. GRÖSCHEL BEDŘICH,
HABAN KAREL, HÁJEK VÁCLAV, HAKL JOSEF, HARAPES VLASTIMIL, HOLEC JOSEF, HOSA
JOSEF, JUDR. JAROŠ KAREL, RNDR. JAŠEK MILOŠ, KADRLE VÁCLAV, KASALICKÝ
PŘEMYSL, KAŠÁK JINDŘICH, KEJDA FRANTIŠEK, KLÁPŠTĚ STANISLAV, KELLNER JAN,
KMÍNEK SILVESTR, KOLÁŘ ROSTISLAV, KORÁBEK PAVEL, KOŘÁN KAREL, KOSÍK
FRANTIŠEK, KOUBEK JAROSLAV, KREMLA JOSEF, KRENK JIŘÍ, KŘÍŽ BOHUMIL, KŘÍŽEK
RUDOLF, KUBICA BOHUMÍR, KUBIČKA RUDOLF, LAŠTOVIČKA JOSEF, LINHART BEDŘICH,
LUKEŠ BOHUSLAV, MACÍK ADOLF, MACH VÁCLAV, MACEK FRANTIŠEK, MASTNÍK JOSEF,
MAŠEK VÁCLAV, MATĚJÍČEK STANISLAV, MEJSTER EMIL, MRAČNO JAROSLAV, MUDR.
MÜLLER ZDENĚK, NACHTMAN FRANTIŠEK, NESÉT JOSEF, NOVÁK ALOIS, NOVÁK
ANTONÍN, NOVÁK FRANTIŠEK, NOVOTNÝ ALOIS, OTRADOVEC FRANTIŠEK, PALIČKA
JOSEF, PAŘÍK JOSEF, PAŠEK JOSEF, PEJŠA FRANTIŠEK, PILÁT JAROSLAV, PIVOŇKA
BEDŘICH, JUDR. PREININGER MILOSLAV, PODLEŠÁK JAROSLAV, JUDR. PROCHÁZKA
JINDŘICH, PŘIBÁŇ VÁCLAV, RAMAJZL JAN, RATHOUS JOSEF, JUC. REICHERT LADISLAV,
REICHL KAREL, REICHSTÄDTER VÁCLAV, RICHTER RUDOLF, SALAČ PETR, JUDR.
SAPARA LADISLAV, SKÁLA KAREL, SKLENÁŘ JOSEF, STODOLA STANISLAV, STŘIHAVKA
FRANTIŠEK, SVAČINA EMANUEL, SVOBODA ANTONÍN, SVOBODA MATĚJ, ŠKALDA JOSEF,
ŠKRDLA BEDŘICH, ŠMÍD JOSEF, ŠŤÁSTKA JAROSLAV, ŠTEFAN FRANTIŠEK, ŠTERC
KAREL, ŠTOLBA VLADIMÍR, ŠTUDENT LADISLAV, ŠVABÍK FRANTIŠEK, ŠVEC STANISLAV,
TICHÝ JAROSLAV, TOMÁŠEK KAREL, ULRYCH ANTONÍN, UXA VIKTOR, VAJSAR
FERDINAND, VALENTA ALOIS, VENCL MIROSLAV, VESELÝ VILÉM, VRBA VILÉM,
ZÁKORA KAREL, ZÁRUBA JAN, ZIKMUND VÁCLAV
Souřadnice: 50°4'7.94"N, 014°25'41.55"E
Poznámka:
Pd původně umístěna v Praze 1, na nároží domu Národní 313/13, odkud je i foto
Foto: Vladimír Štrupl, 19.2.2005
****
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147-Dobrý den, rád bych se zeptal, kam se uložily pamětní desky z Kolbenovy ulice 159/5 Praha 9,
především deska mého bratra Miroslava Beránka, který zde padl 7.5.1945 při obraně Prahy. Místo, kde
byly desky padlých, je hrozném stavu a znevažuje místo padlých hrdinů.Doufám, že pamětní desky se
opět vrátí na původní místo. Děkuji za odpověď Vladimír Beránek
****
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Vzkazy z našich „kešek“
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod
Ac brodak o tomto pamatniku jse nevedel. Ostuda, ale keska doma! Krajnici diky
krajníci

****
Odloveno cestou z Lyse. Díky za keš s pripomenutim tech udalostí.

discovery2LR

****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava

Nadherne misto, radost z odlovu nam nezkazil ani dest. Diky Peto za kesku.

havela team

****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno

Škoda, že je to takové zastrčené a zarostlé, myslím, že by si to zasloužilo lepší okolí. TFTC.
****

Keš byla archivována.

DK_Rudla

GC2DH6B (VPM004), Belgie

****
GC27R5X (VPM005), Kerský les

Díky moc za pozvání do zdejších končin a za hezké krabičky :-)

picavak

****
Dekuji za jednoduchou multinku a mou druhou VPM kes v krasnem vonavem lese. Prochazku jsem si
uzila, protoze jedna vlna houbaru uz byla doma a druha jeste nevyrazila. Vsech ctyrech panu si moc
vazim a nejen diky tomu, ze me geocaching zavadi na takova mista, ho mam rada.
Katrinka167
****
První z keší odlovená během výletu do Kerského lesa. Díky za keš a ukázání zajímavého místa.
****

Nellas of Doriath

Moc hezká a rychlá multinka. Získání indicií bylo snadné a vzápětí jsme měli v ruce krabičku. Děkujeme
za ukázání takhle pěkného místa, na které by jsme asi jen tak nenarazili. Děkujeme za keš :-)
Michaela90
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****
Zajímavé místo, přímo k zamyšlení. Děkuji za kešku.
****
Hezky urkytej památníček.
****

Metuzalem

HADI Z Lyse

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž
Českého Brodu

Nějaké Legionáře už sice mám, ale určitě ne všechny. I tak jsem se dnes rád připojil k odlovu této keše a
slibuji, že chybějící krabičky si doplním. Díky za keš.
maxovna
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Smutné místo, smutný příběh. I mě překvapila ta dokonalá asfaltka, takže drive in. Místo nalezení keše
asi nebude originálním místem vzhledem k výbavě schránky. Díky
Rizek
****
Okoli vesnice a i vesnice samotna jsou nadherne, skoda, ze kes je venovana takove smutne zalezitosti.
****

hlavsic

GC4Y9H3 (VPM0008) VPM Nezapomínejme
Pohodový odlov za krásného počasí. Mám respekt k dávným i nedávným statečným hrdinům, díky za
pěknou vzpomínkovou keš.
****

Discovery Team

Dĕkuji za krásnou kešku, která stojí za zamyšlení.TFTC
****

ivoiro

Díky za moc pěkně udělanou kešku a i zajímavou procházku :)
****
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Petr L.

INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K VOJENSKÝM PIETNÍM
MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ

http://www.geocaching.com
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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

Czechoslovak
7 TB3B23H Legionnaire
Geocoin 0002

sedento

neznámá

425

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0003

Pedrovi

Makedonie

1056

8

Czechoslovak
9 TB3B281 Legionnaire
Geocoin 0004

JosseP

Švýcarsko

17518

98

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0005

Pedrovi

Rakousko

10007

193

Czechoslovak
11 TB3B26Y Legionnaire
Geocoin 0006

Setrop

Dubai

18653

36

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0007

Pedrovi

Německo

14089

64

ištván

v rukou
majitele

981

67

Pedrovi

v rukou
majitele

14189

354

fly2free

v rukou
majitele

1676

19

8 TB3B27Z

10 TB3B273

12 TB3B27Y

Czechoslovak
13 TB3B24Q Legionnaire
Geocoin 0008
14 TB3B24N
15 TB3B251

Rudolf
Křistek

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0009
Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0010

Julius
Gayer

23

vypušten
jako 1. leg.
GC

1

Geocoin 0010
Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 0012

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

M # 71

203

smlouva již
potvrzena
Velký
útěk

Czechoslovak
23 TB3B26G Legionnaire
Geocoin 0028

Berseg

V rukou
majitele

majkeld

V rukou
majitele

Czechoslovak
Legionnaire
Geocoin 00XX

Oldřich
Černý

wytowski

V rukou
majitele

Czechoslovak
25 TB3B250 Legionnaire
Geocoin 00XX

ČSOL

pajase

V rukou
majitele

24 TB3B279

Asi nejlepší
propagace
ČSOL

2

193
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Úplnou informaci o geocoinech Československé obce legionářské naleynete na webových stránkách
Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. a Jednoty ČsOL Český Brod - http://www.vets.cz/2791-seznamnasich-geocoinu-2/

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM
24
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Plán aktivit jednoty Čsol v Českém Brodě a Spolku pro VPM pro rok 2014
čas
poznámka
zahájení

měsíc

akce

den

místo

leden

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
9.1.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
6.2.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

návštěva Mezinárodních trhů
Militarií

sobota

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

0800

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
6.3.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

Workshop členů jednoty v rámci
projektu mapování VPM a
přípravy brožur na rok 2014 a
2015

11-13.4.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
3.4.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

únor

březen

duben

obnovení pomníku padlým
květen

červen

Mělnické Vtelno

pietní akty ke dni osvobození 8.5.
setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
15.5.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
5.6.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

11. - 13.
července

Brezová pod Bradlom,
Košáriská, Hodonín

čtvrtek
10.7.

restaurace U Bronců,
Praha

Třetí ročník cyklistického
přejezdu mezi rodišti
červenec
M.R.Štefánika a T.G. Masaryka
setkání účastníků projektu
mapování VPM
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1700

zájemci

srpen

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
7.8.

restaurace U Bronců,
1700
Praha

pietní akty ke dni české státnosti
28.9.
září

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

sobota
13. 9.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
4.9.

restaurace U Bronců,
1700
Praha

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
9.10.

restaurace U Bronců,
1700
Praha

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.
setkání veteránů, ČsOL a
pozorovatelů OSN

říjen

Praha, Český Brod
ŠVS MO Komorní
Hrádek

17.10.

Vzpomínková akce jednoty k
uctění památky legionářů
Č.Brodu, přednáška a k výročí
založení ČR, 1. ročník

listopad

Park u
Pivovarského
rybníka

Český Brod

společně se
středočeskou SVV

Český Brod

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
13.11.

oslava Dne veteránů

11.11.

návštěva Mezinárodních trhů
Militarií

sobota
29. 11.

Seminář k problematice
vojenských hrobů a vojenských
pietních míst - 8. ročník

sobota
29. 11.

klubovna ČsOL v
hotelu Legie, Praha

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
11.12.

restaurace U Bronců,
1700
Praha

prosinec

restaurace U Bronců,
1700
Praha
Menza v Areálu
ČVUT Praha 6 0800
Dejvice, roh Kolejní a
Bechyňovy ulice
1000

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

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-2014.html
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce
24.9. 2014
Trocnovský památník ovládli husité a připomněli vojevůdce. Trocnov – Slavnosti
připomněly v trocnovském památníku 590 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova.
24.9. 2014
V pražských Dejvicích odhalili pomník armádnímu generálu Tomáši Sedláčkovi. V
kasárnách Posádkového velitelství Praha byl ve středu 24. září odhalen pomník čestnému příslušníkovi
zdejšího velitelství armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi.
21.9. 2014
Památkáři nechtějí sochu lva na Klárově, ministerstvo verdikt nezměnilo. Ministerstvo
kultury nezměnilo stanovisko pražských památkářů ve sporu o umístění památníku československým
válečným letcům na Klárově. Pomník tak stále nemá povolení k umístění v této lokalitě. Zda pomník na
místě zůstane, či nikoli, musí rozhodnout stavební odbor Prahy 1.
21.9. 2014
Odvahu letce Jaromíra Brože připomíná pamětní deska. V současné době je pplk. Jaromír
Brož posledním ze tří zabitých letců 311. bombardovací perutě, který nemá žádný pomník ani pamětní
desku.“ Tak zakončil v roce 2012 svou práci o Jaromíru Brožovi student novopackého gymnázia
Miroslav Beneš.
21.9. 2014
V Liberci se plánuje vybudování památníku za desítky milionů Kč. V Liberci by mohl
vzniknout památník, jehož vybudování si vyžádá odhadem 50 až 100 milionů korun. Měl by stát v
Ostašově na místě takřka zapomenutého zajateckého tábora, který patřil za první světové války k pěti
největším na českém území.
21.9. 2014
Oběti holokaustu mají po 70 letech v Brně pomník. Obří černou krychli. Brněnské
oběti židovského a romského holokaustu se dočkaly památníku, který slíbilo město vybudovat už v roce
1946. V parku na náměstí 28. října odhalil ve středu primátor Roman Onderka (ČSSD) černou žulovou
krychli, po které stéká voda do mělkého bazénu.
21.9. 2014
V Příbrami zrekonstruovali válečný hrob. Během měsíců června až srpna 2014 proběhla
rekonstrukce partyzánského hrobu v areálu hřbitova na Hvězdičce. Rekonstrukci provedla společnost
Staler, spol. s r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení nabídkovou cenou ve výši přibližně 391 tis. Kč.
Na tento projekt přispívá Ministerstvo obrany prostřednictvím dotace na zabezpečení péče o válečné
hroby, dotace na tento projekt činí cca 307 tis. Kč.
21.9. 2014
LIBEREC: Na pohřebišti z 1. světové války bude památník. Přesně po 100 letech od
vzniku zajateckého tábora se ostašovské pohřebiště zajatců z doby 1. světové války dočkalo důstojné
mezinárodní piety a pamětní desky s česky, rusky a italsky vyvedeným nápisem „Věnováno památce
ruských a italských vojáků padlých v těchto místech“.
21.9. 2014
Mobilizácia 2014 pripomenula prvú svetovú vojnu aj udalosti v roku 1938. V
bratislavskej Petržalke sa v sobotu 20. septembra 2014 uskutočnila pri Múzeu „Bunker B -S – 4 Lány“
uskutočnila spoločná akcia Petržalského okrášľovacieho spolku a klubu vojenskej histórie Múzeum
petržalského opevnenia akcia nazvaná „Mobilizácia 2014“, ktorou si prítomní pripomenuli dve vojny –
prvú svetovú vojnu, nazývanú aj Veľká a druhú svetovú vojnu.
15.9. 2014
Památník na Ploštině se možná dočká obnovy. Obec Drnovice by ráda revitalizovala areál
Národní kulturní památky Ploština. I proto žádá kraj o převedení pozemku, jehož součástí je i jeden dům,
serveru Zlin.cz to uvedla mluvčí hejtmanství Gabriela Dvorníková.
15.9. 2014
Kolben a Tesla přišli do Prahy. Šanci má i maršál Radecký. „Je to vysoko vyčnívající,
špičkové sochařské dílo. V době svého vzniku nemělo v Evropě konkurenci,“ říká architekt Jan Bárta.
Jinak též předseda Spolku Radecký 1766-2016, který už několik let usiluje o návrat pomníku na
Malostranské náměstí, kde stál v letech 1848 až 1919.
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15.9. 2014
Opravený pomník připomíná tři vraždy. Dobrá Voda – Pomník padlýmn stojí u silnice
kousek od Hánova mlýna mezi Dobrou Vodou a Zajíčkovem.
15.9. 2014
Památník Palachovi by měl na Alšově nábřeží stát příští rok. Na Alšově nábřeží v Praze
by měl příští rok stát pomník Janu Palachovi. Galerie hlavního města Prahy ještě do konce roku plánuje
vypsat výběrové řízení na jeho zhotovitele. Autorem pomníku, který v dřevěné podobě stál v 90. letech v
zahradách Pražského hradu, je americký sochař a architekt českého původu John Hejduk (1929 až 2000).
15.9. 2014
Před sto lety zmizel buřič Gellner, Češi na Ukrajinu odvezli pamětní desku.Mladá
Boleslav/Praha- Přesně 13. září 1914 si básník František Gellner lehl na haličské frontě do příkopu u
cesty a od té doby jej nikdo neviděl. Nyní bude mít na Ukrajině připomínku.
10.9. 2014
Bílá hora dráždí i po 400 letech, padlí mají nový pomník. Výtvarnou, architektonickou i
hudební stránku má nový pomník padlých v bitvě na Bílé hoře. Sice pozvolna, ale přece se blíží 400
výročí bitvy, kterou prvorepubliková a po ní i komunistická historiografie označovala za jeden z
nejdůležitějších milníků české historie, a odhalení památníku je předehrou k sérii akcí, které vzpomínky
na bitvu osvěží. Během podzimu bude k tématu následovat série přednášek, koncertů a také bohoslužeb
nazvaná Bílá hora 2014.
10.9. 2014
V Aeroklubu Josefa Františka odhalili pamětní desku otaslavického hrdiny bitvy o
Anglii. Hned dva hlavní důvody vedly desítky fanoušků letectví, vojenských, společenských a politických
celebrit k sobotní velkolepé akci na prostějovské letiště do areálu Aeroklubu Josefa Františka. Právě v
těchto dnech si totiž připomínáme 100. výročí narození tohoto rodáka z Otaslavic, který se jako pilot
proslavil v bitvě o Anglii roku 1940.
10.9. 2014
Na Jesenicku trpěly tisíce válečných zajatců. Jejich jména připomíná památník. Lipoválázně – Viktor Kabanov, Ivan Ševčenko, Reginald Guilford, Alekay Klimczuk, Paul Champot. Jména
těchto mužů nese spolu s osmi stovkami dalších památník válečným zajatcům z období druhé světové
války v Horní Lipové. 23. srpna jej jeho tvůrci otevřeli veřejnosti.
8.9. 2014
V Polné připomíná pamětní deska dobu studia faráře Toufara. Pamětní deska
připomínající studia faráře Josefa Toufara byla odhalena v Polné na Jihlavsku. Na tamní odbornou
hospodářskou školu chodil necelý rok, než se s konečnou platností rozhodl stát knězem.
6.9. 2014
Bojujeme, abychom byli svobodní. Ve válce prý není místo pro city. Skutečně?
Sedmdesát let starý příběh z Rudic vypovídá o opaku. Němci se tady poklonili dvěma americkým letcům,
kteří zahynuli v letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Na závěr pohřbu Russella W. Meyricka a Josepha
Marinella Juniora, kterému vojáci wehrmachtu přihlíželi, pak vypálili i čestnou salvu. Podle dobových
zpráv o tom rozhodl jejich velitel, jehož synové padli na východní frontě.
6.9. 2014
Nad Krhovem zazněly tři salvy čestné stráže. Na počest padlých letců. Vrch nad
Krhovem, malou obcí v podhůří Bílých Karpat, je plný lidí nejen v civilu, ale také v rozličných
uniformách. Památník padlých letců hlídá čestná stráž, kolem mě se prochází letci. Vrcholí víkend, který
místní historici věnovali upomínce sedmdesáti let od letecké bitvy.
6.9. 2014
U Partyzána proběhly oslavy k 70. výročí Slovenského národního povstání. Ve středu 27.
srpna proběhly v obci Makov na hranici České republiky a Slovenské republiky u Památníku 1.
československé partyzánské brigády Jana Žižky regionální vzpomínkové oslavy 70. výročí Slovenského
národního povstání.
6.9. 2014
Na pomníku ve Vanovicích jsou nyní nově jména padlých v první světové válce. Desku se
jmény vojáků padlých v první světové válce připevnili dělníci minulý týden na pomník ve Vanovicích.
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Pomník, který stojí v parku před kostelem svatého Václava od roku 1928, dosud obecně odkazoval pouze
na vojáky padlé ve válce. Nyní dostali konkrétní jména.
6.9. 2014
Berlín odhalil pomník obětem nacistické „eutanazie“. Stěna z modrého skla, symbolizující
oddělení nemocných od rodin, jejich touhu po životě a tragický konec v plynových komorách, byla dnes
slavnostně odhalena u budovy berlínské filharmonie na okraji parku Tiergarten. Památník obětem
nacistického programu, v jehož rámci bylo v plynových komorách zavražděno na 70 000 duševně
nemocných, otevřel berlínský primátor Klaus Wowereit.
6.9. 2014
Památník holocaustu odhalí za dva týdny. Čtrnáct dní dělí Brňany ode dne, kdy se dočkají
odhalení sochy malíře Daniela Václavíka v parku na náměstí 28. října poblíž centra. „Památník obětem
holocaustu odhalíme sedmnáctého září. Nyní už firma, která ho instaluje, ladí poslední detaily,“
informoval mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára.
6.9. 2014
Prahu čeká pomníková smršť. Nebývale energicky se do nového školního roku chystá
vstoupit naše hlavní město. Tedy alespoň pokud jde o pomníky, sochy a památníky. Jen během prvního
poprázdninového měsíce by jich mělo v metropoli vyrůst bezmála tucet. A další se chystají.
6.9. 2014
Náměstí upraveno, pomník padlým opraven. Karlštejn – Když jsem před šesti roky přišel
s myšlenkou úpravy povrchu zadní části náměstí v Karlštejně, kde doposud byla hlína a kamení, ani ve
snu mě nenapadlo, že k realizaci dojde až letos.
29.8. 2014
Bítouchovský pomník se díky iniciativě místních stal opět důstojným pietním místem. V
sobotu 23. srpna se bítouchovský pomník obětem I. světové války dočkal svého slavnostního
znovuodhalení.
27.8. 2014
Pamětní desky vojáků padlých za I. světové války, na které se více než 70 let prášilo v
kostelní věži, jsou znovu na očích veřejnosti. Osudy hrdinů si v Osvětimanech připomněli u příležitosti
100 let od vypuknutí válečného konfliktu. Znovuodhalené a vysvěcené pamětní desky našly důstojné
místo u kostela sv. Havla.
26.8. 2014
Na Jesenicku trpěly tisíce válečných zajatců. Jejich jména připomíná památník. Lipoválázně – Viktor Kabanov, Ivan Ševčenko, Reginald Guilford, Alekay Klimczuk, Paul Champot. Jména
těchto mužů nese spolu s osmi stovkami dalších památník válečným zajatcům z období druhé světové
války v Horní Lipové. 23. srpna jej jeho tvůrci otevřeli veřejnosti.
26.8. 2014
Česko plánuje postavit 50 pomníků legionářům, Rusko dělá problémy. Památku
československých legionářů by v Rusku mělo v budoucnu připomínat až 50 pomníků. Nyní jich je deset,
další tři by mohly vyrůst ještě letos a rozpracováno je dalších deset. ČTK to řekl Pavel Filipek z
ministerstva obrany, který má na starosti válečné hroby českých a československých vojáků po celém
světě. V plánu je také obnovení pomníku v Japonsku nebo postavení nového v Bělorusku a Kazachstánu.
26.8. 2014
Památník koncentračního tábora v Reichenau nebude mít problémy. Parcely, prohlášené
za kulturní památku, se nacházejí v Rychnově poblíž vlakového nádraží a v těsné blízkosti bývalého
továrního komplexu, který byl během druhé světové války součástí koncentračního a pracovního tábora
Gross Rosen (též zjednodušeně Reichenau).
26.8. 2014
V Člunku odhalen památník americkým letcům. Na hřbitově v Člunku na
Jindřichohradecku v sobotu 23. srpna veteráni druhé světové války odhalili pamětní desku posádce
letounu B-24 Liberator, který byl 24. srpna 1944 sestřelen nedaleko místní části Lomy. Před 70 léty se
vracel z bombardování chemické továrny v Pardubicích. Němečtí stíhači tehdy podle historika Vladislava
Buriana v bitvě nad Jindřichohradeckem sestřelili celkem čtyři americké letouny.
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24.8. 2014
Na zámku otevřou památník národního útlaku a odboje. Panenské Břežany – Barokní
Horní zámek se začal opravovat. „Projekt měl za poslední roky nad sebou mnoho otazníků a jsem rád, že
se na něj podařilo získat dotaci z evropských fondů a vybrat zhotovitele.
24.8. 2014
U Podolského mostu byla odhalena nová pamětní deska osvoboditelům. Pamětní deska
na počest osvobození regionu na konci druhé světové války se dočkala výměny. Dnes v poledne ji
slavnostně na okraji Podolského mostu u Temešváru odhalili členové Military Car Clubu Plzeň a Buddies
of the 4th Armored Division Písek.
24.8. 2014
Některé pomníky mají zajímavý osud. Jihlavsko. Pamětní deska plukovníka Josefa Jiřího
Švece přečkala válku pod záhonem lilií.
24.8. 2014
Žalov: uctí památku obětí romského holocaustu. Hodonín u Kunštátu – Pietní
shromáždění v místě takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu připomene v neděli památku
obětí transportů do koncentračního tábora v Osvětimi. Od nejpočetnějšího transportu uplynulo ve čtvrtek
jedenasedmdesát let.
21.8. 2014
Omluva za okupaci. Ukrajinec postavil pomník československým vojákům. Ukrajinský
podnikatel Vladimir Vladimirovič Borodenko nechal nedaleko Kyjeva zaplatit výstavbu pomníku
československým vojákům, kteří za druhé světové války padli u vesnice Čerňachiv. Před smrtí jej o to
požádal jeho otec, který se v roce 1968 zúčastnil srpnové okupace Československa.
19.8. 2014
V Brně staví památník holocaustu. Bude to černá krychle v mělkém bazénu. Uprostřed
parku na náměstí 28. října nyní stavební dělníci umisťují památník obětem holocaustu. Jde o dílo
akademického malíře Daniela Václavíka a hotový by měl být v září. Připomene tisíce židovských a
romských obětí holokaustu. Na výstavě v Urban centru navíc mohou Brňané sledovat, jak stavba
postupuje.
19.8. 2014
V Březně obnovili památník obětem 1. světové války. Památník obětem 1. světové války
odhalili v pátek odpoledne v Březně u Chomutova. Podařilo se tak oživit historii, památník už před
mnoha lety v obci byl, nikdo z žijících obyvatel si ale na původní dílo nepamatuje.
19.8. 2014
Ocenění za péči o válečné hroby mají na Vysočině čtyři obce. Obce Jiřice, Modlíkov,
městys Libice nad Doubravou a město Hrotovice byly oceněny za příkladnou péči o válečné hroby a
pietní místa. Zástupci obcí převzali poděkování ve formě pamětní plakety udělené Ministerstvem vnitra
České republiky.
17.8. 2014
Pár souložil na válečném památníku, policie prohřešek vyřešila domluvou. Poněkud
diskrétní případ řešili strážníci v minulých dnech v Českém Těšíně na Karvinsku. Na památníku
připomínajícím zajatecký tábor z druhé světové války se tam mladý pár oddával sexuálním hrátkám.
17.8. 2014
Pomníky ve městech jsou jako plevel. Jak vnímá vizuální umělec Jiří David v polovině
června odhalený kontroverzní pomník československým letcům na pražském Klárově? A máme vůbec na
pomníky pohlížet jako na umění, nebo jen jako na připomínku událostí, jejichž jedinou „správnou“
interpretaci chce právě vládnoucí systém kanonizovat a „naučit“ mladou generaci?
17.8. 2014
Po bouřce se odlomila omítka. Pod ní našli hlínu z bojiště u Zborova. „Drahé památce,
padlým bratrům u Zborova, věnují bratři živí!“ Těmito slovy začíná dopis, který 17. července 1927 uložili
do schránky s půdou z bojiště u Zborova legionáři z Opatovic nad Labem. Jen pár dní před stým výročím
začátku první světové války byla náhodně objevena na místní radnici.
17.8. 2014
Bratislava si pripomenula 95. výročie pripojenia Petržalky. Zásluhou Petržalského
okrášľovacieho spolku si Bratislava v piatok 15. augusta 2014 pripomenula 95. výročie pripojenia
Petržalky k Bratislave a k Československu
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14.8. 2014
Vznik československých legií připomene v Kyjevě pamětní deska. Vznik
československých legií připomene v Kyjevě pamětní deska. Umístěna bude na chrámu na Sofijském
náměstí, řekl dnes Pavel Filipek z ministerstva obrany. Stát by se tak mělo 28. září při výročí slavnostní
přísahy prvních příslušníků České družiny. V plánu je také stavba pomníku, který připomene padlé
legionáře. Vytvoření československé dobrovolnické jednotky odsouhlasily ruské úřady přesně před 100
lety, tedy 12. srpna 1914.
10.8. 2014
Nevšedné pomníky padlým v prvej svetovej vojne na Záhorí. Prvá svetová vojna,
nazývaná súčasníkmi Veľká vojna, znamenala strašnú tragédiu pre ľudstvo. Veď na jej následky zomrelo
okolo 10 miliónov vojakov a ďalších 10 miliónov civilov zomrelo na nákazlivé nemoci, hlad a rôzne
útrapy. Zo Slovenska do nej narukovalo 400 000 mládencov a mužov, z ktorých sa okolo 69 000 už
domov nevrátilo.
10.8. 2014
V Kostelci opravili pomník věnovaný obětem 1. světové války. Kostelec na Hané – Město
Kostelec na Hané pokračuje v drobných architektonických opravách. V loňském roce opravami prošel
kříž s ukřižovaným na křižovatce u Tyršovy ulice z roku 1767. V letošním roce, kdy si připomínáme sto
let od vypuknutí první světové války, opravami prošel Pomník padlých na Jakubském náměstí, který již
byl ve špatném stavu.
10.8. 2014
Náměstí v Kelči čeká výrazná proměna. Stěhování čeká také památník obětem druhé
světové války. Rekonstrukce náměstí potrvá do konce března příštího roku.
7.8. 2014
Věčný evergreen tábora v Letech u Písku. Památník tzv. cikánského sběrného tábora v
Letech slouží již po mnoho let jako obvyklé divadlo, kde se jednou za čas sejde romská společnost,
duchovní a výjimečně nějaký politik. Po protestech proti vepřínu vše utichne.
7.8. 2014
Malý pomníček v šumavských lesích připomíná masakr cikánského tábora. Ani náznak
slitování neprojevili vojáci, kteří jednoho květnového rána roku 1715 vystříleli cikánský tábor usazený na
jednom ze šumavských vrchů. Vraždu třinácti žen a dětí i pozdější popravu jedenácti mužů a chlapců
dnes připomíná nenápadný pomníček nedaleko Lipna skrytý v lesním šeru.
7.8. 2014
V Hřivínově Újezdu odhalili pomník padlým vojákům. Dlouhatánský průvod obyvatel se
v neděli táhl Hřivínovým Újezdem. Ačkoli si připomínali událost už sto let starou, pietu přišlo uctít hodně
lidí z vesnice. Tragická historie se týkala téměř každé rodiny. Právě
ěli v obci odhalili památník
obětem první světové války. Na pomníku je vytesáno třináct jmen.
7.8. 2014
Most, kámen i led. Pomníky obětí Velké války mají mnoho podob. Před sto lety vstoupila
Velká Británie do první světové války. Avšak oběti a místa bojů si připomínají lidé po celém světě. Ke
vzpomínkám nejčastěji slouží památníky. Některé z nich vznikly hned po válce, jiné docela nedávno.
Jejich podoba se liší – od tradiční kamenné desky až po tající ledové sochy.
3.8. 2014
Sedlčtí připravili vzpomínku na padlé, kteří narukovali do 1. světové války. Obyvatelé
obce Sedlce v sobotu vzpomínali na své padlé v první světové válce. Ti tu mají již od roku 1934 pomník.
Po osmdesáti letech se dočkal dokonalé renovace i okolí. Na slavnostní znovuodhalení pomníku se sešla
více než stovka obyvatel, ale i lidé z okolních obcí i krajského města.
3.8. 2014
V Hřivínově Újezdu odhalí nový památník obětem velké války. Ve většině obcí nyní
uctívají památku obětí první světové války. Nejinak tomu bude v neděli i v Hřivínově Újezdu. Slavnost
však bude přesto netradiční. V obci totiž odhalí památník úplně nový. Dosud měla obec společný
památník s Kaňovicemi, kde je také umístěn.
2.8. 2014
Ruská federácia si dôstojne pripomenula svojich padlých v 1. svetovej vojne. V Moskve
na Poklonnej hore si Rusi v piatok 1. augusta 2014 odhalením Pomníka ruským obrancom vlasti veľmi
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dôstojne pripomenuli začiatok 1. svetovej vojny a vynútený vstup Ruského impéria do nej. Slávnostná
udalosť – pietna pripomienka státisícov padlých vojakov rôznych národov ruského samoderžavia sa
pripravovala od apríla do septembra roku 2013, kedy vyhlásili súťaž na toto monumentálne dielo.
2.8. 2014
První světová válka je příkladem vítězství ambicí nad zdravým rozumem. V Moskvě byl
odhalen památník hrdinům Velké války.
30.7. 2014
II. ročník letného Legiomaršu. V sobotu 26. 7. 2014 sa v Bystřici uskutočnil II. ročník
letného Legiomaršu na pamiatku padlých v bojoch o Tešínsko začiatkom roku 1919 a veliteľa našich
jednotiek plk. Josefa Šnejdárka. Na akcii sa zúčastnili vojnoví veteráni, starostovia Bystřice a okolitých
obcí, členovia Československej obce legionárskej z Jednoty Frýdek-Místek a Český Brod, členovia
vojenských klubov a asi stovka záujemcov z radov verejnosti od najmladších vekových kategórií až po
turistov v pokročilejšom veku. Význam tohtoročného Legiomaršu zdôrazňuje skutočnosť, že záštitu nad
podujatím prevzal prezident Českej republiky Miloš Zeman.
30.7. 2014
U obce Nakléřov je zničený pomník. Pomník s vazbou k bitvě z 30.8.1813 mezi
spojeneckou a francouzskou armádou byl poškozen. Pomník zřízen na místě, kde stál stan, ve kterém
Napoleon spal. V současné době byla odcizena deska.
29.7. 2014
První světová válka na Osoblažsku: Vznikly pomníky připomínající krutou minulost.
Před sto lety začala první světové válka, která zasáhla dnes překrásný krajinný výběžek – region
Osoblažsko. Studio STA přináší speciální reportáž v podání historické vzpomínky od autora Bohuslava
Fajkuse z Hrozové na Osoblažsku.
29.7. 2014
První světovou válku připomíná v ČR tisíce hrobů a pomníků. Malé i velké památníky,
hrob neznámého vojína i vojenské hřbitovy připomínají po celé České republice první světovou válku,
která začala před 100 lety, 28. července 1914. Podle odhadů ve válce bojovalo na obou stranách konfliktu
asi 1,4 milionu Čechoslováků, z toho asi 140.000 jich zahynulo.
29.7. 2014
Kutnohorsko dnes vzpomíná na oběti války. V Jakubu proběhne zvláštní bohoslužba.
Kutnohorsko si dnes připomíná 100 let od vypuknutí první světové války. Po celý den mají Kutnohoráci
možnost zapálit svíci a zavzpomínat na padlé na zvláštním pietní místě v kostele sv. Jakuba.
29.7. 2014
Na opravy pomníků obětem 1. sv. války se na Hranicku nezapomíná. Konflikt, jehož
rozměry světové dějiny ještě nikdy předtím nepoznaly. Přesně před sto lety začala první světová válka,
která výrazně ovlivnila následný vývoj i v českých zemích.
27.7. 2014
Zvony umístěné v Čeladné na náměstí mají připomínat mír. Staré zvony z věže kostela v
Čeladné na Frýdecko-Místecku se staly připomínkou míru. Radnice je umístila na náměstí ke 100. výročí
vypuknutí první světové války. Součástí dnešního odhalení památníku byla mše za obyvatele beskydské
obce, kteří padli během bojů velké války.
27.7. 2014
Takto dopadl pomník polních myslivců na bojišti z r.1866 na václavicích u náchoda,po
nájezdu také milovníků historie.Koho asi těší na zahradě?Co jsme za národ,který se takto chová ke své
historii.V současné době jsou shromaďovány peníze na opravu.
27.7. 2014
Socha Milady Horákové získala od Pražanů první desetitisíce. Praha – Na transparentní
konto 8123455001/5500, založené pro realizaci pomníku JUDr. Milady Horákové Nadačním fondem
Stránský, přispěli Pražané za první měsíc částkou v celkové výši bezmála 33 500 korun.
27.7. 2014
U bojkovické sochy Svobody odhalí pomník se jmény osmapadesáti obětí. Pamětní desky
se jmény obětí 1.světové války slavnostně odkryjí v neděli 27.července u bojkovické sochy Svobody.
Akce se koná u příležitosti připomínky stého výročí od začátku Velké války.
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25.7. 2014
Válečných hrobů je téměř sto. Tachovsko – Tisíce obětí je pohřbeno ve válečných
hrobech v tachovském okrese. Podle Centrální evidence válečných hrobů je jich na Tachovsku 62 a na
Stříbrsku 31. Celkem by v nich mělo odpočívat více než 2700 obětí válek – především obou světových.
Převažují přitom oběti první světové války, od jejíhož vypuknutí uplyne v pondělí 100 let.
25.7. 2014
Vzpomenou více než tisíc padlých rodáků. Na hřbitovech. Hustopeče, Valtice – Oběti
první světové války si v neděli připomenou v Hustopečích a Valticích. Padlým obyvatelům ze svých měst
i blízkých obcí pořadatelé připravili vzpomínkové akce. V Hustopečích si následky krvavého konfliktu
připomenou odhalením pamětní desky. Kromě toho přečtou jména odvedených a mrtvých mužů. V
programu je i koncert v kostele.
25.7. 2014
Téměř tajemný Vítkov, památník vystavěl architekt legionářů. Životním a v
panoramatu Prahy nepřehlédnutelným dílem architekta Jana Zázvorky je Národní památník na hoře
Vítkov. Byl ovšem také autorem řady dalších staveb a projektů – například smíchovského nádraží či
vojenského muzea. Jan Zázvorka byl žákem Jana Kotěry na uměleckoprůmyslové škole. U svého učitele
pak nějakou dobu také pracoval. Za války byl odvelen na frontu a prošel anabází legionáře v Rusku.
Domů se vrátil přes Panamu až v roce 1920. Tato zkušenost byla pro jeho tvorbu velmi důležitá.
25.7. 2014
Spouštíme virtuální památník pro padlé vojáky. Přidejte svou kondolenci. Zemřeli při
nasazení v zahraničních misích. Vzpomínkovou stránku na všechny zahynulé české vojáky vytvořil
zpravodajský server Lidovky.cz na adrese www.lidovky.cz/pieta.
25.7. 2014
V Hradčovicích znělo requiem pro padlé. Páter Zdeněk Gerhard Klimeš sloužil v sobotu
ve farním kostele v Hradčovicích requiem za jedenašedesát místních obětí 1. světové války. Na requiem
navázalo položení věnce u místního památníku.
25.7. 2014
Badatel Tichý představil v televizi pomník padlým v zaniklé obci. Česká televize
odvysílala třetí díl cyklu Naše Velká válka, který byl kromě jiného zaměřen na pomník padlým v první
světové válce, od jejíhož rozpoutání letos uplynulo 100 let. Průvodcem v zaniklé obci Sklenářovice
nedaleko Trutnova byl známý badatel a znalec Krkonoš Antonín Tichý ze Svobody nad Úpou, s nímž
Trutnovinky v roce 2010 přinesly obsáhlý rozhovor.
25.7. 2014
Opravený památník ve Velkých Němčicích: své předky na něm má téměř každá rodina.
Velkou slávu připravují na víkend patrioti z Velkých Němčic na Břeclavsku. V neděli tam totiž dojde k
odhalení opraveného památníku padlým hrdinům první světové války z roku 1921.
20.7. 2014
Po letech snah u Hrdějovic opravili šestimetrový monument. U Hrdějovic na jihu Čech
historici a fanoušci aviatiky opravili a znovu odhalili jeden z největších leteckých pomníků první
republiky. Připomíná havárii letounu, k níž zde došlo v roce 1924. Opravu iniciovala reportáž České
televize. Místo připomíná letecké neštěstí z července 1924, kdy na poli vyhasly životy průkopníků
letectví Františka Křečana a Jaroslava Vondráška. Při cvičném letu se jim vznítil motor a havarovali. Na
pomník se složili vojáci, nechali ho postavit rok po havárii. Sochaři stála modelem sestra jednoho ze
zahynulých letců.
20.7. 2014
Opravený památník: své předky na něm má téměř každá rodina. Velké Němčice – Velkou
slávu připravují na víkend patrioti z Velkých Němčic. V neděli tam totiž dojde k odhalení opraveného
památníku padlým hrdinům první světové války z roku 1921.
20.7. 2014
Kde najdete pomník generála Sochora? Generálmajor Antonín Sochor, nositel Řádu
Bílého lva a hrdina Sovětského svazu, se narodil 16. července roku 1914 a letos si připomínáme jeho sté
výročí narození. Vojenskou službu absolvoval na Slovensku, po okupaci uprchl z pracovního tábora do
Ruska, kde vstoupil do Československé armády.

34

19.7. 2014
Pomník léta chátral, v pátek jej znovu odhalí. Hrdějovice – Dlouhá léta nikdo nevěděl,
komu patří pomník dvou letců nedaleko Hrdějovic. Místo aby byl cílem procházek či výletů, udělali si z
něj terč vandalové. Šestimetrový pomník výtržníci například postříkali barvami a dokonce z něj ukradli
bronzové pamětní desky.
19.7. 2014
Tisíce obětí nacistů z podzemní továrny Richard by mohl uctít sad. Litoměřický architekt
Filip Landa navrhl památník, který by připomínal oběti nacistů v tamější podzemní továrně Richard.
Připomínku by tvořil Sad smíření, který by vznikl vysazením stromů a symbolicky by zaplnil krajinu, jíž
dříve obepínal ostnatý drát. Za návrh dostal Landa cenu rektora a zaujala i starostu Litoměřic.
19.7. 2014
Po sto letech od války odhalili pomníček. Otavožaty – V sobotu 12. 7. odpoledne si v
Otavožatech, v místní části Senožat, za hojného počtu návštěvníků připomněli tamní osadníky, kteří padli
v první světové válce.
19.7. 2014
V Polsku byl rozbit na kusy památník osvoboditelům od fašismu. Ve městě Limanowa,
50 km jihovýchodně od Krakowa, byl barbarským způsobem zničen památník sovětským vojákům –
osvoboditelům. Reportáž přineslo Radio Krakow.
8.7. 2014
Konferencia o československých légiách v Zlatých Moravciach. V dňoch 2. a 3. Júla
2014 sa v Zlatých Moravciach uskutočnila konferencia pre učiteľov a pedagógov základných a stredných
škôl na tému 1. Svetová vojna a československé légie.
6.7. 2014
Ukradený český znak se vrátí na památník na Velké Javořině. Ukradený český znak z
památníku Bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině znovu vzniká za přispění výtvarníka Otmara
Olivy z Velehradu a provozovatele Holubyho chaty Miroslava Martinčeka.
6.7. 2014
Hlinecký pomník stojí už 90 let. V průběhu první světové války bylo v českých zemích,
které byly součástí Rakousko–Uherské monarchie, mobilizováno 1 537 000 mužů, z nichž 236 000 padlo,
713 000 bylo zajato a 433 000 zůstalo nezvěstných.
3.7. 2014
První světová válka je pro obyvatele Plískova stále živým mementem. Podle údajů mělo
být od počátku první světové války do konce roku 1917 v celém Rakousko Uhersku k vojsku odvedených
8 420 000 mužů. Z toho jich padlo na bojištích přes 1 200 000 a zraněno bylo 1 800 000.
2.7. 2014
Příběh z Litovelska: Pomník padlým ve Vilémově. První světová válka se podepsala na
osudu rodin všech obcí z Litovelska. Mladí muži odešli do války a mnoho se jich do svých rodných
vesniček nevrátilo.
1.7. 2014
Proměny Trutnova – Pomník vojáků, kteří padli v Bosně a Hercegovině. Na pohlednici z
konce 19. století ze sbírky Pavla Janaty je vyobrazen vojenský pomník, který stával v parku nad dnešní
Úpickou ulicí. Šest metrů vysoký pomník z černé leštěné slezské žuly, zakončený pozlaceným rakouským
orlem, byl odhalen 28. září 1898.
1.7. 2014
Okřídlený lev stále může zmizet. Radnice se brání u ministerstva. Praha 1 požádala
ministerstvo kultury o přezkum rozhodnutí magistrátních památkářů o umístění památníku
československým válečným letcům na Klárově. V pondělí to uvedla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.
1.7. 2014
Pomník padlým legionářům v Ml. Boleslavi byl doplněn o prsti z legionářských bojišť.
Letité snahy Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi o nápravu pietního místa zničeného nacisty se ke 100.
výročí zahájení československého boje za samostatnost staly skutečností obnovením pomníku na
Komenského náměstí.
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Plné znění článků naleznete v elektronické verzi našeho zpravodaje Monument
http://www.vets.cz/monument/
O Spolku pro vojenská pietní místa

Adresa: Spolek pro vojenská pietní místa, Brunclíkova 9, 162 00, Praha 6
IČO: 28559410
Bankovní spojení: 2600296246/2010 (Fio banka)

Důležité kontakty
Než nám napíšete dotaz, podívejte se prosím, zda není již zodpovězen v FAQ.
Prosím pište pouze na jednu adresu. V případě potřeby si Vaše dotazy předáme.
–
Výkonný výbor: Mgr. Vojtěch Stráník, předseda, vojtech.stranik@vets.cz
Vladimír Štrupl, místopředseda, vets@vets.cz
Pokladník: Ing. Jiří Porteš
Příspěvky na web (nová vpm, doplnění informací, atd.): Ing. Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz
Dotazy na vpm, osoby, časopis Monument: Martin Brynych, monument@vets.cz
Správa webových stránek: Mgr. Vojtěch Stráník, vojtech.stranik@vets.cz

Informace pro zasílání členských příspevků
Členské příspěvky je možné:
1) zaplatit na spolkových setkáních (či valné hromadě)
2) zaslat na spolkový účet 2600296246/2010, jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (viz seznam
členů), ideálně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují :

Ve třetím čtvrtletí 2014 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Děkujeme za podporu!
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