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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 druhé letošní číslo spojeného zpravodaje Spolku
pro vojenská pietní místa a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2015.
Už minule jsem v úvodu zmínil kolik vpm se podařilo vložit do anší databáze. I tentokrát si to
neodpustím. Za 3 měsíce to bylo více než 1 300 památek. Myslím, že je to úctyhodný výkon. A
mimochodem, překonali jsme hranici 40 000 památek.
Stejně pozitivně lze vidět i růst počtu přispěvatelů, více než 30 nových přispěvatelů, kteří se
rozhodli pomoci nám s naší databází je nesmírně vítanou pomocí.
Velice dobrou zprávou je, že naše data a projekt jako takový zaujal i na školní půdě. Nakonec, je
to jedna z našich hlavních cílových skupin, máme zde dva samostatné příspěvky na toto téma a doufejme,
že budou přibývat.
Neméně dobrou zprávou je, že jarní a vlastně už i letní počasí vylákalo ven velké množství
příznivců geocachingu a tím pádem roste počet návštěv u schránek zřízených u vojenských pietních míst.
Stejně tak jsme odbavili nemalé množství dotazů, především j osobám na památkách, část dotazů
čak na svého řešitele stále čeká a určitě budeme rádi, když nám pomůžete.
Projekt „Zapomenutý legionář“ zdá se byl úspěšně nastartován. Díky Vladimírovi Štruplovi máme
další pomníček obnovený péčí našeho Spolku. A vůbec nám letošní 70. výročí konce 2. světové války
v Evropě přineslo velké množství památek. Postupně se už objevují v naší databázi.
Od jara již nemáme zastoupení v komisi historicko-dokumentační ČsOL a tím pádem ani
v meziresortní komisi při MO. Ale jistě to nebude mít vbětší vliv na spolurpáci s ČsOL. S MO problém
nebude vůbec žádný, tam má Spolek vlastní dohodu.
Máme před sebou cyklopřejezd, tak doufejme, že počasí vyjde a účastníci budou spokojeni jako
každý rok.
Léto letos přišlo nějak dříve, takže mnoho z nás se již rozběhlo fotit. Nezbývá tedy všem popřát než
stovky dalších nalezených památek a tím i osudů.
Vážení čtenáři, přispěvatelé, spoluspolkovníci, sestry a bratři – mnoho zdaru v naší práci.
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!
Martin
Vítejte mezi námi :
Přispěvatelé: Hana Kučerová, Gabriela Střeláková-Kopcová, Josef Čáslavka, Lukáš Franklyn Racocha,
Ladislav Bražina, Petr Hurych, Ing. Petr Holý, Petr Antonín Karlíček, Bob Paulson, Viktor Kornienko,
Pavel Daoudi, Jaroslav Pulkrábek, Michal Nosek, Karel Kiesel, Radka Škopková, Josef Šebestík, Dearg
Due, Igor Mieč, Kusák Pavel, František Kodera, Roman Drašnar (Buddies " of the 4th Armored Division
Písek), Josef Drahonský, Roman Hartl, Ing. Emilie Herková, Petr Fiebiger, anquetil, Jiří Zelenka, Alois
Hofmann, Roman Hartl, Horst Wágner, Corinna Herden, Jana Valentová, Radovan Ernest, Jan Rajčáni,
Hanna Derda, Alois Franz Rott, Jiří Vondřejc, Petr Kudláček.
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Ve spolku: -V jednotě ČsOL Český Brod: PhDr. Vladimír Svoboda, Ing. Peter Horák, Igor Bielický.
****
Kronika Projektu
7.4.
14.4.
21.4.
21.4.
28.4.
12.5.
14.5.
21.5.
22.5.
25.5.
2.6.
16.6.
22.6.
30.6.
30.6.

39 900 VPM, zapojilo se 630 osob.
40 000 VPM, zapojilo se 635 osob
40 100 VPM, zapojilo se 635 osob
40 200 VPM, zapojilo se 637 osob
40 300 VPM, zapojilo se 637 osob
40 400 VPM, zapojilo se 640 osob
40 500 VPM, zapojilo se 642 osob
40 600 VPM, zapojilo se 644 osob
40 700 VPM, zapojilo se 644 osob
40 800 VPM, zapojilo se 644 osob
40 900 VPM, zapojilo se 652 osob
41 000 VPM, zapojilo se 657 osob
41 100 VPM, zapojilo se 663 osob
41 200 VPM, zapojilo se 669 osob
41 239 VPM, zapojilo se 669 osob

Výročí 70. let od konce 2. světové války, autor : Vladimír Štrupl.
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Z našich aktivit
Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa se mohou vyskytovat některé symboly z dob nacismu či
komunismu. Jejich případné uveřejnění na těchto stránkách je čistě ze studijních, historických a
dokumentačních důvodů pro potřeby badatelů a neslouží k propagaci jakékoliv ideologie a hnutí, které
směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či
třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Od těchto ideologií se provozovatelé webových stránek
jednoznačně distancují. Zároveň se distancujeme od osob, které památky poškozují či odcizují a toto
jednání rezolutně odsuzujeme.
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 2015 setkání příznivců Spolku proběhne
v těchto dnech: 8/1, 5/2, 5/3, 2/4, 21/5, 46/, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11 a 3/12.
.****
89. setkání klubu (projektu) VETS
89. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 2. dubna 2015 v Praze v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: Martin, Jirka a Vladimír.
1) V úvodu jsme prodiskutovali článek z internetu o možné likvidaci dalšího pomníku obětem 2. světové
války. Doufejme, že v tomto případě jde pouze o poněkud nevtipný apríl.
2) Martin sestavil návrh na úpravy webu a databáze, které vycházejí ze všech požadavků za posledních
několik měsíců, tak jak se hromadily. Seznam bude doladěn, odsouhlasen a předán k realizaci, tedy toho
co bude technicky možné, protože naše nápady jsou značné.
3) Vladimír informoval o postupu prací na obnově pomníčku v Mělnickém Vtelnu.
4) Předseda oznámil, že daňovou povinnost máme splněnu.
5) Bude aktualizována tabulka s financemi polku v členské části diskuse.
6) Všichni naši členové a příznivci Jiřího Padevěta, chystá se další kniha mapující období po skončení
války. Případné náměty na zajímavé lokality se soustřeďují u Jirky, který je předá.
Zapsal Martin
****
90. setkání klubu (projektu) VETS
90. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 21. května 2015 v Praze v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: Martin, Vladimírové Ježek a Štrupl, Jirka, Pepa a na chvilku zaskočil Vojta.
1) Martin informoval o ukončení svého působení v meziresortní komisi pro VH na základě rozhodnutí
ČsOL, tím skončilo i jeho působení v komisi historicko-dokumentační ČsOL. Vlastně se tak završilo cca
10 let jeho působení na poli válečných hrobů a vojenských pietních míst pro ČsOL. Nově tuto agendu
bude mít na starosti J. Sitta.
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2) Pepa nastínil plán dalších akcí Českobrodské ČsOL pro zbytek roku, kde hlavní akce jsou
Cyklopřejezd, Dětský den v Brodě, včetně výroční schůze, zájezd do Přibyslavi, případné setkání v Brodě
a seminář na konci roku.
3) Další položkou byl převod členů ČsOL Středočeský kraj, novými členy Českobrodské jednoty tedy
jsou: PhDr. Vladimír Svoboda, Ing. Peter Horák, Igor Bielický a Ing. Jiří Simon, vše váleční veteráni.
4) Jak bylo zmíněno, jednou z akcí na nichž se budeme účastnit je Dětský den v Českém Brodě, který
pořádá sdružení Českobroďák. Pro nás bude vše „jako obvykle“, datum konání je sobota 12. září. Po
ukončení aktivit pro děti bude následovat výroční členská schůze jednoty.
5) Vladimír nás seznámil s novou knihou „Padli na barikádách“, která může velmi dobře posloužit pro
dohledání dalších vpm na území Prahy.
6) A nelze nepřipomenout, že už máme na webu více než 40 700 vojenských pietních míst.
Zapsal: Martin
****
Narozeniny
Dne 3. července má narozeniny člen naší jednoty, bratr Jeroným Šašecí,
válečný veterán, bojovník ze Slovenského národního povstání.
Přejeme mu pevné zdraví, neutuchající zájem o naši zem i smysl pro
humor.
Jednota ČsOL Český Brod
****
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Nový pomníček
Od soboty 18. dubna 2015 má
vesnička Radouň (okr. Mělník)
nový pomníček, připomínající
Jaroslava Chalupu, který padl 7.
května 1945 v boji s německými
okupanty. Původní pomníček byl
patrně zničen před lety při zemních
pracech, ale místní obyvatelé se na
něj pamatují. Obnovu inicioval
místopředseda Spolku pro vojenská
pietní místa Vladimír Štrupl a za
finančního přispění Obecního
úřadu Mělnické Vtelno a jednoty
ČsOL Český Brod jej spolu se
synem zhotovili a usadili. Společně
s dalším členem spolku Jaroslavem
Kotlabou pak očistili další čtyři
pomníčky v okolí a uklidili kolem nich, aby nejen v květnu důstojně připomínaly 70. výročí vítězství nad
nacizmem a oběti, které ; byly přineseny na konci 2. sv. války.

Při návštěvě místního hřbitova bylo
zjištěno, že je úplně rozbitá deska
na náhrobku v 1. sv. válce padlého
Ludvíka Oudrnického a odpadlá a
prasklá deska Josefa Deserty,
popraveného nacisty v r. 1943.
Členové spolku se prasklou desku
pokusí opravit.
Vladimír Štrupl
****
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Příspěvek Spolku pro VPM a jednoty ČsOL Český Brod k 70. výročí vítězství nad nacismem ve 2.
světové válce

Během slavných májových dnů jsme navštívili
Slavnosti svobody v Plzni. Byl tam mj.
slavnostně odhalen pomník gen. Pattona, na
doprovodných akcích jsme pak rozdali několik
stovek letáčků s informacemi o činnosti našeho
spolku. Svíčky jsme zapálili u Pomníku čs. letců
a u pomníku Obětem válek.
7. května jsme se rozhodli navštívit hřbitov
v Praze-Stodůlkách a skromně zde ozdobit hroby
padlých v květnovém povstání českého lidu. A
tak přibyla zapálená svíčka s logem Spolku pro
vojenská pietní místa a ČsOL na hrobech Josefa
Hlušičky a Františka Jindry. Na spolkem vloni
znovu objeveném a místní radnicí obnoveném hrobě čtyř vojáků ROA (Vlasovců) jsme otřeli desku a
ozdobili jej květinami, svíčku jsme zapálili i na hrobě amerického veterána 2. sv. války D. J. Robertse. U
pomníku padlých ve světových válkách ve Stodůlkách jsme k velké kytici od ÚMČ Prahy 13 přidali také
naši svíčku.
Osmého května, pro změnu na Olšanském
hřbitově: u velkých pomníků bylo již položeno
mnnoho věnců a kytic a proto jsme se raději
rozhodli najít některé zapomenuté a opuštěné,
tak jako to děláme již po několikátý rok.
Bohužel, není žádný problém mnoho takových
smutně opuštěných hrobů nalézt. Smetli jsme
z nich napadené listí, vytrhali plevel a otřeli
desky. Také zde jsme zapálili plamínky
vzpomínky na zmařené životy, které položili na
samém závěru války. Byl to hrob škpt. Jana
Hlavy, padlého 8.5. v boji o Rozhlas, Václava
Malého, padlého v ten samý den tamtéž, Jana Kocourka, padlého již v první den povstání 5.5.1945, dále
Karla Mikuláška, Jaroslava Straky a Jaroslava Sakaře. Květy a pietní úklonou jsme uctili také památku
padlých vojáků 1. čs. sam. armádního sboru v SSSR, barikádníků z Prahy 4 a také padlých vojáků Rudé
armády.
Čest památce všech, kteří padli za naši svobodu!
Květiny i svíčky uhradila jednota ČsOL Český Brod.
Vladimír a Diana Štruplovi
****
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Publicistika
Pekná legionárska akcia v Koryčanoch
Vo štvrtok 2. apríla 2015 sa v Koryčonoch
pri Kyjove uskutočnila pekná legionárska
akcia. Zásluhou vydavateľstva Burian
a Tichák s. r. o. v Olomouci vyšla nedávno
kniha spomienok ruského legionára
Františka Novotného, rodáka z Koryčian
a v tento deň ju toto vydavateľstvo
v Koryčanoch uviedlo aj na knižný trh.
Každá nová kniha spomienok našich
legionárov prináša nové informácie a vždy
ju treba uvítať ako významný príspevok
k mapovaniu čs. odboja v rokoch (1914 –
1918), keď sa rodila sloboda Čechov
a Slovákov,
základ
vzniku
Československej republiky na ktorej
ideový, demokratický a humanitný odkaz
nadväzuje aj štátnosť súčasnej Českej republiky a Slovenskej republiky.
Za pomoci Městskej knihovny Koryčany (pani Ilona Vybíralová), Městského úřadu Koryčany (pani
starostka Ing. Hana Jamborová) a Školskej družiny ZŠ Koryčany sa v tamojšej školskej družine stretli
záujemcovia o dejiny prvej svetovej vojny, príbeh československých légií a vznik Československa.
K dôstojnému priebehu akcie sa významne pričinila Jednota Československej obce legionárskej Valtice,
odkiaľ brat František Trávníček zabezpečil účasť dvoch legionárov v dobových uniformách z Kroměříže
(bratia Evžen Petřík a Martin Hoza) a tak isto aj z Koryčian Anežka Čechová, žiačka ZUŠ Koryčany,
svojou kultúrnou vložkou.
Predstavenie knihy moderoval pan Tichák, spolumajiteľ a zástupca olomouckého vydavateľstva, ktorý
podal informácie, ako publikácia vznikla a ako sa ju podarilo vydať. Potom Ferdinand Vrábel, člen
Jednoty ČsOL Český Brod povedal v krátkosti prítomným niečo o dejinách čs. légií a ich význame pre
vznik Československa, medzivojnovú československú armádu, a náš druhý a tretí odboj. Tak isto
prítomných oboznámil aj s projektom „Legie 100“ ČsOL a jeho najvýznamnejšími akciami, napríklad
s Legiovlakom.
Uvedenie knihy do života uzavrela živá diskusia prítomných, ktorá nadviazala na ideový a stále živý
odkaz zakladateľov čs. légií a Československej republiky: Tomáša Garrigue Masaryka, Milana Rastislava
Štefánika a Edvarda Beneša.
F. Vrábel, člen jednoty ČsOL, Český Brod
****
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Dny české historie v Křivsoudově 2015
V sobotu 25. dubna 2015 se uskutečnil
již II. ročník Dne české historie
v Křivsoudově. Akce připomenula 70.
výročí ukončení 2. světové války
v Evropě. Pořádali ji Centrum české
historie, Asociace nositelů
legionářských tradic Anlet, radnice
městyse Křivsoudov a místní Sokol.
V sokolovně se uskutečnila vernisáž
výstavy badatele a historika Jaroslava
Čvančary „Voláme všechny Čechy“. Na
venkovním prostranství se po celý den
prezentoval Klub vojenské historie
Benešov Carnivora a další nadšenci a
fandové se skvěle udržovanou
vojenskou technikou, výstrojí a výzbrojí různých armád z různých historických období.
Byl uspořádán koncert Pocta padlým, na kterém vystoupil Martin Maxa a skupina Taxmeni a další.
Slavnostně byla odhalena pamětní deska odbojářky Boženy Vicherkové, popravené nacisty 24. října
1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Čestnou stráž ve stejnokrojích a s vlajkami drželi členové
klubu vojenské historie, Sokola a za Spolek pro vojenská pietní místa jeho místopředseda Vladimír
Štrupl. Pietní akt nečekaně doprovodil přízemní průlet dvou letounů JAS-39 Grippen letectva AČR, který
přítomné mile překvapil.
Před sokolovnou proběhla působivá dramatická rekonstrukce čechtické tragédie z 8. května 1945, kdy na
udání jedné Němky bylo ustupujícími nacisty popraveno několik místních občanů, jeden tři výstřely
přežil.
Slavnostně byly pokřtěny dvě nové publikace – „Voláme všechny Čechy“ a US mise Velichovky 1945.
Obcí také projela kolona téměř 200 amerických automobilů.
Počasí se vydařilo a tak nezbývá jen doufat, že III. ročník bude neméně úspěšný.
Vladimír Štrupl
****
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40 000 – dobrý začátek
Spolek pro vojenská pietní místa v dubnu 2015 do své databáze zařadil vojenské pietní místo
s pořadovým číslem 40 000. Je to moc, nebo málo?
Nejdříve trochu historie a teorie.
V květnu 1919 byly Ústředním inspektorátem válečných hrobů rozeslány dotazníky všem obecním
úřadům, posádkovým velitelstvím, četnických stanovištím, majitelům hřbitovů a úřadům, vedoucích
úřední matriky k získání podkladů pro založení katastru válečných hrobů.
Z odpovědí bylo zjištěno, že na celkem 5 493 hřbitovech je celkem 171 385 hrobů s cca 203 160
ostatky, z nichž bylo 5 Francouzů, 1 Brit, 3 Američani, 51 331 Rusů, 22 070 Srbů, Chorvatů a Slovinců,
9 666 Poláků, 13 Bulharů, 277 Ukrajinců, 12 074 Rumunů, 15 765 Italů, 12 156 Rakušanů, 4 377
říšských němců, 21 254 Uhrů, 563 Turků a 2 627 nezjištěných. Cizinců bylo tedy celkem 152 182 a 50
978 Čechoslováků. Současně se vypátralo, že existuje celkem 63.478 neupravených hrobů s 119 192
ostatky.
Inspektorát válečných hrobů byl později přejmenován na ústřední správu válečných hrobů a k 1. 4. 1924
evidoval na 4 970 hřbitovech v obvodech 4 591 obcí celkem 139 557 válečných hrobů.
Tolik k období po 1. světové válce. Po druhé světové válce úsilí zajistit evidenci válečných hrobů
pochopitelně neustalo.
Po válce byly zaznamenány tyto ztráty: Rudé armády 97 325, rumunské armády 12 742, čs. armádyvýchod 5 620 a čs. armády-západ 896; Popravení čs. důstojníci a rotmistři za nacistické okupace: 521;
Oběti: SNP 15 000, pražského povstání 2 898 a nacistické persekuce 36 530; Popravení a zemřelí v
Terezíně: 35 000; dále 279 Američanů, 268 Britů, 474 Francouzů, 44 Holanďanů, 10 Belgičanů, 91
Poláků, 34 Jihoslovanů a 17 Bulharů, tzn. celkem 206 952 a cca 107 477 Židů deportovaných jak z území
českých zemí tak i Slovenska.
I v poválečném období docházelo k úmrtím vojáků a občanů. Další padlé a zahynulé vojáky přinášejí také
novodobé mise AČR.
Od roku 1999 je péče o válečné hroby svěřena do působnosti Ministerstva obrany. V rámci Ministerstva
obrany péči o válečné hroby organizuje a koordinuje Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany
ČR.
Péče o válečné hroby v ČR se týká nejen válečných hrobů s ostatky, ale i pietních míst, která jsou
připomínkou oběti válek. Všechny válečné hroby jsou chráněné stejně, bez ohledu na to, zda se jedná o
hroby našich nebo spojeneckých vojáků anebo zda se jedná o hroby bývalých nepřátel. V péči
pochopitelně nehraje žádnou roli původ padlých, na všechny je nazíráno jako na oběti válek a nejsou
posuzovány podle státní příslušnosti, národnosti a podobně. Cílem péče o válečné hroby je jejich
zachování v důstojném a poznatelném stavu. Rozsah péče o válečné hroby je stanoven zákonem a v ČR ji
vykonávají zejména obce, které většinu z nich vlastní, péče o české válečné hroby v zahraničí je zajištěna
mezivládními smlouvami.
Centrální evidenci válečných hrobů vede Ministerstvo obrany na základě zákona 122/2004 Sb. o
válečných hrobech.
Ke dni 6. 11. 2014 bylo na území České republiky evidováno celkem 34 185 válečných hrobů. Ke dni 3.
5. 2015 je na území České republiky evidováno celkem 34 592válečných hrobů s vazbou na 503 817
obětí. Z toho počtu se jedná o 21 577 válečných hrobů s ostatky a 13 015 pietních míst. V zahraničí je
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evidováno 3 092 válečných hrobů s vazbou na 29 431 obětí (2873 válečných hrobů s ostatky a 219
pietních míst).
Centrální evidence válečných hrobů je doplňována péčí pracovníků obecních i krajských úřadů. Díky
nemalému úsilí ale i nadšení zaměstnanců Odboru pro válečné veterány MO patří tato databáze
k nejlepším na světě. Nejen z hlediska rozsahu, ale i formy přístupnosti dat veřejnosti. Všechny informace
lze získat online na adrese http://www.valecnehroby.cz/ jak pomocí hledávání přes dotazu ve formuláři,
tak pomocí vyhledáváním v mapě.
Spolek pro vojenská pietní místa
Spolek pro vojenská pietní místa vhodně doplňuje úsilí na mapování našich dějin tím, že vyhledává nejen
válečné hroby podle definice zákona 122/2004, ale mapuje také všechny další pietní místa, rodinné hroby
vojáků a legionářů a další památky. Zaměřuje se tak na místa, která dosud nemají status válečného hrobu,
nebo by tento status dokonce ani nemohla získat.
Vybrané lokality, které dosud nemají status válečného hrobu, navrhuje obcím, aby je zařadili do databáze
válečných hrobů. Tyto informace si obecní úředníci mohou bezplatně vzít z databáze Spolku pro vojenská
pietní místa, včetně fotografií. Tímto způsobem je možno z pozice neziskové organizace pomoci urychlit
mapování válečných hrobů.
Zároveň však Spolek pro vojenská pietní místa mapuje i památky na vojáky, kteří zahynuli při plnění
služebních úkolů v době míru. Například při leteckých katastrofách, nehodách při výcviku, apod. Stejně
tak nezapomíná například na příslušníky vojsk MV, PS, stejně jako na oběti pokusů o přechod státní
hranice.
Spolek pro vojenská pietní místa aktivně vyhledává informace i o zaniklých památkách.
V malém, leč ne úplně zanedbatelném rozsahu se Spolek také zaměřuje na obnovu památek a podporu
dalších osob v těchto aktivitách například poradenskou činností.
Spolek provozuje webové stránky www.vets.cz, kde lze nalézt informace nejen o více než 40 000
vojenských pietních místech, ale je zde také prostor pro dotazy zájemců o tuto problematiku, diskusní
fórum badatelů, zpravodaj k problematice vojenských pietních míst a několik dalších věcí.
Spolek pro vojenská pietní místa se zapojil do mezinárodní hry Geocaching a to tak, že v rámci aktivit
Spolku a ČsOL bylo zřízeno několik schránek pro tuto hru u vojenských pietních míst, čímž se podařilo
na méně známá místa přivést mnoho návštěvníků.
Ta čísla ….
Ale 40 000 vojenských pietních míst je přeci jen stále jen díl z obrovského množství dosud
nezmapovaných připomínek našich vojenských dějin. Již v úvodu je naznačeno, že se u nás má jednat o
více než 100 000 památek. Jistě jich mnoho podlehlo zubu času, případně dějinné nezvratnosti, ale i tak je
možno mnoho z nich dohledat.
Zmapovat 40 000 památek trvalo Spolku pro vojenská pietní místa přibližně 10 let. Za tu dobu se do této
aktivity zapojily desítky členů spolku, ale především více než 600 dobrovolných přispěvatelů,
amatérských badatelů. 40 000 památek to je obrovské množství jmen a osudů. Na mnoha památkách není
uvedeno jen jedno jméno, mnohdy jsou to desítky či stovky, tedy databáze spolku již nyní obsahuje
statisíce jmen obětí válek i vojáků všech možných konfliktů s vazbou na Českou, ale i Slovenskou
republiku a mnoho dalších států, kde působili naši vojáci a kde umírali naši spoluobčané.
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Jak dál?
Pomocí matematiky se dá lehce určit, že ještě nejsme ani v polovině mapování toho co by se mělo udělat.
Tedy máme před sebou minimálně 10 let práce. Ovšem jen tak, že se vše projde, zmapuje a
zdokumentuje, se dostaneme nestrannému zdroji pro historické bádání. Zdroji, který jistě vhodně doplní
šedé zdi badatelen a knihoven. Zdroji, který může ukázat neznámá jména, neznámé osudy obětí i hrdinů.
Jestli vás tento článek zaujal, podívejte se na stránky Spolku pro vojenská pietní místa na adrese
www.vets.cz. Stránky jsou denně aktualizovány, denně jsou doplňovány nově nalezené památky. A určitě
budeme velmi rádi za každou pomoc. Uvítáme dopřesnění již nalezených památek, informace
k jednotlivým osobám, jejichž jména jsou uvedena na památkách a pochopitelně budeme velmi rádi za
další lokality, další památky.
Jedinec může udělat v mapování naší historie mnoho práce, ale na takto rozsáhlý úkol se vyplatí svoje
síly spojit. Pokloňme se našim hrdinům a vzdejme poctu našim obětem – nalezněme všechna místa s nimi
spojená.
Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto.
Martin Brynych
Zdroje: PhDr. Vališ Zdeněk, Válečné hroby, http://virtually.cz/archiv.php?art=11022,
http://www.valecnehroby.army.cz, www.vets.cz, www.army.cz,

****
Stanislav Voska
(*29.1.1914-+ 25.11.1938)
Od roku 2014 jsem členem Spolku pro vojenská pietní místa a moje činnost mě zavedla i k pomníku
obětem první světové války v obci Jiřice na Mělnicku. Na pomníku je jmenováno třináct občanů Jiřic,
padlích na bojištích první světové války. Později byla na pomník přidáná deska, na které je jmenován
Stanislav Voska, který padl 25.11.1938 na Slovensku u Čadce. Jméno mě vzhledem k datu úmrtí zaujalo
a proto jsem se o osud Stanislava Vosky začal zajímat. Počátkem třicátých let minulého století , potom co
se v sousedním Německu dostali k moci nacisté, začal gradovat do tragických rozměrů dlouhá léta
trvající konflikt mezi českým a německým etnikem v českých zemích. V březnu 1938 nacistické
Německo anektovalo Rakousko a potom si určilo za svůj cíl rozbití demokratického Československa. Po
zjištění údajných přesunů německé armády u hranic ČSR vyhlašuje čs. vláda částečnou mobilizaci a 20.
5. povolává do zbraně jeden ročník záložníků, tím navyšuje početní stav čs. armády ze 180 000 na 371
000 vojáků. Následuje sled události jehož vyvrcholením je 23. 9. 1938 vyhlášení všeobecné mobilizace,
povoláno je 18 ročníků záloh a Čs. armáda tak dosahuje stavu 1100000 mužů. Československo se na
obranu připravovalo od poloviny třicátých let a nástup povolaných záloh proběhl vzorně, národ byl plně
odhodlaný bránit demokracii. Naši spojenci Francie a Velká Británie, stále otřesení z velkých ztrát I. sv.
války, ale přistoupili k politice ústupků. Výsledkem této politiky, která se z historického hlediska ukázala
jako chybná, byla Mnichovská dohoda z 29.9.1938, kdy bylo dohodnuto odstoupení čs. pohraničí
Německu a Polsku. V této složité situaci se čs. vláda v čele s prezidentem E. Benešem rozhodne
nebojovat a 30.9.1938, z důvodu uchování míru v Evropě, nařizuje vydat pohraniční oblasti. Tento čin
nebyl dodnes naší veřejností správně pochopen. Rozkaz opustit pohraničí vyvolal v armádě všeobecný
nesouhlas, jsou známé případy, kdy někteří vojáci odmítli opustit svěřená obranná postavení, jiní dokonce
nezvládli opustit svůj obraný post a raději volili sebevraždu. I přesto čs. armáda nařízení respektovala a
pohraniční oblasti postupně vyklidila, po jejím odchodu následovalo vyhnání velké části obyvatel
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českého a židovského původu. Ani tyto drastické ústupky československé vlády neznamenaly uklidnění
situace, docházelo k stále častějším konfliktům. Jedním z takových střetnutí, které z přestřelky přerostlo v
rozsáhlý boj s nasazením větších ozbrojených uskupení byla i tzv. bitva u Čadce z 25.11.1938. V ranních
hodinách toho dne překročily vytýčenou státní hranici jednotky polské 25. pěší divize a střetly se se
strážemi čs. pěšího pluku 41. Bránícím se strážním oddílům pohotově přispěchaly na pomoc další
jednotky čs. armády, mimo jiné část horského pěšího pluku 2 a neúplný prapor tanků . K místu boje se
přesunovali další uskupení naší armády . Krátce po 11.00 hodině i přes značnou přesilu polské armády
přešla čs. pěchota do protiútoku a agresivní Poláky vyhnala do jejich výchozích pozic. Z výpovědi zajatců
bylo zjištěno, že do útoku na čs. postavení byly nasazeny polské pěší pluky 29, 56 a 60, částečně též 1.
pluk Podhalanských střelců. Poláci měli toho dne 20 mrtvých vojáků, na naší straně přišel o život
desátník 10. roty pěšího pluku 41 Dr. Edvarda Beneše Slovák Štefan Holienka a desátník 3. roty téhož
pluku Stanislav Voska z Jiřic u Kostelce nad Labem. V kmenovém listu Stanislava Vosky, který je uložen
ve VHA Bratislava zjistíme, že se narodil 29. ledna 1914 v Jiřicích. Byl české národnosti,
českobratrského evangelického vyznání. Vychodil obecnou školu a jednu třídu měšťanky. Pracoval jako
závozník. Nejbližší příbuzní bydleli v Jiřicích č. p. 59. Vojenskou základní službu nastoupil 1. října 1936
u 3. roty pěšího pluku 41 Dr. Edvarda Beneše. Dne 11. května 1937 byl dodatečně zařazen do náhradní
zálohy a o šest dní později propuštěn do civilu. Při odchodu z vojenské služby byl hodnocen jako velmi
veselý, snaživý, chápavý, zdatný, vytrvalý a bystrý, velmi dobře vycvičen ve všech funkcích v družstvu.
Od 19. září 1938 povolán na mimořádné cvičení. V důsledku mobilizace byl ponechán v činné službě.
Dne 25. listopadu 1938 krátce po polední padl během bojů proti polské armádě na Spiši u Svrčinovce. Na
praporní obvaziště byl donesen již mrtvý. In memoriam povýšen na desátníka. Ženatý, otec dvou dětí.
(použitá literatura: Jiří Plachý: Nástin personálních ztrát Československé armády v době od 21. května
1938 do 31. března 1939. Miloslav John, Charles K. Kliment, Břetislav Nakládal: Březen 1939. Tomáš
Jakl: Boj za svobodu 1938-1945.)
Jaroslav Kotlaba , člen Spolku pro vojenská pietní místa
****
Púť ČsOL do Arrasu a Dunkerque
V máji 2015 uplynulo 100 rokov od bojov
Roty Nazdar pri Arrase a 70 rokov od
kapitulácie nemeckých vojsk do rúk
československého generála Aloisa Lišku
v jeho hlavnom stane vo Wormhoute pri
Dunkerque.
Pri
príležitosti
týchto
významných guľatých výročí usporiadala
Československé
obec
legionárska
a Monisterstvo obrane Českej republiky na
tieto pamätné miesta púť.
Rota Nazdar vznikla hneď po vypuknutí
vojny v auguste 1914 v Paríži z tamojších
Čechov
a Slovákov.
Svoj
výcvik
absolvovala v juhofrancúzskom meste
Bayonne, kde 12. októbra 1914 zložila aj
prísahu. Do bojov bola nasadená v rámci Cudzineckej légie v Marockej divízii ako 1. rota práporu C 1.
pochodového pluku v Champagni a v oblasti Arrasu, La Targette, Mont St. Eloi, Souchez a Neuville Saint
Vaast. Marocká divízia mala v boji 9. mája 1915 ťažké straty a tak isto aj Rota Nazdar . Z nej padlo 42
príslušníkov a 90 bolo zranených, takže rota vlastne prestala existovať a zvyšných jej príslušníkov
rozdelili do iných jednotiek. V oblasti Arrasu v máji 1915 lietal ako bojový pilot aj Milan Rastislav
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Štefánik. Na pamiatku 100. Výročia nasadenia Roty Nazdar sme v blízkosti farmy Berthonval odhalili aj
tabuľu pripomínajúcu túto udalosť.
V Dunkerque a vo Wormhoute sme sa zúčastnili pietnych aktov pri príležitosti úspešnej operácie
Československej samostatnej obrnenej brigády v rokoch 1944 – 1945 a 70. Výročia kapitulácie nemeckej
posádky tejto pevnosti na brehu kanála La Manche. V týchto bojoch padlo 190 československých
príslušníkov brigády. V delegácii, ktorú viedol minister obrany Českej republiky bolo aj päť veteránov,
z toho traja príslušníci obrnenej brigády.
F. Vrábel
****
Jak Záhoří přišlo o hvězdu
První dekáda měsíce května se
tradičně nesla ve znamení pietních
akcí, při nichž jsme vzdávali poctu
těm, kteří padli za naši svobodu i
obětem válečného běsnění. Dva
vojíni Rudé armády se ze své
bojové cesty domů nevrátili a
odpočívají ve společném hrobu v
Záhoří. Ti, kteří chtěli na jejich
hrob položit kytičku, však měli
letos
na
hřbitově
ztíženou
orientaci. Rudá hvězda, která
zdálky dříve upoutávala jejich
pozornost,
byla
nahrazena
kamenným křížem, splývajícím s
okolními náhrobky.
Nešlo jen o pouhou záměnu. V
loňském roce byla totiž provedena
akce „oprava“ hrobu, a nebyla to laciná záležitost. O náklady na ni se rozdělil rozpočet Jihočeského kraje
a obce Záhoří. Bylo to několik desítek tisíc korun. V projektu opravy se už ale rudá hvězda neobjevila.
Představitelé obce se sice zachovali lépe, než třeba v Brně, kde se vydali na hvězdu na pomníku s
kladivem a sekáčem (majzlíkem), ale výsledek vyšel nastejno – hvězda už není! Katolíkům přibyl kříž a
Duka si může mnout ruce. Duše Mikolaje a Ivana se asi diví.
Ministerstvo obrany vede Centrální evidenci válečných hrobů. Tam je hrob v Záhoří zapsán jako VH
číslo CZE-3108-39565. Napadá Vás taky otázka, jestli se vzhled takto evidovaného objektu může
svévolně měnit (v tomto případě snad lze říci, že podstatně)? Že by k projektu opravy neměli co říci
pracovníci Městského úřadu v Písku (ORP), jejichž náplní práce je památková péče? Pokud se o
plánované akci nedověděli, je to špatně, pokud ano a neprotestovali proti změně vzhledu, je to špatně
taky.
Co dodat? Kdo je hrdý a kdo by se měl stydět? Posuďte sami!
MuS
****
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Prázdné místo
Letos si připomínáme 70. výročí
osvobození. Naše škola ZŠ Šafaříkova
vyhlásila pro žáky zajímavou
poznávací soutěž o památných místech
a pamětních deskách ve Valašském
Meziříčí, které se vztahují ke 2.
světové válce. Třída 4. A se zúčastnila
nejen svým projektem pietních míst,
ale i netradičně a to formou textilní
koláže. Rozhodli jsme se společně
vytvořit práci k Pomníku obětem
holocaustu na Vodní ulici. Jména
vytesaná do žuly byla podmětem a
motivací pro všechny. Začali jsme ve
třídě realizovat naši společnou
myšlenku. 150 lidí, kteří zde žili a už
se nikdy nevrátí, si zaslouží jistě nemalé připomenutí. Jména, která vpisujeme na plátno společně s datem,
a místem úmrtí jsou jen vzpomínkou. Rudé nápisy symbolizují, odkud přicházela jen smrt, koncentrační
tábory. Žlutá barva na plátně je
barvou židovské hvězdy s nápisem
Jude. Nápis a název díla, „Prázdné
místo“ ve spodní části přeložen
do hebrejského jazyka, jako
vzpomínka na osobnosti, které již
neuvidíme.
Připomněli jsme si oběti 2. světové
války, projevili jsme jim úctu a naše
práce je symbolem, že by se na tyto
hrůzy nemělo nikdy zapomenout.

Za třídu 4. A třídní učitelka Mgr. Lenka Šimčíková
****
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Využití vojenských pietních míst k výuce historie
Velmi pěkná ukázka aktivního přístupu k výuce historie na Základní škole Šafaříkova ve 4. A třídě.

Foto: Lenka Šimčíková
****
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Nová pamětní deska
Pamětní deska pplk. Bedřich Valla
Umístění: Praha 6, Kafkova 546/27
Nápis:
ZDE ŽIL V LETECH 1935 – 1944
PPLK. BEDŘICH VALLA – ŠÍP
DŮSTOJNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU ARMÁDY ČSR – ČLEN
ORGANIZACE OBRANA NÁRODA – ČLEN NÁČELNICTVA
SVAZU JUNÁKŮ, SKAUTŮ A SKAUTEK RČS –
ZAKLADATEL
A VŮDCE I. JUNÁCKÉHO STŘEDISKA V DEJVICÍCH
A TVŮRCE SKAUTSKÉ BRANNÉ VÝCHOVY – NOSITEL
ČESKOSLOVENSKÉHO VÁLEČNÉHO KŘÍŽE Z R. 1939,
ZLATÉHO JUNÁCKÉHO KŘÍŽE 1939 – 1945, NAROZEN
21. 1. 1892 V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU – ZEMŘEL
20. 5. 1945 PO ÚTRAPÁCH VĚZNĚNÍ V TEREZÍNSKÉ
MALÉ PEVNOSTI.
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Valla, Hana Morávková, Roman Kelbich
Příprava dat: Martin Brynych
Odhalení pamětní desky pplk. Bedřichu Vallovi – Šípovi
Proběhlo dne 20. května 2015 na domě čp. 546/27 v Kafkově ulici v
Praze 6.
Br. pplk. Bedřich Valla byl významným činovníkem, vůdcem 11. oddílu
a 1. střediska Svazu Junáků Skautů Republiky Československé
a zakladatel branného skautingu. Jako důstojník Generálního štábu RČS
se aktivně účastnil domácího odboje v rámci organizace Obrana národa.
Pamětní deska byla odhalena v den 70. výročí jeho úmrtí na domě,
ve kterém bydlel v letech 1933 až 1944.
Fotografie: Hana Morávková, Roman Kelbich
****
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Úctihodná práce OV ČSBS Kladno / Znovuobnovení pomníku obětem heydrichiády
v Kladně - Krnčí

Umístění:Kladno, pomník na okraji policejní střelnice v lokalitě zvané Krnčí
Nápis:
NA PAMĚŤ
ZDE POPRAVENÝM OBĚTEM
NĚMECKÉHO FAŠISMU V ROCE
1939 – 1945
DNE 1. 6. 1942 ZDE BYLI ZASTŘELENI
ČERNÝ ZDENĚK * 9. 9. 1925
HEŘMANSKÁ MARIE * 25. 2. 1908
MIULOVÁ TEREZIE * 14. 1. 1868
MIKULA JOSEF * 26. 2. 1871
MIKULOVÁ BLAŽENA * 22. 1. 1905
MIKULA JOSEF *19. 9. 1907
Poznámka:
Na zcela opuštěném místě, schovaném v rokli zvané Krnčí, se nachází dnes střelnice Policie ČR. Za druhé
světové války, zde měli ovšem svoji střelnici nacisté, kteří zde popravili šest osob. Právě jim je věnován
tento uprostřed lesů osamocený památník. Od října 2014 byla prováděna reonstrukce památníku. Od roku
2015 je zde nový nápis. Původní nápis: NA PAMĚŤ , ZDE POPRAVENÝM OBĚTEM, NĚMECKÉHO
FAŠISMU V LETECH, 1939 - 1945
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'27.79'' E14°4'16.61''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Petr Hroník
****
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Zajímavý osud památky
Kenotaf Oběti 1. světové války
Umístění: Domamil, na hřbitově (dříve u domu restaurátora v
obci)
Nápis:
Ku upomínce padlého syna
FRANTIŠKA
na ruském bojišti 6. dubna 1916
ve věku 21. let.
Poznámka:
Náhrobník z rodinného hrobu zatím neidentifikované oběti 1.
světové války byl nalezen na skládce. Byl zrestaurován
osobou v obci, která si nepřeje být zveřejněna. Nyní je již
umístěn zpět na hřbitově v obci.
Data o rodinné příslušnosti zatím chybí.
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička

****
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Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek a veřejnosti, Vaše dotazy
Pomník Obětem 2. světové války
Umístění: Číčovice, hřbitov u osady Černovičky
Nápis:
Obětem
2. světové války
Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26348
Pomník přidal: Ing. Tomáš Bende
Příprava dat: Vladimír Štrupl
Doplnění od čtenáře:
Po letech se objevila fotografie jisté paní, na rubu je
napsáno:"Zastřelená svým vlastním mužem, který potom zastřelil
sám sebe v revol. dnech ve Středoklukách. Pochovaná na
Černovičkách. pí Goldi- ová "
Údajně by mělo jít o ženu vojáka(velitele?) kolony(prý na 100
vozidel), která prchala 9.května v 6 hodin ráno přes obce Zájezd,
Velké Čičovice a Středokluky. U Středokluk došlo k přestřelce a
"Několik Němců bylo zastřeleno, většina zajata a zbytek rozprášen." Pokud vím, není v katastrech
Středokluk a Čičovic jiné místo kde by byli pohřbeni němečtí vojáci.
Informace o koloně čerpány z kroniky školy v Čičovicích . Podrobnosti o fotografii lze získat u paní
učitelky Sedlmayerové- sedlmayerova@volny.cz

****
Hledá se hrob
Můj dobrý známý z Ruska mne poprosil o pátrání po hrobu jeho příbuzného:
starší seržant BUČKIN IVAN, JAKOVLEVIČ
nar. 1919, který měl zahynout ve Hranicích 14.6.1945 při nešťastné náhodě.
Z tohoto důvodu se domníváme, že by měl být pochován i ve Hranicích. Velice bych Vás prosil, kdyby
jste jeho hrob našli o foto.
Bučkin I. Ja. Byl příslušníkem 8. letecké armády, 8. bitevního leteckého sboru, 525. bitevního leteckého
pluku.
Bučkin Ivan Jakovlevič
A odpověď:
Dnes jsem náhodou objevil dotaz z 4.1.20O9 na osud Ivana Jakovleviče Bučkina. Jmenovaný je v
seznamu sovětských vojáků, padlých při osvobozování Hranic. V seznamu není uvedena hodnost, ani
příčina a datum úmrtí. Jen rok narození, údajně 1922. Rozhodnutím tehdejšího ONV Hranice z 12.2.1946
byli sovětští vojáci, padlí a zemřelí při osvobozování politického okresu Hranice v počtu 89 převezeni do
společného hrobu příslušníků sovětské armády v Olomouci, kam byli slavnostně uloženi 18.2.1946. Byl
tam převezen i Ivan Jakovlevič Bučkin
S pozdravem,Václav Bednář, Hranice
****
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Pamětní deska Obětem povstání v květnu 1945
Umístění : Pacovská 350/4, škola Na Zelené lišce, napr.
od hl. vchodu do budovy
Nápis :
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI 1945 ZDE PADLI
ŘEDITEL ANTONÍN STALLICH
ŽÁKYNĚ ALENA BURGEROVÁ
VĚRA HAJKOVÁ
JARMILA ŠÁROVÁ
NEZAPOMENEME!
Foto: Vladimír Štrupl, 16.4.2005
Vzkaz od čtenáře:
Pan ředitel Antonín Stallich byl můj strejda a teprve dnes jsem zjistil kde má pamětní desku.
Děkuji Pavel Kučera
****
Pamětní deska Obětem povstání v květnu 1945
Umístění : Pacovská 350/4, škola Na Zelené lišce, napr.
od levého vchodu do budovy
Nápis :
VRAŽEDNOU NĚMECKOU RUKOU ZAHYNULY
NAŠE DĚTI V DOBĚ REVOLUCE 5.5.-8.5.1945.
VURM JIŘÍ I.A
ČERMÁKOVÁ RUTH III.A
PROCHÁZKA MILAN IV.A
KLABOUCH JIŘÍ IV.B
FRANCEOVÁ OLGA VII.
HANUSOVÁ ZORA, UČITELKA
VURM JOSEF, ČLEN VÝBORU R.S.
NEZAPOMENEME!
Foto: Vladimír Štrupl, 16.4.2005
Vzkaz od čtenáře:
Děkuji za zjištění kde má pamětní desku Rutka Cermáková moje kamarádka .Zdeněk NEJEDLÝ 78 roků.
Zdeněk Nejedlý Karlovy Vary
****

21

Žádost o spolupráci či pomoc
168- Zajímalo by mě proč je gen.Kohoutek uložen v hrobce Ing Kouly který je můj vzdálený příbuzný.

****
169- prosím o informaci, kde bych mohla zjistit více o důvodu, proč byla na dům v Kapucínské ulici č.
214/2 umístěna pamětní deska Památce obětí umučených komunistickou policií a k čemu sloužil tzv.
žlutý domeček, na kterém tato deska je nbeo ke kterému se údajně vztahuje.
Pamětní deska Obětem komunismu
Umístění: Praha 1, Kapucínská 214/2
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ
UMUČENÝCH
KOMUNISTICKOU
POLICIÍ
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'24.54'' E14°23'31.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

****
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Vzkazy z našich „kešek“
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod
Dostal jsem nabídku od geokamarádů na nedělní lovení ve Středočeském kraji. Jelikož jsem v
rekonvalescenci se zády a jel jsem i se synem Františkem tak jsem volil cestu svým autem. Geokamarádi
jeli ve druhém voze. Celkem jsme s nimi zvládli 17 keší a po obědě František unaven a i moje tělo toho
mělo dost a proto jsme se pak již vydali domů. Ale od začátku. Ráno výjezd v 7.35 ze smluveného místa.
První keše lovíme již po 8. hodině a na druhé chvíli tápeme z důvodu neaktualizovaného bodu. Což jsme
napravili a můžeme jet dále. Pak jsme se zarazili az u kese Legionáře. Znáte to jste kousek od keše a mezi
váma potok a hledáte jak se dostat na druhý břeh? Nakonec nam nezbylo než se přemístit a jít z druhé
strany. Tady jsme se asi také nejvíc zdržely. Pro mě asi nejzajímavější keší byly dvě vleže tedy dvě věže.
U keše RfP jsem si zavzpomínal na festival po velíké bouřce a nekolik dní chození v blátě, ale tenkrát
nám to bylo jedno a užívali jsme si to. Děkuji geokamarádům za přizvání na geovýpravu ač jsme ji se
synem nezvládli celou a všem autorům za krabičky.
pikomuf
****
Odloveno behem vyslapu z Hrib do Ceskeho Brodu. Rychlej, bezproblemovej odlov na peknym miste. Te
velke "neskryse" jsem si ani nevsimla a rovnou me to dotahlo k te spravne. Chvilku jsem posedela za
pomnickem a pak vesele dal. Diky moc!
Terryle
****
V okolí pomníčku byla čerstvě posekaná tráva, takže nalezeno okamžitě. Díky.
mňauky
****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava

Tak pomník nalezen hned, ale strom ne a ne. Zradil nás kompas. Prevít zanáší až skoro 120°. Až intuice,
slunce a pěkná cestička nás dovedla k tomuto velikánu. Parádní strom. Díky za keš.
Matinaj
****
navstiveno na pocest 70. Vyroci osvobozeni Lanzhota. Diky!
MajklKa
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno

Tenhle malý pomníček v lese by člověk bez keše těžko našel, ale myslím, že jsem i cestou zahlédl ještě
jeden podobný. Loveno se Stetkahavlem.
Tomeso
****
Tady bych pomnicek opravdu nehledal. Nastesti nas po takovych mistech vodi krabicky. Diky!
Unkas

****
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GC2DH6B (VPM004), Belgie

Keš byla archivována.
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les

Tahle první krabička byla odlovena za deště, spočítáno z domova, samotný odlov bez problémů. Jen úkryt
už se kešce pomalu rozpadá. O tomto lesním hřbitůvku bych, nebýt kešky vůbec nevěděla.
Bublinka24
****
Nebýt geocachingu asi by jsme toto místo vůbec nenašli. Děkujeme za ukázání.
Kykolka
****
Pro tuto kesku jsme se s Petra294 vracely 3x a pri poslednim pokusu jsme ji nasly! Popravde nam dala
zabrat, ale diky za betvadne misto, ktere by mohlo uniknout nasi pozornosti.
Kacenka99
****
Shodou okolností jsme se s JajaZw dostali k odlovu této keše přesně na výročí. Mám rád keše, které
připomínají hrdiny a historii, na které a kterou bychom neměli zapomínat. Děkuji a dávám FP.
Zwirak

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

Fajn závěr legionářské série :-) Dostal jsem se na zajímavá místa, o kterých jsem netušil, i když tu žiji
přes 20 let :-) Díky :-)
Tokagero
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Nalezeno s kamarády během večerního tažení. Díky za ukázání tohoto místa.
Pepajs85
****
GC4Y9H3 (VPM0008) VPM Nezapomínejme
O hrbitove vime, ale nikdy jsme ho nenavstivili. Dekujeme
martinlenka
****
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INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K VOJENSKÝM PIETNÍM
MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ

http://www.geocaching.com

Úplnou informaci o geocoinech Československé obce legionářské naleznete 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

Statistika návštěv od roku 2007
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Plán aktivit jednoty Čsol v Českém Brodě a Spolku pro VPM pro rok 2015

měsíc

akce

den

místo

čas
zahájení

leden

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
8.1.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
5.2.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

návštěva Mezinárodních trhů
Militarií

sobota
28.3.

TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

0800

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
5.3.

restaurace U Bronců,
Praha

Rekonstrukce bitvy a zajetí
"osmadevacátníků"

17. 18.4.

Workshop členů jednoty v
rámci projektu mapování
VPM a přípravy brožur na rok
2015 a 2016

11-13.4.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
2.4.

únor

březen

duben

obnovení pomníku padlým
květen

červen

červenec

Akci pořádá
KVH Beskydy,
participuje na ní
ČSOL

1700

Mělnické Vtelno

spolu s ČsOL

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

čtvrtek
21.5.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
4.6.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

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

10. - 12.
července

Brezová pod Bradlom,
Košáriská, Hodonín

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
2.7.

restaurace U Bronců,
Praha
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zájemci

1700

Stebnická Huta (SK)

restaurace U Bronců,
Praha

poznámka

1700

srpen

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
restaurace U Bronců, Praha 1700
6.8.

pietní akty ke dni české státnosti
28.9.
září

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

říjen

listopad

Park u
Pivovarského
rybníka

Český Brod

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
3.9.

restaurace U Bronců, Praha 1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
1.10.

restaurace U Bronců, Praha 1700

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.

Praha, Český Brod

setkání veteránů, ČsOL a
pozorovatelů OSN

ŠVS MO Komorní Hrádek

setkání účastníků projektu
mapování VPM

čtvrtek
5.11.

oslava Dne veteránů

11.11.

návštěva Mezinárodních trhů
Militarií

společně se
středočeskou
SVV

restaurace U Bronců, Praha 1700

TRIBUNA DOSTIHOVÉHO

sobota
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
0800
7.11. CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ 69,

zájemci

PRAHA 5

Seminář k problematice
vojenských hrobů a vojenských
pietních míst - 8. ročník, Valná
hromada Spolku

prosinec

setkání účastníků projektu
mapování VPM

sobota
28. 11.

klubovna ČsOL v hotelu
Legie, Praha

1000

čtvrtek
restaurace U Bronců, Praha 1700
3.12.

další plány:
- příprava vydání brožury s pietními místy
Termíny budou aktuálně upřesňovány na stránkách jednoty: http://www.vets.estranky.cz/clanky/csol-cbschuze/plan-akci-csol-cb-2015.html

****
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AVÍZO
Cykloprejazd Hodonín - Košariská
IV. ročník – 10./11. -12. júla (července) 2015
V roku 2012 sa uskutočnil prvý ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín, ktorého ideou bolo spojiť
rodiská dvoch významných osobností českého a slovenského národa, Milana Rastislava Štefánika a
Tomáša Garrigue Masaryka. Akciu zorganizovala Jednota Československej obce legionárskej v Českom
Brode v spolupráci so Spoločnosťou Milana R. Štefánika na Brezovej pod Bradlom a Nadáciou M. R.
Štefánika v Bratislave.
Cieľom podujatia je každoročne počas druhého prázdninového víkendu pripomenúť si v rámci
športovo-spoločenskej akcie tieto dve naše osobnosti svetového formátu, ktoré sa spolu s Edvardom
Benešom zaslúžili o oslobodenie českého a slovenského národa a o založenie demokratickej
Československej republiky v roku 1918. Na jej základoch budujú svoj slobodný štátny život aj jej
pokračovateľky – Česká republika a Slovenská republika.
Po úspešných troch predchádzajúcich ročníkoch sa v tomto roku uskutoční už IV. ročník
cykloprejazdu.

Termín akcie: Príchod do Hodonína (ubytovanie pre záujemcov v Hodoníne) v podvečer v
piatok 10. júla (resp. ráno 11. júla priamo na štart).
1. deň – 11. júla – prvá poletapa: Hodonín (štart o 9. 00 hod. od sochy T. G. Masaryka) – Branč
(cieľ 17.30 – 18.00 hod.). Nocľah na hrade, spacáky, karimatky, deky, stany atď. so sebou!
Nokturno na hrade Branč: Neformálne opekanie: špekáčky, klobásy, slanina, prasiatko, kurence,
zajačiky, mamut – skrátka: kto si čo prinesie 
2. deň – 12. júla–druhá poletapa: Branč (štart o 8.00. hod.) – Košariská (cieľ 17.30 – 18.00 hod.)
Na trase v Sobotišti sa pre záujemcov budú podávať pravé nefalšované slovenské halušky.
Nocľah pre záujemcov na Brezovej pod Bradlom a okolí.
Celá akcia je zameraná na propagáciu československých légií, na ich význam pre vznik
Československej
republiky
v roku
1918
a na
utužovanie
česko-slovenskej
vzájomnosti.
Je možné absolvovať aj iba časť trasy – prvú, alebo druhú poletapu, prípadne niektorý ich úsek. Veľmi
radi na cykloprejazde uvítame členov ČsOL, Českej obce sokolskej, členov klubov vojenskej
histórie, cykloturistov a mládež.
Podrobnejšie informácie a pokyny dostanú záujemcovia v prvej polovici mája 2015.
Za organizátorov:
Ferdinand Vrábel
člen Jednoty ČsOL Český Brod
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce
27.6. 2015
V Bruntále odhalili pamětní desku Janu Kubišovi. V bruntálské základní škole na Okružní ulici odhalili
pamětní deska Janu Kubišovi. Ten společně s Jozefem Gabčíkem za druhé světové války v roce 1942
vykonal atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
27.6. 2015
Zničili ho nacisté, teď pomník chytá druhý dech v Hořicích. Hořice, Nový Bor – Už koncem letošního
srpna by se na Lesní hřbitov do Novém Boru měl vrátit pomník připomínající hrdiny Rumburské
vzpoury.
25.6. 2015
Heil Putin? Pražskou sochu maršála Koněva opět počmáral vandal. Pomník maršála Koněva v
pražských Dejvicích se po osmi měsících znovu stal terčem vandalů. Ti tentokrát posprejovali jeho
podstavec. Radnice už nechala objekt uvést do původního stavu.
25.6. 2015
Pamětní deska opět na pardubickém závodišti. Po dvaceti letech se na pardubické závodiště vrátila
pamětní deska připomínající památku kpt. Rudolfa Poplera. Dostihový spolek a město Pardubice tak
vzdávají poctu muži, s jehož jménem jsou pardubické dostihy neodmyslitelně spjaty. Slavnostního
odhalení se ujal synovec Rudolfa Poplera Albert a také náměstek primátora města Pardubice Jan
Řehounek spolu s místopředsedou představenstva Dostihového spolku Michaelem Skalickým.
23.6. 2015
Ve škole odhalili pamětní desku Janu Kubišovi. K sedmdesátému výročí osvobození našeho města a
země od nacismu a k uctění památky hrdiny Jana Kubiše ve čtvrtek v Bruntále odhalili pamětní desku.
23.6. 2015
V Roudnici vzpomenou na generála Mašína. Roudnice nad Labem – V letošním roce si připomínáme sté
výročí od chvíle, kdy Josef Mašín ukončil studia na roudnické Královské české zemské střední škole
hospodářské.
21.6. 2015
Na místo poválečného masakru Němců půjde pietní pochod. Olomoucký kraj – Brutální popravu 267
karpatských Němců, ke které došlo před sedmdesáti lety na Švédských šancích u Horní Moštěnice,
připomene v sobotu 20. června vzpomínkový pochod na místo tragické události. Pietní a ekumenické
setkání se uskuteční v 11 hodin dopoledne.
21.6. 2015
Ústecká designérka navrhla monumentální pomník pro oběti války. Připomíná deset tisíc obětí v
„chemičce“, které se nelidsky nadřely. Před hlavní branou Chemparku Unipetrolu RPA je v zemi zasazen
unikátní monument z dílny Markéty Oplištilové, studentky Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad
Labem.
21.6. 2015
V Lidicích má vzniknout památník letcům RAF Horákovi a Stříbrnému. V Lidicích chtějí vybudovat
nový památník příslušníkům Britského královského letectva Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému. Oba
letci pocházeli z této středočeské obce, kterou za druhé světové války vyhladili nacisté. Výstavba
památníku má být financována z prostředků získaných ve veřejné sbírce vyhlášené při příležitosti 100.
výročí narození obou pilotů.
21.6. 2015
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Znovuodhalení pamětní desky št. kpt. Malkovského. V pondělí 8. června proběhla na letišti Karlovy Vary
vzpomínková akce na št. kpt. Ing. Františka Malkovského, při které byla slavnostně znovuodhalena
pamětní deska tomuto významnému československému letci. Vzpomínkové akce, kterou společně
připravily společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o a Svaz letců České republiky, se zúčastnili významní
hosté v čele s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje, panem Jakubem Pánikem a 1. místopředsedou
SLČR, plukovníkem Ing. Oldřichem Pelčákem.
21.6. 2015
Letcův tragický osud připomíná obnovená pamětní deska. Karlovy Vary – Tragický osud významného
československého letce štábního kapitána ing. Františka Malkovského opět připomíná pamětní deska na
karlovarském letišti. Letec zahynul před 85 lety při leteckých slavnostech Masarykovy letecké ligy v
Karlových Varech.
21.6. 2015
Sezemice 900. výročí oslavily výstavou i odhalením desek. Je přesně poledne a sezemickou návsí se nese
zvuk Bartoloměje, zvonu, který pochází z roku 1683. Už to samotné je vzácné. Zvon totiž obec používá
jen při zvláštních příležitostech. A tou rozhodně ta sobotní byla. Sezemice totiž oslavily 900 let od první
písemné zmínky a 130 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů.
21.6. 2015
Socha rudoarmějce zarůstá lučním kvítím. Prý záměrně. Litoměřice – Na zanedbané a neposečené okolí
sochy rudoarmějce tyčící se na okraji Jiráskových sadů a připomínající osvobození Československa v
roce 1945 si stěžují někteří obyvatelé Litoměřic.
21.6. 2015
Klárovský lev neměl povolení. Přesto stojí dál. Dnes je tomu přesně rok, co byla odhalena dvoumetrová
socha Okřídleného lva na Klárově. Pomník československým letcům z druhé světové války přežil vlnu
kritiky i stopadesátitisícovou pokutu od magistrátu.
21.6. 2015
Uctili památku Jana Gayera, zapomenutého Přerovana. Přerov – Obnovit tradici někdejších Gayerových
slavností, kterými obyvatelé prvorepublikového Přerova pravidelně uctívali památku svého slavného
rodáka, se rozhodlo ve čtvrtek Muzeum Komenského v Přerově.
21.6. 2015
Občané si vyžádali doplnit hvězdu. V parku na Tyršově náměstí v Milevsku stojí památník padlým
rudoarmějcům, kteří před sedmdesáti lety osvobozovali město. Před několika lety se z tohoto pomníku
»vytratila« pěticípá hvězda. Občanům se to nelíbilo, a tak někteří z nich, například paní Vlasta
Baloghová, vyvinuli patřičnou aktivitu směrem k samosprávě města, aby se hvězda navrátila zpět. Letos
před sedmdesátým výročím osvobození byla na pomník znovu instalována. Památník tak získal svůj
původní vzhled.
21.6. 2015
Američanka hledá pravdu o své matce. Trpěla v trutnovském koncentráku. Americká novinářka Marisa
Fox-Bevilacquaová sedmdesát let od konce války otevírá třináctou komnatu své matky, která prožila
téměř pět let v koncentračním táboře Gross-Rosen v Libči u Trutnova. Své dceři o děsivé minulosti ale
nikdy neřekla.
21.6. 2015
U památníku se poklonili příbuzní obětí masakru. Přerov – Někdo se jen mírně uklonil a prohodil šeptem
pár slov. Jiný se pokřižoval a zůstal mlčky stát. V očích starších lidí, poznamenaných válkou, se zaleskly
slzy. Pietní setkání u památníku obětem masakru na Švédských šancích na Městském hřbitově v Přerově
bylo sedmdesát let od této hrůzné události emotivnější než kdy jindy. Zvláště ve chvíli, kdy sem položili
kytici lidé z Dobšiné na Slovensku. Právě z této obce pocházela více než stovka obětí.
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21.6. 2015
Zmodernizovaný památník nabídne Žižkovu křtitelnici, vozovou hradbu i naučnou stezku. Původní
křtitelnice ze střížovského kostela, kde byl údajně husitský vojevůdce pokřtěn, originální zbraně z
počátku 15. století, archeologické nálezy z husitského hradu Sion v podobě kulí a šipek, model vozové
hradby i nová naučná stezka s 10 panely. To jsou hlavní lákadla zmodernizovaného muzea i venkovních
expozic v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově na Českobudějovicku.
21.6. 2015
Pardubice v pondělí uctí památku obětí heydrichiády. Město Pardubice spolu s Československou obcí
legionářskou uctí památku obětí heyrichiády. Pietní akt se uskuteční v pondělí 22. června od 15 hodin v
areálu Památníku Zámeček. Ke vzpomínkové akci se připojí i projekt Oheň (bez)naděje 2015, jemuž dal
záštitu také primátor města Martin Charvát.
21.6. 2015
Kam se podělo letadlo z pomníku v Dolním Jiřetíně? To zatím nikdo neví. Most – Kam se podělo letadlo
z pomníku obětem bombardování ze hřbitova v Dolním Jiřetíně? To je otázka, kterou už několikrát
badatelé a historici z regionu slyšeli několikrát z různých míst a od různých lidí. Bohužel, stále na ni
neznají odpověď.
13.6. 2015
K stému výročiu oficiálneho ohlásenia začiatku nášho prvého odboja (Vystúpenia profesora T. G.
Masaryka v Zürichu a v Ženeve v júni 1915). V tomto roku si pripomíname 600. výročie mučeníckej
smrti Majstra Jána Husa, ktorý svedectvo o svojej pravej viere nespochybniteľným spôsobom vydal na
hranici 6. júla 1415 na brehu Rýna v Kostnici. Tam potom skončil aj jeho popol, aby sa nazad do
„kacírskych“ Čiech nedostalo z Husa nič…
8.6. 2015
Nedokončený památník v Křepicích by mohl sloužit jako rozhledna. Křepice – V rozhlednu by se měl
změnit chátrající a nedokončený památník v Křepicích připomínající osvobození Moravy za druhé
světové války. K dotažení prací původního záměru chybí peníze. Snahu o jiné využití části areálu proto
nyní vyvinuli lidé z Klubu přátel rozhleden.
7.6. 2015
Svatý Václav invalidou nezůstane, umělec mu v létě nohu vrátí. Téměř tři století přežilo sousoší
svatého Václava a dvou andělíčků na přibyslavském náměstí. V posledních letech však dostalo pořádně
zabrat. Tak moc, že se z Václava stal „invalida“ s jednou nohou. Radnice letos nechá jednu ze svých
památek zrestaurovat.
7.6. 2015
Pomník procitá do původní podoby, i když je po oslavách osvobození. Benešov – I když se původní
záměr města, opravit k sedmdesátému výročí konce druhé světové války pomník obětem obou globálních
konfliktů nepovedl, pískovcový artefakt přesto pomalu nabírá svou původní podobu. Pomáhají mu k tomu
také dotace. Ale právě jejich získání stojí za posunem původních předpokladů města. Právě proto oprava
nezačala tak, aby skončila do května, tedy termínu oslav osvobození.
7.6. 2015
V Příbrami byl odhalen pomník židovským obětem holokaustu. Starosta města Příbrami Jindřich Vařeka
a místopředseda Federace židovských obcí v ČR Jiří Daníček 3. 6. 2015 slavnostně odhalili pomník
židovským obětem holokaustu v Příbrami. Akt se uskutečnil za účasti významných hostů v Parku
přátelství v Příbrami I poblíž místa, kde stávala příbramská synagoga. Pomník byl vytvořen k
připomenutí památky příbramských a březohorských Židů zavražděných v nacistických koncentračních
táborech a také jako připomínka příbramské synagogy zbořené v roce 1969.
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4.6. 2015
Ohlédnutí za oslavou 70. výročí konce 2. světové války. Jsou dny, které stojí za to si trvale připomínat a u
kterých stojí za to především nezapomínat. Letošní kulaté, 70. výročí konce 2. světové války, mezi takové
chvíle určitě patřilo. V květnu roku 1945 skončila, alespoň v Evropě, nejstrašnější válečná epizoda, jakou
dosud lidstvo poznalo. Hitlerovské Německo kapitulovalo a německá armáda, která dlouhých šest let
okupovala většinu evropských států, byla vojsky spojenců na hlavu poražena.
4.6. 2015
Poslední oběti světové války z řad četnictva. V roce 2015, kdy si připomínáme 70. výročí konce druhé
světové války a zároveň i ukončení okupace naší republiky nacistickým Německem, je dobré si
připomenout nejen vítězství nad fašismem, ale i jeho poslední oběti, včetně těch z řad příslušníků
bezpečnostních sborů – četnictva a policie.
4.6. 2015
Před sedmdesáti lety došlo v Postoloprtech k masakru odsunutých Němců. Události v Postoloprtech se
poprvé vyšetřovaly už v roce 1947, kdy se také exhumovaly hromadné hroby, viníci ale nebyli označeni a
závěrečná zpráva zůstala tajná. Po roce 1948 se o masakru 40 let mlčelo, pozornost se mu začala věnovat
až v 90. letech. V roce 1997 se případem začala zabývat policie, viníky ale nenalezla, nicméně
konstatovala, že je nepochybné, že k hromadným popravám došlo.
1.6. 2015
Generál Josef Bílý bojoval v obou světových válkách. Písek – Hrdina protifašistického odboje má
pamětní desku na vojenském hřbitově. K málo známým a neprávem opomíjeným členům
protifašistického odboje patří armádní generál Josef Bílý, účastník obou světových válek. Pocházel ze
selské rodiny, narodil se v roce 1872 v Ochozu u Zbonína na Písecku a do obecné školy chodil v
nedalekém Varvažově.
1.6. 2015
Desky válečných pomníků ležely roky v zapomnění, nově budou u kostela. Desítky let stály stranou
veškerého zájmu desky ze dvou válečných pomníků, které se nacházely v Děčíně. Nově budou vztyčené u
zdi kostela svatého Václava a Blažeje v těsném sousedství Masarykova náměstí.
27.5. 2015
U pomníku popravených vlastenců v Kladně se uskuteční pietní akt. Pomník připomínající šest obětí
popravených 1. června 1942, krátce po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha, se nachází v lese v lokalitě zvané Krnčí. Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) Kladno se
už minulý rok tohoto místa, které bylo v neutěšeném stavu, ujal.
27.5. 2015
Odhalení pamětní desky pplk. Bedřichu Vallovi – Šípovi. Proběhlo dne 20. května 2015 na domě čp.
546/27 v Kafkově ulici v Praze 6. Br. pplk. Bedřich Valla byl významným činovníkem, vůdcem 11.
oddílu a 1. střediska Svazu Junáků Skautů Republiky Československé a zakladatel branného skautingu.
Jako důstojník Generálního štábu RČS se aktivně účastnil domácího odboje v rámci organizace Obrana
národa.
26.5. 2015
Netínští odhalí desku odbojáři Pavlasovi. Konec druhé světové války v Evropě si v Netíně připomenou
při slavnostní mši v sobotu 23. května, kdy také odhalí pamětní desku Josefu Pavlasovi. Účastnil se
protinacistického odboje a byl netínským čestným občanem.
26.5. 2015
Ti mrtví Plzeňané pomníky nemají. Skončily májové oslavy a život půjde dál tak, jak budou nabíhat
události. V celé České republice jsme si vzpomněli na ty, kteří před 70 lety bojovali s nepřítelem, který
byl nelidský a krutý. Uctili jsme památku všech obětí války, která byla nejstrašnější v dějinách lidstva.
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Jako potomci těch, kteří v roce 1945 vítali svoje osvoboditele, někteří z nás zklamali na celé čáře.
Především naše vláda a pravicoví politici se zachovali jako nohsledi Bílého domu. Snaží se historii utvořit
k obrazu svému. To co bylo roku 1945 bílé, je černé a naopak.
26.5. 2015
V Klokočné u Říčan odhalili k 70. výročí konce druhé světové války nový pomník. Při příležitosti 70.
výročí konce druhé světové války odhalili v sobotu 23. května 2015 v obci Klokočná v okrese Prahavýchod nový pomník.Jeho autorem je sochař Michal Moravec. Přibližně šestimetrová plastika z
hořického pískovce, na které jsou bronzoví ptáci, má připomínat život a znázorňovat smíření.
26.5. 2015
Ukradenou mosaznou desku z památníku v Huslenkách nahradila nová, žulová. Novou žulovou desku s
osmatřiceti jmény upevnili v pondělí 25. května kameníci na památník obětí II. světové války v
Huslenkách na Horním Vsacku.
26.5. 2015
Na Mostecku bude nový památník. Připomene válečné oběti z chemičky. Záluží – U litvínovské
chemičky odhalí ve středu 3. června památník obětem výstavby této továrny. Bude to první moderní
pietní umělecké dílo, které připomene tragické události před sedmdesáti lety.
25.5. 2015
Prázdné místo. Letos si připomínáme 70. výročí osvobození. Naše škola ZŠ Šafaříkova vyhlásila pro žáky
zajímavou poznávací soutěž o památných místech a pamětních deskách ve Valašském Meziříčí, které se
vztahují ke 2. světové válce. Třída 4. A se zúčastnila nejen svým projektem pietních míst, ale i netradičně
a to formou textilní koláže. Rozhodli jsme se společně vytvořit práci k Pomníku obětem holocaustu na
Vodní ulici. Jména vytesaná do žuly byla podmětem a motivací pro všechny. Začali jsme ve třídě
realizovat naši společnou myšlenku. 150 lidí, kteří zde žili a už se nikdy nevrátí, si zaslouží jistě nemalé
připomenutí.
25.5. 2015
Využití vojenských pietních míst k výuce historie na Základní škole Šafaříkova
20.5. 2015
Kde v kraji za války sídlilo gestapo. Obce v Beskydech byly v letech druhé světové války svědky
nejrůznějších útrap místního obyvatelstva. V celé oblasti lesnatých Beskyd byly vhodné podmínky pro
partyzánský odboj, který chtěly německé bezpečnostní orgány zlikvidovat.
20.5. 2015
Památník u Chebu i za komunismu připomínal americké vojáky. Památník osvobození americkou
armádou nedaleko Chebu má zajímavou historii. Je to jeden ze dvou památníků v bývalém
Československu, který na místě zůstal stát po celý komunistický režim. Jeho okolí teď čeká obnova.
20.5. 2015
Moskva kritizuje Samaru za neúctu k československým legionářům. Ruské ministerstvo obrany dnes
pokáralo úřady povolžské Samary za jejich liknavý přístup k vybudování pomníku československým
legionářům, kteří v létě roku 1918 padli v bojích s bolševiky o město. Oznámila to státní agentura TASS s
odvoláním na odpovědné pracovníky ruského ministerstva. Moskva se obává, že Praha by na nedbalou
péči o válečné hroby mohla odpovědět stejně.
20.5. 2015
Pamětní deska připomíná tragédii rodiny Linhartů. Tragický příběh rodiny Linhartů, která v
protifašistickém odboji ztratila tři ze čtyř bratrů, připomíná pamětní deska. Od pondělí je na domě v ulici
Na Bitevní pláni v Praze 4, kde jeden ze zesnulých bratrů žil. Bratři Linhartové se za druhé světové války
věnovali odbojové činnosti, ilegálnímu vysílání a šíření protifašistických tiskovin.
35

20.5. 2015
Pomník pro čs. legionáře? Vždyť jen vraždili, nadávají ruští komunisté. Ruskému ministerstvu obrany se
nelíbí, jak úřady povolžské Samary přistupují k vybudování pomníku československým legionářům.
Projekt odmítají především komunisti, podle kterých Češi po skončení první světové války jen vraždili a
loupili.
20.5. 2015
V Rusku zničili pomník legionářů. „Čeští psi“ přinesli válku. Neochota Samary postavit pomník
Čechoslovákům má co dělat s atmosférou v Rusku. U Poloviny jeden takový zhanobili.
20.5. 2015
Púť ČsOL do Arrasu a Dunkerque. V máji 2015 uplynulo 100 rokov od bojov Roty Nazdar pri Arrase a
70 rokov od kapitulácie nemeckých vojsk do rúk československého generála Aloisa Lišku v jeho hlavnom
stane vo Wormhoute pri Dunkerque. Pri príležitosti týchto významných guľatých výročí usporiadala
Československé obec legionárska a Monisterstvo obrane Českej republiky na tieto pamätné miesta púť.
17.5. 2015
Stanislav Voska a pomník v Jiřicích.
17.5. 2015
V Tupesích odhalili pamětní desky svým spoluobčanům. Oslavy 70. výročí osvobození Tupes od nacismu
byly v mnohém výjimečné a odpovídaly významu jubilea. V novém parčíku, který byl vloni vybudován v
rámci obnovy středu vesnice, a to naproti sochy sv. Jana Nepomuckého, byly odhaleny pamětní desky
tupeským rodákům Aloisi Mikulovi, Leopoldu Nemravovi-Nortíkovi, Vladimíru Vávrovi a Františku
Kedroňovi.
17.5. 2015
Dílští odhalili pomník šesti padlým vojákům. Památník je dílem plzeňského ateliéru Rudolfa a Tomáše
Matějky. Vzdává hold americkým vojákům, kteří 1. května 1945 vjeli na minu.
17.5. 2015
Nové pomníky uctí padlé vojáky. Chrudimsko – Postavení nového pietního místa však předchází dlouhý
boj v úředním šimlem. V Třemošnici povolení získali.
17.5. 2015
Pattonův pomník budí vášně. Jak se líbí vám? Hlasujte!Plzeň – Pár dní odhalený desetimetrový
monument má obdivovatele i nekompromisní odpůrce.
17.5. 2015
Nová pamětní deska připomíná dalších 81 padlých při obraně rozhlasu. Dalších 81 lidí, kteří v květnu
1945 padli při obraně Československého rozhlasu, od úterý připomíná pamětní deska v budově Českého
rozhlasu v Praze na Vinohradech. Premiér Bohuslav Sobotka při slavnostním odhalení desky varoval před
překrucováním dějin.
17.5. 2015
Všerubští odhalili nový památník. Nový památník kapitulace německých vojsk, ke které došlo 4. května
1945 ve Všerubech, byl přesně po sedmdesáti letech slavnostně odhalen. Stojí před domem č.p. 1, neboť
právě v tomto domě přijal velitel 90. pěší divize brigádní generál Herbert L. Earnest kapitulaci 11.
pancéřové divize generálporučíka Wenda von Wietersheima s velitelem generálmajorem H. F. Treuschem
von Buttlar – Brandenfelsem.
17.5. 2015
U rozhlasu mají pamětní desku dosud neznámí obránci z roku 1945. Za účasti premiéra Bohuslava
Sobotky (ČSSD), ministrů i některých pamětníků byla v úterý v budově Českého rozhlasu odhalena
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pamětní deska se jmény dalších 81 lidí, kteří v květnu 1945 padli při obraně Československého rozhlasu.
Sobotka na vzpomínkové akci k 70. výročí Pražského povstání varoval před překrucováním dějin. Konec
války v květnu 1945 pro Čechy nemá jiný výklad než osvobození, je přesvědčen.
17.5. 2015
Neznámý vandal pomaloval pomník Osvobození v Brně, případ šetří policie. V noci na dnešek zatím
neznámý vandal posprejoval pomník Osvobození na Moravském náměstí v Brně. Na podstavec pod
sochou rudoarmějce namaloval velké srdce v barvách ukrajinské vlajky. Případ už vyšetřuje policie.
17.5. 2015
Lipnické oběti druhé světové války připomíná nový pomník. Lipnice nad Sázavou – Na starém hřbitově v
Lipnici nad Sázavou byl v úterý slavnostně odhalen, a to u příležitosti oslav 70. výročí zahájení
Pražského povstání a ukončení druhé světové války v Evropě, pomník lipnických obětí nacistické
okupace.
17.5. 2015
V Bzové na Zlínsku odhalili pamětní desku válečnému letci Vítězslavu Rosíkovi. V Británii se podílel na
řízení leteckých bojů za druhé světové války a po skončení bojů pomohl vybudovat vojenské letectvo v
Etiopii. Přesto ho zná jen málokdo. Vítězslav Rosík byl také diplomat a profesor letectví. Pocházel z
vesničky Bzové u Bojkovic na Zlínsku. Dnes mu tam odhalili pamětní desku.
17.5. 2015
Svědků havárie migu v horách už je jen hrstka, křídlo zůstává záhadou. Záhada křídla s rudou hvězdou
je stará téměř půl století. Pamětníků letecké havárie sovětského migu v lese nad Zdobnicí v Orlických
horách je už jen pár. Letecké neštěstí připomíná bizarní pomník.
17.5. 2015
Kolovečtí museli svůj památník ukrývat. Památníky osvobození americkou armádou najdeme v mnoha
obcích Domažlicka a s vděčností jsme k nim v těchto dnech pokládali květiny. Samotná pietní místa však
neměla mnohdy lehký život. Jako například v Kolovči.
17.5. 2015
Nadporučík Eliáš padl jako hrdina v poslední dny války. Pardubice – Vladimír Eliáš se v Pardubicích
dočkal pamětní desky. Připomíná jeho zásluhy o svobodu.
17.5. 2015
V Písku odhalili Památník setkání spojeneckých armád. Desetidenní Slavnosti svobody, které v Písku
začaly 1. května, dnes skončily odhalením Památníku setkání spojeneckých armád. U Zemského
hřebčince ho vybudovalo město na podnět klubu Buddies of the 4th Armored Division Písek.
17.5. 2015
Bojovali za svobodu, obec jim odhalila pamětní desky. Osudy rodáků z Tupes, kteří za druhé světové
války bojovali v zahraničních armádách, připomínají pamětní desky, odhalené u příležitosti 70. výročí
utichnutí válečné vřavy. Ještě předtím jim obec udělila čestné občanství.
17.5. 2015
Náchod si připomněl vojáky a obyvatele padlé u celnice. Byl 9. květen 1945 a 19 sovětských tankistů
pochodovalo za slunečného dne s písní na rtech po cestě z dnešního Polska směrem k Náchodu, aby s
jeho obyvateli oslavili konec války. Vedl je svobodník Nikolaj Ivanovič Morozov. Ještě netušil, že za
chvíli padne, stejně jako jeho druhové.
17.5. 2015
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Helma vojáka na pamětní desce při doteku přináší štěstí. Dotyk na helmu amerického vojáka Matta
Konopa na pamětní desce na domažlickém náměstí u domu čp. 58 prý přinese štěstí. Alespoň to tvrdila v
minulém týdnu při slavnostním odhalení nové desky Konopova dcera Kay.
17.5. 2015
Děti v Brně poničily židovský památník. Střílely na něj z praku. Děti v Brně poškodily památník
obětem holokaustu, když na něj házely štěrk a drobné kamení. Použily k tomu dokonce i prak. Při
nevhodné kratochvíli je přistihla obsluha kamer.
17.5. 2015
Pamětní deska k uctění památky politických vězňů. Pamětní deska ve Věznici Pardubice k uctění
památky politických vězňů má novu úpravu.Oslavy konce II. světové války, kdy letos je to již 70 let, byly
podpořeny i ve Věznici Pardubice. V prvních květnových dnech byla dokončena nová úprava pietního
místa u pamětní desky k uctění památky politických vězňů.
17.5. 2015
Památník u Chebu i za komunismu připomínal americké vojáky. Památník osvobození americkou
armádou nedaleko Chebu má zajímavou historii. Je to jeden ze dvou památníků v bývalém
Československu, který na místě zůstal stát po celý komunistický režim. Jeho okolí teď čeká obnova.
17.5. 2015
4.A ZŠ Šafaříkova se společně rozhodla, v rámci uctění památky obětem druhé světové války, navštívit
partyzánský bunkr ve Škaredkách, který se nachází v katastru obce Oznice. Malý pomníček padlého
partyzána Augustina Bártka dětem připomene dobu a vše, na co by se nemělo zapomenout.
14.5. 2015
Setkání dvou ukrajinských frontů u Dobříčkova připomíná nová plaketa. Dobříčkov – Nová, ze šedé litiny
odlitá plaketa s českým a ruským textem a navíc s reliéfem tanku T34, kterou na své náklady nechal
vyrobit Rus Viktor Kornienko, zdobí od čtvrtka 7. května pomník u Dobříčkova. „Váží sto kilo a je pevně
přidělaná,“ uvedl Kornienko o předmětu s nadějí, že se nestane kořistí zlodějů, jako plaketa předešlá,
vyhotovená z bronzu. Místo u Dobříčkova, na silnici z Benešova do Vlašimi je známé jako to, kde se 9.
května 1945 setkaly dvě části Rudé armády. Jenže mnoho věcí bylo v té době, tak trochu jinak, než se
říkalo.
11.5. 2015
Příspěvek Spolku pro VPM a jednoty ČsOL Český Brod k 70. výročí vítězství nad nacismem ve 2.
světové válce. Během slavných májových dnů jsme navštívili Slavnosti svobody v Plzni. Byl tam mj.
slavnostně odhalen pomník gen. Pattona, na doprovodných akcích jsme pak rozdali několik stovek
letáčků s informacemi o činnosti našeho spolku. Svíčky jsme zapálili u Pomníku čs. letců a u pomníku
Obětem válek.
7.5. 2015
40 000 – dobrý začátek. Spolek pro vojenská pietní místa v dubnu 2015 do své databáze zařadil vojenské
pietní místo s pořadovým číslem 40 000. Je to moc, nebo málo?
29.4. 2015
Bohumín oslaví 70. výročí konce války dvěma pietními akty. Bohumín si připomíná 70. výročí konce 2.
světové války hned dvěma většími pietními akty. Proběhnou v pátky 1. května a 8. května, pokaždé od
9:30 hodin. Město zve k účasti širokou veřejnost. Bohumín osvobodila od nacistického záboru Rudá
armáda v časných ranních hodinách 1. května 1945.
29.4. 2015
Na místě zřícení v Klimkovicích má letec památník. asilij Alexejevič Staško….jméno ruského letce, který
je v našem regionu jedním z nejznámějších vojenských hrdinů. Přitom ještě nedávno nikdo netušil, kde a
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jak tento voják vlastně padl. Díky několika nadšencům a spolupráci s ruskými úřady se nyní dočkal
vlastního náhrobku v Hlučíně a pomníku v Klimkovicích.
28.4. 2015
Pardubice si připomenou konec války, uctí i jednu z posledních obětí. Pardubice si, stejně jako celý svět,
připomenou počátkem května 70. výročí ukončení 2. světové války. Zároveň odhalí pamětní desku
připomínající jednu z posledních pardubických obětí této války, nadporučíka Vladimíra Eliáše. Jméno
tohoto vlastence a odbojáře nese od roku 1991 jedna z pardubických ulic a také základní škola, na níž
bude deska 70. let po jeho tragické smrti umístěna.
28.4. 2015
Bohumín: Pietní místo ve Skřečoni před oslavami výročí prokouklo. Pomník padlým rudoarmějcům,
nazvaný Bratrství v boji, na hřbitově v Bohumíně-Skřečoni dostal před oslavami 70. výročí od konce
druhé světové války novou podobu. Socha i její okolí prošly obnovou za 260 tisíc korun. Osmdesát
procent nákladů na rekonstrukci zaplatí dotace ministerstva obrany.
28.4. 2015
Opět vadí pomník maršála Koněva. Zatímco Plzeň odhalí 1. května památník generálu Georgu Pattonovi,
jehož jednotky osvobodily v květnu 1945 město, Praha 6 otevřela otázku možného odstranění sochy
osvoboditele Prahy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, která se nachází na náměstí
Interbrigády, nebo aspoň její doplnění novou »vysvětlující« deskou. Na pátečním jednání zastupitelstva
šesté městské části se k tomu v rámci interpelací čile diskutovalo.
28.4. 2015
Poručík Staško, který padl při osvobozování kraje, má v Klimkovicích svůj památník. Voják Rudé
armády Vasilijevič Alexejevič Staško, který byl se svou stíhačkou Lavočkin sestřelen 27. dubna 1945
během osvobozovacích bojů, má v Klimkovicích svůj památník.
26.4. 2015
Socha maršála Koněva zřejmě přežije, kontroverzi vyřeší tabulka. Pro jedny symbolizuje osvobození
Prahy, pro druhé komunistickou totalitu. Řeč je o pomníku maršála Koněva v Dejvicích. Před radnicí
Prahy 6 stojí rozhodnutí, zda jeho sochu na žádost některých zbourat. Za její zachování už ale vznikla
petice. Radnice se proto nejspíš přikloní k doplnění sochy o informační tabulku, která připomene i stinné
stránky Koněvova působení.
26.4. 2015
Památník válečných obětí doplnila i židovská jména. amátník obětí světových válek, který stojí v
havlíčkobrodském parku Budoucnost pod sochou Karla Havlíčka Borovského, prošel důležitou
proměnou. Doplnilo ho totiž sedm desek se 112 jmény členů brodských židovských rodin.
26.4. 2015
Dlužíme jim to a pokud zapomeneme, budeme osudem předurčeni k tomu, abychom zažili to samé, říká o
obětech nejen heydrichiády Jaroslav Čvančara. S blížícím se 70. výročím porážky Německa ve 2. světové
válce přichází smršť oslav tohoto slavného data. Jednu z prvních zažije už v sobotu Křivsoudov na
Benešovsku, kde se pod patronací Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET) uskuteční už II.
ročník Dne české historie. Zatímco předchozí ročník byl věnován kulatému 100. výročí vzniku Velké
války (1. světové války), tentokrát si organizátoři vybrali právě konec následujícího, ještě ničivějšího
globálního konfliktu.
26.4. 2015
Poděbradští odhalili pamětní desku generálu Františku Bláhovi. Vzpomínky a pietní akce se konaly na
řadě míst Poděbrad po celý den. Dorazili i zástupci americké a ruské ambasády.
26.4. 2015
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Domažlice odhalí šestimetrový kalich na počest husitské bitvy. Monumentální památník ve tvaru
husitského kalichu odhalí v srpnu na vrchu Baldově město Domažlice na počest husitské bitvy z roku
1431. Přípravy stavby pomníku vrcholí, dělníci při nich mimo jiné rekonstruují podstavec z 30. let 20.
století, kdy se o stavbě památníku poprvé uvažovalo. Našli přitom také 600 kilogramů těžký základní
kámen, který město rovněž u památníku vystaví a opatří letopočtem, řekla dnes ČTK mluvčí radnice
Kristýna Bublová.
26.4. 2015
Plzeň odhalí 1. května památník generála Pattona. Po letech debat, příprav, vypsaných soutěžích i zrušení
projektů Plzeň 1. května na začátek Slavností svobody odhalí památník generála George Pattona. Jeho
jednotky osvobodily v květnu 1945 město. Dvě štíhlé 9,5 metru vysoké stély ze speciální rezavé oceli
mají v sobě vyříznutý Pattonův profil s helmou na hlavě. Symbolizují vítězný oblouk i pancíř tanků, řekl
dnes novinářům jeden z autorů Václav Zůna.
26.4. 2015
Bezejmenný pilot Rudé armády má po 70 letech jméno. Hlučín – Pilot sovětské Rudé armády bude mít po
70 letech vojenský pohřeb. Ostatky Vasilije Alexejeviče Staška, který byl sestřelen 27. dubna 1945 v
Klimkovicích u Ostravy, objevili spolu se zbytky stíhačky loni v září pátrači ze suchdolského leteckého
muzea. Protože bezprostředně po jeho smrti se ztratila jeho identifikační známka, byl pohřben na
vojenském hřbitově v Hlučíně beze jména. Díky objevu letadla a pátrání v archivech je konečně jasné, o
koho jde. Na pohřeb přijede i jeho neteř.
26.4. 2015
Mezinárodní památník obětem II. světové války se otevře v sobotu i v neděli. Most – Expozice v
Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě o víkendu zahajuje sezonu. Znovu obnovený
památník má právě s nově vytvořenou expozicí za sebou už loňskou necelou sezonu a letos chce nalákat
zájemce o toto období historie na několik novinek.
26.4. 2015
Padlí rudoarmějci po letech opustili Zelenou horu, spočinuli na hřbitově. Druhá světová válka byla v
květnu 1945 na mnoha místech už minulostí. Ve Žďáře nad Sázavou ale tou dobou zahynulo deset vojáků
Rudé armády. Ostatky sedmi z nich našly v sobotu nové místo posledního odpočinku. Ze Zelené hory se
přestěhovaly na hřbitov.
26.4. 2015
Kámen ke kameni – skauti se sešli u mohyly popravených kamarádů. Skauti a skautky z celé České
republiky i zahraničí zamířili k památníku popravených junáků na Ivančeně. Za zapojení do odboje je na
konci války popravilo gestapo. Pietní mohylu pak roky vršili skauti z kamenů, které na místo začali nosit
po druhé světové válce jako projev úcty vůči svým zabitým kamarádům.
26.4. 2015
Ořechov si připomněl seskok parašutistů, kteří pomohli s atentátem na Heydricha. Kolem tisícovky lidí si
v sobotu v Ořechově na Jihlavsku připomnělo 73. výročí seskoku parašutistické skupiny Out Distance,
100. výročí narození velitele výsadku Adolfa Opálky a zároveň 70 let od konce druhé světové války.
Členové výsadku se spolupodíleli na přípravách atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
23.4. 2015
Od soboty 18. dubna 2015 má vesnička Radouň (okr. Mělník) nový pomníček, připomínající Jaroslava
Chalupu, který padl 7. května 1945 v boji s německými okupanty. Původní pomníček byl patrně zničen
před lety při zemních pracech, ale místní obyvatelé se na něj pamatují. Obnovu inicioval místopředseda
Spolku pro vojenská pietní místa Vladimír Štrupl a za finančního přispění Obecního úřadu Mělnické
Vtelno a jednoty ČsOL Český Brod jej spolu se synem zhotovili a usadili. Společně s dalším členem
spolku Jaroslavem Kotlabou pak očistili další čtyři pomníčky v okolí a uklidili kolem nich, aby nejen v
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květnu důstojně připomínaly 70. výročí vítězství nad nacizmem a oběti, které ; byly přineseny na konci 2.
sv. války.
Při návštěvě místního hřbitova bylo zjištěno, že je úplně rozbitá deska na náhrobku v 1. sv. válce padlého
Ludvíka Oudrnického a odpadlá a prasklá deska Josefa Deserty, popraveného nacisty v r. 1943. Členové
spolku se prasklou desku pokusí opravit.
19.4. 2015
Lemberk má opět pamětní desku, připomíná 1100 padlých vojáků. Jablonné v Podještědí (Liberecko) –
Na vstupní bránu zámku Lemberk na Liberecku se vrátila pamětní deska, která je věnovaná 1100 padlým
pruským a rakouským vojákům ze sedmileté války. Zemřeli na následky zranění v polním lazaretu, který
byl po bitvě u Hochkirku nedaleko Budyšína v říjnu 1758 zřízen přímo na zámku. Novinářům to dnes při
slavnostním odhalení řekla zámecká průvodkyně Šárka Procházková.
19.4. 2015
Nalezené ostatky sovětského válečného pilota pohřbí v Hlučíně. Ostatky pilota Rudé armády, Ukrajince
Vasilije Alexejeviče Staška, které byly loni v září nalezeny u Klimkovic na Novojičínsku, budou
pohřbeny na ruském vojenském hřbitově v Hlučíně na Opavsku. Vojenský obřad se uskuteční v neděli 26.
dubna.
19.4. 2015
Pamětníci vzdali hold obětem bombardování. Ústí nad Labem – Tragický duben 1945 v Ústí nad Labem
nově připomínají tři pamětní desky se jmény padlých. Už 70 let na něj odkazuje i vychýlená věž kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
17.4. 2015
Některá místa v kraji dodnes připomínají popravy nevinných lidí. Nacisté popravovali nevinné za
maličkosti i v obcích a městech Moravskoslezského kraje. Ve Frýdecko-Místecké části Lískovec stojí
poblíž vlakového nádraží památník pěti oběšeným mužům.
17.4. 2015
Fish tea, whisky, skotská šetrnost a památník parašutistům. Honorární konzul přibližuje život ve Skotsku.
Při snídani si Skotové často pochutnávají na ovesné kaši, žádné smaženiny, ty jsou spíše pro turisty. A
věděli jste, že porridge zachránil populaci? V neturistickém průvodci Skotsko po česku se o tom
rozepisuje honorární konzul Paul Millar. On sám zemi mnoha přízvuků dobře zná a cítí se tam jako doma,
vždyť tam žije téměř 47 let.
17.4. 2015
Ostatky sedmi vojáků budou uloženy na novém hřbitově. Žďár nad Sázavou – Válečný hrob s ostatky
sedmi vojáků Rudé armády bude přemístěn od kostela na Zelené hoře na sousední nový hřbitov. Ostatky
budou na nové místo uloženy 25. dubna. „Ceremoniálu se zúčastní zástupci ruského velvyslanec-tví a
pravoslavný i katolický kněz,“
17.4. 2015
Hejtman odhalil obnovený památník padlých sovětských vojáků v Nymburce. Památku vojáků Rudé
armády, kteří zahynuli při osvobozovacích bojích před 70 lety, uctil v pátek 17. dubna 2015 na hřbitově v
Nymburce hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.
11.4. 2015
Neobvyklý pomník. Útěk letců skončil vraždou v Ostravě-Hrabůvce. Jedna z epizod slavného útěku ze
zajateckého tábora Stalag III Sagan v dnešním jihozápadním Polsku, při němž německým strážníkům
uprchlo díky vykopání 110 metrů dlouhého tunelu 78 spojeneckých letců, skončila v Ostravě, nedaleko
kostela v městské části Hrabůvka.
11.4. 2015
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Benešovský pomník obětem válek čeká generální oprava. Počasí, mech, lišejníky, zloději a také kořeny
vzrostlých stromů. Všechny tyto okolnosti se podepsaly na stavu pomníku, který obyvatelé Benešova
postavili na počest obětem první a pak i druhé světové války v parku u gymnázia v Husově ulici.
11.4. 2015
Schindler se stal terčem vandalů. Svitavy – Proslulý pomník kdosi pomaloval nacistickými obrazci i
hesly. Radnice i policie půjde tvrdě po sprejerech. Hákový kříž, drsný vzkaz hlásající, že Schindler byl
vrah a k tomu vulgární anglická slovíčka. Takový obrázek před sebou nyní měli šokovaní lidé
procházející kolem pomníku Oskara Schindlera, zachránce stovek Židů a také byznysmena, o kterém se
vedou kontroverzní debaty.
10.4. 2015
Památníky českých vojáků padlých v misích v bývalé Jugoslávii zůstanou zachovány. Před nedávnem se
na mne obrátili zástupci Sdružení válečných veteránů s tím, že Ministerstvo obrany má v plánu
demontovat pamětní desky připomínající památku českých vojáků padlých v Chorvatsku a v Bosně a
Hercegovině a přesunout je do České republiky do depozitu Vojenského historického ústavu. Tato pietní
místa jsou trvalou připomínkou českých vojáků padlých během bojů v bývalé Jugoslávii v 90. letech a
byla vybudována díky úsilí těch, kteří boje během této války přežili, na počest jejich padlých kamarádů.
Jejich demontáž byla plánována zejména kvůli tomu, že hrozí zánik některých z nich, neboť se nacházejí i
na soukromých pozemcích.
6.4. 2015
Pekná legionárska akcia v Koryčanoch. Vo štvrtok 2. apríla 2015 sa v Koryčonoch pri Kyjove uskutočnila
pekná legionárska akcia. Zásluhou vydavateľstva Burian a Tichák s. r. o. v Olomouci vyšla nedávno
kniha spomienok ruského legionára Františka Novotného, rodáka z Koryčian a v tento deň ju toto
vydavateľstvo v Koryčanoch uviedlo aj na knižný trh.
6.4. 2015
Pomníček od rudoarmějců opraven. Na pietním území Památníku Lidice (PL) byl na společný hrob
lidických mužů tento týden osazen zrenovovaný (přebroušený) pomníček i s citlivě opravenou pamětní
deskou Rudé armády.
6.4. 2015
Přibyslav připomene výročí konce druhé světové války. Mezi námi se pohybuje stále menší a menší počet
žijících pamětníků, a snad i proto se neklade takový důraz na připomenutí válečných událostí. „Považuji
proto za důležité v době, kdy se nejbližší válečný konflikt nachází v zemi necelých 500 kilometrů
vzdálené od našich domovů, připomenout tyto události dávno minulé.
2.4. 2015
Před sedmdesáti lety nacisti popravili v Bratrušově šestnáct mladíků. Byl poslední březen roku 1945,
spojenci už byli za humny a porážka nacistického Německa se neodvratně blížila. Byl to také poslední
den života šestnácti mladých lidí, kteří konec války chtěli okupantům ještě znesnadnit. Jejich život vyhasl
na bratrušovské střelnici u Šumperka.
2.4. 2015
Pomník okupantů musí pryč, rozhodli v Pardubicích. Odstranění pardubického pomníku rudoarmějce
může být prvním krokem ke skutečnému vypořádání s propagandistickou pietou připomínající údajné
osvoboditele.Zastupitelstvo Pardubic rozhodlo na svém pravidelném zasedání v pondělí 30. března o tom,
že Památník osvobození v Tyršových sadech připomínající vojáky Rudé armády bude odstraněn.
Plné znění článků naleznete v elektronické verzi našeho zpravodaje Monument
http://www.vets.cz/monument/
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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:
předseda:
Ing. Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz
místopředseda: Vladimír Štrupl, vets@vets.cz
místopředseda: Ing. Petr Tichý
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: 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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Pomozte projekt mapování vojenských pietních míst rozvíjet
Nabídka pro školy, badatele, zájemce
„Historie válek – to jsou osudy!“
Jak známo, přes území naší země se posledních mnoho set let přehnal nespočet válečných konfliktů. A
nebyly to, jen ty obecně známe, pro svůj rozsah na našem území, jako byla třeba Prusko-rakouská válka z
roku 1866 nebo 1. světová válka. . Nebo počtem obětí nejstrašlivější 2. světová válka.
Mnoho dalších konfliktů zde zanechalo stovky, možná tisíce obětí z řad bojujících vojáků, ale i civilních
obětí. I studená válka například zanechala nespočet obětí pokusů o přechod státní hranice, stejně jako
vojáků padlých při plnění povinností své vojenské služby. V lazaretech umírali vojáci, dovezení na území
Čech z dalekých bojišť, civilisté umírali na následky náletů, ale i nehod vojenské techniky.
Je velmi obtížné říct, kolik obětí vlastně přináší šílenství válek pro nějaké území.
Ano je to obtížné, ale to neznamená, že to nejde zkusit spočítat. Ba co víc, proč počítat, když je alespoň
malá šance, jména nejen spočítat, ale každému jménu najít příběh, jeho osud. Mnoho dnes neznámých,
mnohdy zapomenutých osudů může ožít. Na našem území zahynulo tolik set tisíc lidí, že je skoro
nemožné, aby u nás byla rodina, kde by se nějaká oběť válek nevyskytovala. Kde by nebyla vzpomínka
na pradědečka legionáře Československých legií, na dědečka odbojáře nebo dokonce vojáka
Československého zahraničního či domácího odboje. Na otce vojáka prezenční služby a pochopitelně na
bratra či syna, vojáka novodobých zahraničních operací naší armády.
Je to tak, jde o statisíce jmen. Na našem území existuje několik proudů usilujících o zmapování této části
naší historie. Ministerstvo obrany spolu s obcemi má za povinnost vést evidenci válečných hrobů, to je
něco přes 30 000 památek. Některé spolky se zaměřují na určitý úsek dějin, jako například válku roku
1866. A pak je tu Spolek pro vojenská pietní místa. Ten se zaměřuje na všechny oběti všech konfliktů
s jakýmkoliv vztahem k území Čech, případně se dotýkají Českých občanů. Pochopitelně s přesahem do
minulosti, tedy nejen České republiky, ale i Československa, včetně Podkarpatské Rusi, Rakouskouherska, případně území spadajících pod království České. Spolek pro vojenská pietní místa má
v současné době v databázi bezmála 41 000 vojenských pietních míst.
Jak je z těchto čísel patrné, i prosté zmapování památek je u nás stěží ve své třetině.
A co teprve osudy jmen na pomnících, hrobech, pamětních deskách……..
A to je nezbytné změnit!
Prosím pomozte nám zmapovat každý kousek naší válečné historie.
Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa je sekce „Jména z pomníků“. Ambicí této sekce není nic
menšího, než ve spojení se jménem na konkrétním pomníku uchovat osud každého jména, které je kde na
jaké památce zmíněno. Ano, opravdu chceme, aby z každého jména uvedeného na libovolné památce vedl
odkaz na sekce „Jména z pomníků“. Každý osud bude mít vlastní stránku. Tam možná u někoho bude
informací málo, třeba jen jeho jména a osobní data, někde fotografie, někde celý příběh a někde třeba i
kopie jeho dokumentů. Prostě cokoliv se podaří dohledat. Někdy půjde o jména notoricky známých
vojáků a někdy to budou jména, jež desetiletí už nikdo nevyslovil.
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Asi si řeknete, šílený nápad, to jsou statisíce jmen, statisíce stránek, fotek, léta hledání. A rozhodně máte
pravdu. Ale když jsme před více než deseti lety začali hledat vojenské památky, říkali nám to samé. To
nemá smysl, to se stejně neudělá. A dnes už máme desetitisíce památek. Ale máme i pár set jmen v
„Jménech z pomníků“. Nebude to hotové za rok, ale bude to.

Dovolujeme si tedy oslovit vás, zájemce o historii, malé badatele, ale především školy. Nechcete v rámci
svých aktivit a výuky zkusit odhalit už možná zapomenuté?
Nabízíme naši současnou, denně doplňovanou databázi vojenských pietních míst na webových stránkách
www.vets.cz. Můžete z ní volně čerpat fotografie i data (u fotografií prosíme uvádět zdroj jak je uveden
na našich stránkách). Tato data může podle vlastního uvážení použít pro vlastní formu hledání osudů lidí.
Můžete také využít publikace zpracované v edici Knihovna.
A když se vám podaří nějaké osudy najít – poskytněte nám je prosím do našeho projektu. Doplníme je na
stránky www.vets.cz. Jako autoři budete uvedeni vy.

Společně můžeme dosáhnout i nemožného.
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT – NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!
Zaujala vás naše nabídka? Pak jak začít.
1)projděte si stránky ww.vets.cz z pohledu lokality, které se chcete věnovat,
2)v případě, že nenaleznete památku, ke které byste chtěli doplnit osudy jmen, bude nezbytné doplnit i tu
památku, vše potřebné jak postupovat naleznete na stránách www.vets.cz,
3)je možné, že jedna osoba bude zmíněna na více památkách i ve více místech, uvítáme tedy, když nám
pomůžete identifikovat tyto spojení osob s místy. Nejde jen o shodu ve jméně (takových shod bude
mnoho), ale aby se jednalo o konkrétní osobu. Už to je velký přínos pro začátek popisu osudu té osoby,
4)při poskytování údajů prosíme o dodržení autorských práv, není možné k nám na web vkládat věci
stažené z jiných webů, bez souhlasů autorů, bohatě stačí, když u nás bude ke jménu jen odkaz na stránku,
kde se o něm píše. Naší ambicí není stáhnout vše na jedno místo, rádi budeme odkazovat na další weby.
Toto platí především pro fotografie a obrázky,
5)jako možnou nápovědu, kde získat informace o lidech lze využít stránku s častými dotazy na
www.vets.cz,
6)v případě, že potřebujete pro své školní či badatelské práce výstupy z našeho projektu, není problém
tato data převzít. Je nezbytné u nich zachovat zmínku o autorovi, tak jak je uvedeno na našem webu,
7)budeme velmi rádi prezentovat informace o tom, jak se kdo do bádání zapojil, jak pokračují práce a
pochopitelně výstupy vašich bádání.

Pomozte prosím vytvořit něco, co bude vlastně encyklopedií lidské odvahy a utrpení, statečnosti i
zbabělosti, prostě toho co lidem přináší války a vojenské řemeslo.
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Projekt mapování vojenských pietních míst podporují :

Ve druhém čtvrtletí 2015 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Děkujeme za podporu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce : Praha, Olšany, , autor : Vladimír Štrupl, 8. 5. 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování
vojenských pietních míst a Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
Adresa pro kontakt : monument@vets.cz , webové stránky projektu www.vets.cz.
Redakční rada : Vladimír Štrupl (tiskový mluvčí), Martin Brynych (redaktor, správce dat).
© Spolek pro vojenská pietní místa
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