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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 první číslo spojeného zpravodaje Spolku
pro vojenská pietní místa a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2016.
Konec zimy se nesl ve znamení dalších 300 zařazených vojenských pietních míst do naší
databáze..
Především díky Františkovi Jedličkovi bylo provedeno překlopení naší sekce Jména z pomníků ze
starého na nový web. V této databázi máme v současné době více než 1200 vzpomínek na naše padlé,
mrtvé a oběti všemožných válek.
Určitě potěší, že neustává příliv dalších ochotných lidiček, kteří našli čas zapojit se do našeho
projektu..
Hlavní dík patří programátorovi a správci Josefu Rypáčkovi, za programování databáze a všechny
vyžádané úpravy.
Bohužel se nám nevyhnula nemilá zpráva. Na konci loňského roku řady Českobrodské jednoty
ČsOL navždy opustil náš bratr Jeroným Šašecí.
Překlopena GN, 1000 JzP, umřel Jeroným. 32 nových
Jarní počasí letos dorazilo brzo, takže lze očekávat další a další vpm v naší databázi.
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: Radek Andonov, Blanka Fon Novák, Karl-Heinz Zintl, Hannelore Bakry, Petr Červenka,
Irena Uhrínová, Iva Tycová, Petr Veselský, Markéta Setničková, Jaroslav Kos, Petr Mareš, Petra
Tulková Sassmannová, Jana Wagnerová, Josef Rota, Bohumila Šumpíková, Růžena Stará, Jens
Jäpel, Karel Houf, Ing.Ondrej Borguľa, Zdenka Janoušková, Miloš Zahradník, Vladimír
Jedlička, PhDr. Lucie Wittlichová, Zlatuše Machová, Marie Pribanova, Ladislav Jakl, Jaroslav
Tunka, Michal Gelbič, Günther Zotter, Bernhard Gerstorfer, Vladimír Bružeňák, Tomáš Kejř,
Anna Bertoncini, Pavel Frýdl.
Ve spolku: -,
V jednotě ČsOL Český Brod: -****
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Kronika Projektu
17.1.
11.2.
25.2.
16.3.

43 400 VPM, zapojilo se 720 osob.
43 500 VPM, zapojilo se 725 osob.
43 600 VPM, zapojilo se 727 osob.
43 700 VPM, zapojilo se 742 osob.

Dne 3. 12. 2015 naše řady opustil bratr Jeroným Šašecí. Bojovník ze Slovenského národního
povstání, válečný veterán. Bratře, navždy zůstaneš v našich vzpomínkách. Čest Tvojí památce.
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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 17 hodin
v restauraci U Bronců, Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2016 setkání příznivců Spolku proběhne
v těchto dnech: 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 14/7, 8/8, 1/9, 6/10, 3/11 a 1/12.
****
96. setkání klubu (projektu) VETS
96. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 18. února 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v
obvyklém čase a komorní sestavě.
Účastnili se: Jirka, Marek, Vladimír Š., Honza a Milan Kinclovi. Mimořádně se dostavil i Feďo ze
Slovenska a Milena z Belgie.
– Přišel také pan Zahradník a informoval nás o aktivitách kolem hrobů pohraničníků s tím, že na náš web
doplní různé informace. Podobnou aktivitu rozhodně vítáme.
Zapsal: Vladimír
****
97. setkání klubu (projektu) VETS
97. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 2. března 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v
obvyklém čase a komorní sestavě.
Účastnili se: Jirka, Aleš a Martin.
1) Předseda nás informoval o vybírání členských příspěvků. V roce 2015 zaplatili všichni, v roce 2016
ještě ne, ale čas na vybírání ještě nějaký je.
2)Martin informoval o příznivém posunu v Badatelně, kde se především díky paní Šumpíkové a Arnemu
podařilo identifikovat už 15 položek. Většina nesplňovala požadavky na VPM a byla z Badatelny
odstraněna.
3) Je možnost koupit nějaká pěkná trika, prosím členy, aby se o tom poradili v naší členské diskusi.
4) Martin informoval o velmi smutné události, úmrtí našeho bratra z českobrodské jednoty ČsOL
Jeronýma Šašecího.
Zapsal: Martin

****
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Zborov (slovenský) Šípkův pomník, výročí Velikonoční bitvy, zajetí 28. p.pl., první vystoupení České
družiny. Foto: Petr Tichý.
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Publicistika
Nekrolog Jeronýma Šašecího
Jeroným Šašecí se narodil 3.7.1924, vyrůstal v Jihlavě u své
babičky a dědečka. Byli to již důchodci, kteří život prožili ve
Vídni a na stáří se přestěhovali do Jihlavy. Vlastní Jeronýmovi
rodiče spolu nežili. Otec byl drogistou v Ostravě a matka
pracovala jako vedoucí textilní výroby v Bánské Štiavnici.
Po okupaci pohraničí v roce 1938 a vzniku Protektorátu dostal
Jeroným jako Čech výzvu k opuštění města. Jelikož jeho matka
žila a pracovala na Slovensku, ukončil Jeroným Šašecí školní
docházku v Jihlavě a odjel do Bánské Štiavnice.
Jeroným neměl povolení navštěvovat střední školu. Proto z něj na
oko udělali slovenského evangelíka a takto mohl Jeroným dva
roky navštěvovat chemickou průmyslovku v Bánské Štiavnici.
Nakonec se na to ale přišlo a ze školy jej propustili.
Matka se mezitím vdala za přednostu železniční stanice a
Jeroným se i z tohoto důvodu odešel učit zámečníkem do Vyhně.
S heslem pod svícnem je největší tma se Jeroným stal členem
Hlinkovy mládeže a později jej poslali do důstojnické školy
Hlinkovy gardy. Zde dostal vojenský výcvik a získal odbornost velitele průzkumné čety.
Po návratu do Vyhně jej jako absolventa důstojnické školy chtěli poslat do okresního města ke štábu HG,
ale toho se již Jeroným Šašecí skutečně zalekl, někdo by mohl zjistit, že je skrytým Čechem, postup tedy
odmítl a raději se odstěhoval do Zvolena, kde pracoval v kanceláři až do vypuknutí povstání, tedy do
srpna 1944.
Rozhodl se, že se k povstání připojí a začal s kamarády hledat cestu. Někdo z nich viděl spoustu
parašutistů, kteří přistávali za městem v okolí Pustého hradu. Kamarádi se je tedy vydali hledat a narazili
na partyzány, kteří se zrovna vraceli s vybavením vojenského skladu, který jim dali strážní k dispozici a
kteří se nakonec k partyzánům sami přidali. Byla to ruská skupina. Jeroným a jeho kamarádi se k ní
připojili a tvořili tak desítku Čechoslováků ve skupině o celkové síle asi 30 mužů. Partyzánům velel
sovětští kapitáni Jevgenij Pavlovič Valianský a Kačanov.
Skupina, ve které byl Jeroným Šašecí byla pověřena úkolem ohrožování jedné ze dvou železničních tratí,
které Němci na jižním Slovensku využívali k přísunu posil proti povstání a k přífrontové dopravě vůbec.
Byla to trať Brno - Nitra – Zvolen. Nejprve bylo od nepřátel čištěno okolí Zvolenu. To bylo poměrně
jednoduché, neboť se Němci stáhli z městeček, kde byli jako poradci a dohled na úřadech. Soupeři
partyzánů byli zejména věrní fašisti a dále němečtí strážní mostů a hlavních tratí.
V průběhu povstání se partyzánský oddíl dále rozrůstal. Přicházely stále nové posily - Slováci, Češi a
uprchlí sovětští zajatci, takže byly vytvořeny nové pěší čety a dostali i vojenskou kuchyni. Po dokončení
úkolů u Zvolenu byl přesunut na jih do Tomašovců, které se staly jeho novou posádkou. Velení rozhodlo,
že u maďarské hranice, kterou měli kontrolovat, budou zároveň působit i okolo železniční trati na
Lučenec, která po ztrátě dvou severnějších získala strategičtější význam.
Poprvé se pokusili přerušit trať na mostu přes Ipeľ na Maďarskem okupovaném území. Jejich útok však
byl odražen a museli ustupovat až zpět do Tomašovců. K druhému útoku se přesouvali 3 noci a takticky
raději obešli celý Lučenec, aby se neprozradili. Po dramatickém boji se jim skutečně podařilo most
vyhodit do povětří.
Úspěšnou akcí ale na sebe silně připoutali německou pozornost. Při ústupu museli čelit letadlům i
obrněným vozidlům, padali žizní a v nouzi pili i vodu z vyjetých kolejí.
V dalších dnech a týdnech ale severní část povstaleckého území padla a partyzáni se v jižní části museli
stále více bránit. Němci zvyšovali na toto území tlak. Když padl Zvolen a Bánská Bystrica, stahovali se
partyzáni do rozsáhlejších lesnatých oblastí. Při ústupech však docházelo k velmi častým dezercím.
Komisař oddílu tedy vydal rozkaz ke shromáždění oddílu. Pak vydal rozkaz, aby se ti, kteří chtějí oddíl
opustit dobrovolně přihlásili. Několik osob se přihlásilo, ale místo svobodného odchodu je čekala
popravčí kulka.
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Partyzáni pokračovali v ústupu. Trápil je všudypřítomný hlad, snědli i koně. Jinak si ale udrželi
disciplínu. Kapitán Kačanov udržoval s partyzánským štábem radiové spojení. Jednoho dne dostal rozkaz,
aby se probili frontou vstříc čs. armádě.
V druhé polovině listopadu 1944 Kačanov rozhodl, že se pokusí prorazit sevření na širokém úseku a
rozvinul oddíl. Před útokem ale jejich polohu Němci odhalili, snad tehdy, když partyzáni popravili dva
německé zajatce. Partyzáni přesto zaútočili, Jeroným šel s kulometem na levém křídle útoku. Střílel
jednotlivými ranami a postoupil až k silnici, ale víc si nepamatuje.
Probudil se zraněný, ležící uprostřed silnice, na spánku měl krvavou ránu, neviděl na jedno oko, ale
přesto zpozoroval, že Němci procházejí pole a dobíjejí raněné. Jejich oddíl sice prošel, ale měl těžké
ztráty. Němci je navíc dále pronásledovali.
Jeroným se vztyčil, kulomet měl dosud pověšený na prsou a dokázal se rozběhnout, těžce se mu však
běželo ve vysokém sněhu. Němci jej brzy zjistili a stříleli za ním, naštěstí jej již nezasáhli. Pokusil se
vrátit k oddílu a v lese narazil na vojáky. Myslel si, že je to zbytek partyzánů, ale byli to němečtí psovodi,
znovu po něm začali střílet. Setřásl je a ukryl se v lese, ale dlouho tam zůstat nemohl. Neměl zásoby a byl
raněný.
Po neskutečném sledu náhod a s velkou dávkou štěstí se mu podařilo vrátit se do Bánské Štiavnice.
Prvním koho v domě potkal, byl jeho otčím a ten jej hned vtlačil do sklepa, kde mu vysvětlil, že v jejich
domě jsou ubytováni němečtí vojáci a přímo v jeho pokoji jsou dva důstojníci.
Na půdě mu otčím s matkou vybudovali skrýš. Bylo to u komína, takže se tam dalo vydržet. Musel však
být stále velmi potichu. U jeho lůžka jej postupně navštívili oba dva štiavničtí lékaři. Oba byli Židé, ale
ve městě byli ponecháni, neboť za ně nebyla náhrada. Lékaři ošetřovali jeho zranění na hlavě a také jej
vyléčili ze svrabu a omrzlin.
Když se přes Bánskou Štiavnici převalila fronta, dostavil se v únoru 1945 k řádnému odvodu. Lékař jej
prohlédl a k odvodu neschválil. Zbídačený Jeroným Šašecí totiž i po uzdravení vážil pouze 54 kg a kde
bylo 26 kg do jeho původní hmotnosti!
Do armády tedy narukoval po válce, v říjnu 1945, do posádky v Jelšavě, kde absolvoval základní výcvik.
Po něm postoupil do Nového Města nad Váhom do spojařské školy, kde se školili vojenští telefonisti a
radisti. Byl propuštěn v červnu 1947 v hodnosti desátníka, kterou si udržel až do smrti.
Po vojně znovu nastoupil do lékařské péče, aby si doléčil válečné rány. Měl těžké revma, nějakou dobu
ani nechodil, ale nakonec jej přece jenom uzdravili. Viditelné rány byly zaceleny, ale noční můry
přicházely dál, ještě dlouhá léta nemohl Jeroným pořádně spát.

členové oddílu, uprostřed člen průzkumné
čety, vpravo nahoře JS, Zvolen - 1974

Vrátil se do Jihlavy, kde jako mistr zámečnický pracoval v Motopalu. Při rozrůstání závodu byl převeden
do Havlíčkova Brodu, kde se stal vedoucím odbytu. Po dalších létech jej jako schopného pracovníka
7

přetáhli do pražské pobočky podniku Pozemní stavby Brno, kde ve funkci vedoucího sdružených profesí
působil až do důchodu. V podniku se rovněž seznámil se svou nynější manželkou a přestěhoval se do
Českého Brodu.
Po válce byl Jeronýmův oddíl označen jako 2.československá partyzánská brigáda Za osvobození
Slovanů. Organizačně se však jednalo o skupinu sovětskou a zda měla nějaký podobný název i za války
Jeroným Šašecí nevěděl.
Jeroným Šašecí byl členem Československé obce legionářské, jednoty Český Brod. Dne 3.prosince 2015
zemřel v nemocnici v Chrudimi. Čest jeho památce!
****

Správa o seminári „Vojnoví zajatci v Taliansku v rokoch 1. svetovej vojny
a formovanie československých légií“.
Dňa 10 marca sa v meste Sulmona, Abruzzo uskutočnil historický seminár na tému Vojnoví zajatci
v Taliansku. Sústreďovací tábor vo Fonte d´ Amore v Sulmone a formovanie Československých légií
1915 – 1919 (La prigionia di guerra in Italia. Il campo di concentramento di Fonte d´Amore a Sulmona
e le formazione della Legione cecoslovacca, 1915 – 1919. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy
talianskych nadácií Una Fondazione per il Morrone a Associazione Terra Adriatica v spolupráci so
Štátnym archívom v Aquile, oddelenie v Sulmone (Archivio di Stato dell´Aquila, Sezione di Sulmona),
Veľvyslanectiev Slovenskej republiky a Českej republiky v Taliansku a ďalších inštitúcií a organizácií.

V rámci seminára odzneli prednášky na témy o účasti Talianska v prvej svetovej vojne, o táboroch pre
rakúsko-uhorských zajatcov, predovšetkým o tábore v Sulmone pod vrchom Morrone a o jeho
význame pri vzniku Talianskej légie, v ktorej boli aj stovky Slovákov. O vzťahu Talianska a československého zahraničného hnutia v rokoch 1915 – 1918 referoval profesor Francesco Caccamo, Jozef
Špánik sa zaoberal úlohou ideového vodcovstva Tomáša Garrigue Masaryka pri formovaní prvého čs.
odboja, Petr Čížek mal veľmi názornú prednášku o výstroji a výzbroji talianskych legionárov. Jana
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Croz priblížila hrdinský a tragický osud vojenského kaplána Eduarda Stumpfa a Tomáš Rusek
poslucháčov oboznámil s úlohou sokola a organizátora Čs. dobrovoľníckeho zboru v Padule Janom
Čapkom. Jan Lehner priblížil vo svojom príspevku materiály o legionároch zo západných Čiech
uchovávaných

v Západočeskom

múzeu

v Plzni.

Petr

Brestovanský

z Liberca

informoval

o pripravovanom projekte rekonštrukcie zajateckého tábora ruských a talianskych zajatcov z prvej
svetovej vojny v Liberci. O zajateckom tábore v Sulmone a o zachovaných dokumentoch referovali
zástupca sulmonského archívu Roberto Carrozzo a hlavný organizátor podujatia Mário Giulio Salzano.
V zastúpení Slovenského historického ústavu v Ríme a Ústavu politických vied SAV v Bratislave sa na
podujatí zúčastnil Ferdinand Vrábel s referátom „Slováci v Talianskej légii a význam talianskych
legionárov v bojoch na Těšínsku a na Slovensku v roku 1919“. Referát bol prednesený v talianskom
jazyku. Na seminári sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Taliansku pán Ján Šoth a chargé d´affaires ČR
v Taliansku pani Adéla Rubešová. Medzi hosťami podujatia boli aj popredné miestne vojenské a
policajné osobnosti. Seminár sa uskutočnil za veľkého záujmu verejnosti a pri príležitosti jeho
konania bola v miestnom archíve inštalovaná aj výstava fotografií a dokumentov o zajateckom tábore v
rokoch 1. svetovej vojny. Na viacerých vystavených dokumentoch sú spomenutí aj vojaci pôvodom zo
Slovenska, napríklad z Piešťan, Veľkých Kostolian, Devína, Píly atď.
Po seminári jeho účastníci navštívili na miestnom cintoríne osárium, ktoré uchováva telesné pozostatky
padlých a na zranenia a nemoci zomrelých vojakov, medzi nimi aj rakúsko-uhorských zajatcov,
poklonili sa ich pamiatke v rámci pietneho aktu pri ich pomníku. Z celkového počtu 387 zosnulých
vojakov ide o približne 120 osôb slovenského a českého pôvodu. Na záver podujatia navštívili aj miesto
zajateckého tábora z 1. a 2. svetovej vojny vo Fonte d´ Amore, kde sa zachovali viaceré dobové
objekty.
Zaujímavosťou je, že mesto Sulmona má viaceré antické pamiatky (je to rodné mesto básnika Ovídia)
a cennú stredovekú architektúru – viaceré kostoly a zachovaný mohutný stredoveký vodovod. Samotný
archív a jeho fondy je v zrekonštruovanom kláštore sv. Mikuláša zo 14. storočia. Archív bol veľmi
postihnutý silným zemetrasením v apríli roku 2009 a jeho vzácne fondy pomáhali vtedy evakuovať aj
záchranári, hasiči a dobrovoľníci. Po oprave budovy sa fondy vrátili do rekonštruovanej budovy, čo je
vlastne bývalý kláštor sv. Mikuláša zo 14. storočia.
Zajatecký tábor vo Fonte d´Amore sa nachádzal pod vrchom Morrone, na ktorom mal svoju pustovňu
mních Pietro da Morrone, neskorší pápež Celestín V. Mnícha Pietra a krátky čas aj pápeža Celestína V.
vyhlásil pápež Klement VI. v máji 1313 za svätého a aby sa odlíšil od sv. Celestína, ktorý bol pápežom
v 5. storočí ako Celestín I., býva uvádzaný ako sv. Peter Celestín. V súčasnosti je na pútnickom mieste
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jeho pustovne na vrchu Morrone vybudovaný objekt v ktorom je expozícia o živote sv. Petra Celestína
(1215? – 1296).
Organizátorom seminára a do knižnice archívu v Sulmone venoval F. Vrábel dve publikácie o generálovi
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi vydané Nadáciou M. R. Štefánika v Bratislave a ďalšie propagačné
materiály. Zo seminára vydajú zborník príspevkov a podobné podujatie sa plánuje aj na budúci rok.
F. Vrábel
****
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Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek
Pomník Obětem válek
Umístění : Cerhenice, náves
Nápis :
Kafka Václ. 3/6 1915 stár 39 R., Bacílek Jan 2/11 1914
stár 33, Habada Mat. 10 1916 stár 43, Skala Al. 13/2
1917 stár 45, Klain Rud. 24/11 1917 stár 29, Kopecký
Jos. 11 1916 stár 34, Bucek Kar. 9/5 1917 stár 51,
Klouda Jos. 10 1917 stár 33, Bucek Al. 1/10 1918 stár
25, Jelínek Mat. 7/1 1918 stár 44, Balšánek Jos. 2/6 1915
stár 37, Hanuš Kar. 14/6 1918 stár 23, Černý Jar. 1914
stár 26, Fidrmuc Vil. 24/6 1918 stár 26, Duchoň Kar. 9
1914 stár 24, Stárek Jos. 5/10 1918 stár 31, Koděra Kar.
1915 stár 24, Hanuš Jos. 15/4 1917 stár 22, Podhráský K. 1915 stár 36, Řezáč Jos. 25/6 1916 stár 25 ,
Skřivánek Fr. 1917 stár 19, Bedřich Růžička 23/10 1916 stár 22
Památce padlých ve druhé světové válce 1939 - 1945
Souřadnice : N 50°4´16,9´´ E 015°4´17,07´´ ( 33505110 E, 5546542 N )
Foto : Ivo Šťastný
Vzkaz od čtenáře:
Geachte,
na veel jaren zoeken heb ik eindelijk mijn familieleden teruggevonden, het zeer grote ,werk dat U
daarvoor hebt bijgedragen in onbetaalbaar, beste dank.iK ZAL ZEKER HET MONUMENT KOMEN
BEZOEKEN /Groeten uit BELGIE
Volně přeloženo:
Drazí,
Po mnoha letech hledání jsem konečně našel své příbuzné, velmi velký, práci, která vám pomohla
předtím v nezaplacení, nejlepší dank.iK určitě přijďte památníku / pozdravy z Belgie
****
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Z badatelny
Aneb co nám vydalo párání ve spolupráci s čtenáři
Hrob František Navara
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK NAVARA
ZEMŘEL TRAGICKY PŘI OBRANĚ VLASTI!
*16.IV.1906 +8.V.1945
Poznámka:
František Navara se narodil 16.4. 1906 v Toušeni v domku č.5 za
místní školou.Ten ale dnes neexistuje.Pocházel z chudé početné
rodiny a dětství prožil ve zmíněné obci.Vyučil se obuvníkem u
živnostníka Války a stal se velkým příznivcem fotbalu. Za první
republiky pracoval jako dělník-pískař při regulaci Labe u firmy
Lanna. V roce 1929 se stal obyvatelem Staré Boleslavi a za tři roky
na to se v Brandýse nad Labem oženil s Annou Panskou.
Žili ve Vestecké ulici č. 778 a během Protektorátu pracoval jako
technický pracovník Luftschutzu. Dne 8.5. 1945 se přidal k
osmičlenné skupině povstalců, která operovala v blízkosti vlakového
nádraží ve Staré Boleslavi. K vyzbrojení těchto revolucionářů zřejmě došlo v blízkých kasárnách General
Forster Kaserne, které v tentýž den německá posádka opustila.František byl ozbrojen pancéřovou pěstí, se
kterou ale neuměl zacházet a při snaze zastavit německé nákladní vozidlo blížící se od Mladé Boleslavi k
železničnímu přejezdu, mu neopatrností zbraň explodovala v rukách. Na místě byl usmrcen a pohřben dne
10.5. 1945 na místním hřbitově.
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr
****
Milena Jahodová
* 27.9.1927 (Praha)
† 6.5.1945 (Praha)
- studentka III. třídy Vyšší obchodní školy v Karlíně
- totálně nasazena u firmy "Noris" Zahn a spol
- během Pražského povstání padla (zastřelena) při stavbě barikády v
dnešní Pernerově ulici v Karlíně
Zdroje: Petra Tulková Sassmannová
Zpracoval: Jiří Porteš
VPM:
pamětní deska - Praha 8, okres Praha 8
pamětní deska - Praha 8, okres Praha 8
****
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Hrob Josef Bouček
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
JOSEF BOUČEK
ŘIDIČ ČSD
*11.3.1904
PADL V REVOLUČNÍM BOJI PRO VLAST
V KARLÍNĚ 6.5.1945.
Poznámka:
Josef Bouček se narodil 11.3. 1904 ve Velkém Chlumci v rodině
chalupníka se dvěma dětmi.Do školy chodil v Osově a pak se v Praze
vyučil obuvníkem.Později začal jezdit u pražské pošty a před druhou
světovou válkou se nechal zaměstnat jako řidič ČSD.
S Marií Srncovou z Kostelního Hlavna se oženil v roce 1931 a brzy
na to se stal otcem dvou synů Josefa a Jiřího.Rodina se přestěhovala
do Staré Boleslavi, kde žili v domku na labském břehu u dnes zaniklé
Semiánovi plovárny a v roce 1935 si postavili vlastní dům v ulici
Okružní č. 827.
I během Protektorátu byl řidičem autobusové dopravy spojující Starou Boleslav s Prahou a jeho zálibou
bylo zahradničení a chov králíků.
Osudným se mu stal šestý květen roku 1945, kdy se i přes přísný zákaz pohybu v autobusových garážích
Böhmisch - Mährische Bahn vydaným německou armádou v Praze, pokusil v prostoru dnešního dolního
autobusového nádraží Florenc nastoupit do autobusu a odjet pro revoluční posily.Byl však zasažen
střelbou z kulometu umístěného na železniční trati.Jeho rozstřílené tělo bylo z vozidla vyproštěno až v
noci a přeneseno revolucionáři do dílen garáží.Zde v prosté dřevěné rakvi sbité s prken leželo až do 9.5.
1945 a po skončení bojů bylo převezeno do Staré Boleslavi.Pohřben byl 13.5.1945.
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr
****
Hrob Karel a František Kohoutovi
Umístění: Stará Boleslav, Josefa Truhláře, hřbitov
Nápis:
KAREL KOHOUT
ÚČETNÍ.
*30.XII.1919, 24.III.1945 V ML. BOLESL.
FRANTIŠEK KOHOUT
MALÍŘ POKOJŮ.
*19.X.1914, +2.V.1945 V TEREZÍNĚ.
PADLI PRO ZACHRÁNĚNÍ SVÉHO NÁRODA A VLASTI.
OSUD NEVRÁTÍ CO VZAL - VRACÍ JEDNO JEN,
VZPOMÍNKU, STESK A ŽAL…
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Poznámka:
Karel Kohout se narodil v roce 1919 ve Staré Boleslavi jako syn
slévačského dělníka. Po ukončení školní docházky vystudoval
Vysoké učení technické a po zavření Vysokých škol pracoval jako
účetní u firmy Schubert-mlýny Brandýs nad Labem. V době
obsazení republiky byl členem sociálně demokratické mládeže a
zapojil se do ilegálního odboje. Místem jeho působnosti bylo okolí
Mnichova Hradiště a pracoval ve skupině Střed. Skrýval se od roku
1944 a jeho osud se naplnil 23.3. 1945, kdy se stal obětí dodnes
neobjasněného zatčení.Během pročesávací policejní akce pod
dozorem mělnického a mladoboleslavského gestapa proti
tzv.Řepínským partyzánům, byl spolu s dalšími dvěma partyzány a
třinácti sovětskými zajatci chycen v lokalitě Babí rokle a odváděn
stráží do Nové Vsi. Při pokusu o útěk byl údajnými gestapáky
postřelen,/ dle nových poznatků příslušníky Jungvolku/do břicha a
na následky zranění druhý den zemřel v mladoboleslavské
nemocnici.Gestapo ihned zatklo i jeho bratra Františka Kohouta,malíře pokojů v Zelenči a dne 2.5. 1945
byl popraven.
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'1.84'' E14°40'49.56''
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Enc Petr
****
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Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy
176 - Prosím věnoval se někdo padlým sovětským vojákům pohřbených na hřbitově v Olomouci Neředíně? Mám na mysli, jestli se někdo věnoval osudům těchto vojáků?
****
177 - Hledáme informace k místu hrobu vojáka 3. pěšího pluku Albína Dostála (1897, + 15.7.1917).Místo
může být ve Slovinsku, či Itálii. Padl či zemřel na bojišti u Sela, okres Sezana (Sezane, Sesana), Přímoří.
****
178 - Hledáme rodinu Stuchlíkovu, která žila za 2. světové války v Brně na adrese U linie 4 a která by
mohla poskytnou informace o životě Hedviky (Hedy) Stuchlíkové, jejího manžela Stanislava Stuchlíka,
jejího bratra Josefa Trakatsche a členů rodiny Piskatých z Bučovic za 2. světové války.
****
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Vzkazy z našich „kešek“
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod
Zastrčený pomníček hned u silnice, kterého by si projíždějící ani nevšiml. Díky za ukázání a za keš.
Kukulkan70
****
lehounka ale hezka jezdím okolo léta a až dnes jsem si toho místa všimla dík.
maminkaangora
****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava

N/A
.
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno

Děkujeme za ukázku zajímavých míst.
MiloušKikouš
****
Moc díky,su tu služebně a bývám u kolegy v Radouni.Dneska procházka bahýnkem k temuto místu a
překvapení veliké.
Netušil bych že tu krom krabičky najdu aj něco víc.Vojenství a historie mňa moc fascinujů a tak každé
takové místo ocením.
Děkuju moc
Janny1977
****
GC2DH6B (VPM004), Belgie

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

Poslední úlovek dnešního cyklovýletu s Jarulinkou. I když jsem skoro místní, o pomníčku jsem neměl
tušení. Jsem velice rád že jsem se díky keši o tomto místu dozvěděl. Díky.
marphus
****
Odloveno při dnešním cyklovylete s geopritelem Marphus. :-) jezdím kolem každý den a vůbec jsem
netušila, že tam nějaký pomníček je. Díky za fajnovou keš. :-)
jarulinka
****
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Krátké protažení cestou na chalupu. Pěkne zastrčeny pomníček a jen díky geocachingu jsem ho navštívil.
somrak
****
Tohle tedy pěkně zastrčený pomníček. Asi nebýt geocachingu, tak sem asi moc lidí nepřijde, že? Já si ho
prohlídnul hezky poránu, i když jsem si souřadnice pro jistotu zjistil od Strejdy

Five D

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

Díky za kes na moc pěkném miste.
Fiobaba
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
N/A
.
.
****
GC4Y9H3 (VPM0008) VPM Nezapomínejme
Cestu za dalšími paprsky jsem naplánoval do oblasti Stodůlek. S mysickou1975 nám hledání indicií
zabralo chvilku, výpočet další a cesta k ní třetí. Místo uložení bylo naprosto jasné, takže během tři chvilek
jsme se logovali. Díky za keš i zajímavé informace :-)
pet4u
****
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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 2016
měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

místo

čas
zahájení

7.1.

restaurace U Bronců, Praha

1700

4.2.

restaurace U Bronců, Praha

1700

TRIBUNA DOSTIHOVÉHO
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

0800

akce

den

III. Zimní Legiomarš

22. 23. 1.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

setkání účastníků projektu
mapování VPM

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií
setkání účastníků projektu
mapování VPM

3.3.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

7.4.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

5.5.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

2.6.

restaurace U Bronců, Praha

1700

poznámka

zájemci

Workshop členů jednoty v
rámci projektu mapování
VPM a přípravy brožur na
rok 2016 a 2017

pietní akty ke dni
osvobození 8.5.

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

9. - 10.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

14.7.

setkání účastníků projektu

4.8.

start - Košáriská cíl Hodonín

restaurace U Bronců, Praha

srpen
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SpVPM, ČsOL

1700

mapování VPM
pietní akty ke dni české
státnosti 28.9.
září

říjen

Dětský branný den k výročí
zaločení ČSR Výroční
schůze jednoty Český Brod
setkání účastníků projektu
mapování VPM

1.9.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.10.

restaurace U Bronců, Praha

1700

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.

Český Brod

setkání veteránů, ČsOL a
pozorovatelů OSN

ŠVS MO Komorní Hrádek

setkání účastníků projektu
mapování VPM

3.11.

oslava Dne veteránů

11.11.

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

listopad

prosinec

Park u
Pivovarského
rybníka

společně se
středočeskou
SVV

restaurace U Bronců, Praha

1700

TRIBUNA DOSTIHOVÉHO
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

0800

zájemci

SpVPM, ČsOL

Seminář k problematice
vojenských hrobů a
vojenských pietních míst 10. ročník, Valná hromada
Spolku

sobota
26.11.

klubovna ČsOL v hotelu
Legie, Praha

1000

setkání účastníků projektu
mapování VPM

1.12.

restaurace U Bronců, Praha

1700

další plány:
- příprava vydání brožury s pietními místy
Termíny budou aktuálně upřesňovány na stránkách jednoty: http://www.vets.estranky.cz/clanky/csolcesky-brod/plan-akci-csol-cb-2016.html
****
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Přehled článků v našem online zpravodaji za poslední 3 měsíce
31.3.2016
Wintonovy děti chtějí na hlavním nádraží postavit pomník svým rodičům. Na pražském hlavním nádraží
má vzniknout památník věnovaný rodičům takzvaných Wintonových dětí. Podle pracovního návrhu by
mělo jít o dlaně dětí i dospělých na dveřích vlaku. Projekt získal podle informací Českého rozhlasu
podporu Českých drah. Na nádraží už stojí socha sira Nicholase Wintona, zachránce 669 židovských dětí.
31.3.2016
Žatecký lev se po sedmdesáti letech našel ve Starých Splavech. Mysleli si to historici i pamětníci. Měli za
to, že socha lva, která byla součástí pomníku obětem první světové války v Žatci, byla roztavena a
nenávratně zmizela.
31.3.2016
Památník získal další pozemky v Ležákách. Miřetice, Ležáky – památníkRegionální pracoviště ÚZSVM
Pardubice převedlo Památníku Lidice spoluvlastnické podíly na pozemcích o výměře 241 m2 a 4 m2 v
katastrálním území Louka u Vrbatova Kostelce a o výměře 507 m2 v Miřeticích u Nasavrk.
31.3.2016
Zastupitelé pamětní desku nechtějí. Nejdek – Vytvořit a usadit pamětní desku obětem pochodů smrti a
nejdeckých zajateckých táborů z druhé světové války. Tak zněl nápad, který ovšem od zastupitelů dostal
stopku.
31.3.2016
Památník Lidice odhalil dvě pamětníky desky, které připomínají vyhlazení obce. Vypálení Lidic nacisty
připomínají další dvě pamětní desky. Jedna je věnovaná mužům, druhá vzpomíná na ženy, které se do
Lidic už nikdy nevrátily. Návrhy obou desek připravila místní grafička Milena Burgrová. Stály asi 24
tisíc korun.
30.3.2016
Dňa 10 marca sa v meste Sulmona, Abruzzo uskutočnil historický seminár na tému Vojnoví zajatci v
Taliansku. Sústreďovací tábor vo Fonte d´ Amore v Sulmone a formovanie Československých légií 1915
– 1919 (La prigionia di guerra in Italia. Il campo di concentramento di Fonte d´Amore a Sulmona e le
formazione della Legione cecoslovacca, 1915 – 1919. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy talianskych
nadácií Una Fondazione per il Morrone a Associazione Terra Adriatica v spolupráci so Štátnym archívom
v Aquile, oddelenie v Sulmone (Archivio di Stato dell´Aquila, Sezione di Sulmona), Veľvyslanectiev
Slovenskej republiky a Českej republiky v Taliansku a ďalších inštitúcií a organizácií.
21.3.2016
Hlavní ceremoniál Slavností svobody bude u Pattonova památníku. Hlavní vzpomínkový ceremoniál,
který se koná 6. května při oslavách osvobození v Plzni, se letos uskuteční u Pattonova památníku v
sadech Pětatřicátníků. Památník Díky. Ameriko!, kde se pietní akt konal v uplynulých desetiletích, je totiž
ve špatném stavu.
21.3.2016
Hranice chtějí opravit památník v Trojmezí. Opravu památníku v Trojmezí plánuje v dohledné době
město Hranice. Tento památník je poškozený a potřebuje nutně rekonstrukci.
21.3.2016
ÚZSVM převedl obci Morávka památník partyzánů. Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ve Frýdku-Místku bezúplatně převedlo obci Morávka Památník partyzánského hnutí „Noční
přechod“. Kulturní památka tvořená sousoším tří kamenných postav pochodujících partyzánů vytvořil
akademický sochař Miloš Zeta. Odhalena byla v roce 1968 jako vzpomínka na oběti boje proti fašismu.
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21.3.2016
Ministerstvo obrany dá na péči o válečné hroby čtyři miliony korun. Ministerstvo obrany plánuje letos
opět poskytnout na péči o válečné hroby v zahraničí čtyři miliony korun. Peněžní dary v této výši by měla
v pondělí schválit vláda.
13.3.2016
Maršálek Radecký má šanci vrátit se po sto letech na Malostranské náměstí. Socha maršálka
Radeckého má po sto letech šanci vrátit se na Malostranské náměstí v Praze. Návrat souvisí s úpravou
celého prostoru, nejdříve však zmizí parkoviště.
13.3.2016
Bourání pomníku Díky, Ameriko! je na spadnutí. Plzeň – Popraskané žulové pylony památníku Díky,
Ameriko! u Práce nejspíš čeká výměna.
13.3.2016
Radní chtějí mít nový pomník U Práce. Plzeň – Neopravovat, nevyztužovat, vybourat. Radní města se ve
čtvrtek jednohlasně shodli na tom, že opravovat památník Díky, Ameriko! U Práce nemá smysl, a chtějí
investovat do instalace úplně nových žulových kvádrů.
13.3.2016
Pamětní deska nově upozorňuje na místo podepsání mnichovské dohody. Na desce z mléčného skla je
vybroušený nápis: „V této budově byla dne 29. září 1938 podepsána mnichovská dohoda, která vedla k
rozbití Československé republiky.“
13.3.2016
Plzeň památník Díky, Ameriko! neopraví. Chce postavit nový. Vedení Plzně preferuje, aby se hlubokými
prasklinami poškozený památník Díky, Ameriko! v Plzni zboural a postavil nový, zcela identický. Radní
to na čtvrtečním jednání jednohlasně schválili. Podle předběžných odhadů by práce vyšly na zhruba osm
milionů korun.
26.2.2016
Pomník koně a jezdce odlijí ve slévárně v Horní Kalné. Pomník na válečný hrob obětí prusko-rakouské
války z roku 1866 se bude odlévat v Umělecké slévárně v Horní Kalné. Dodavatele schválila tento týden
rada Královéhradeckého kraje.
26.2.2016
Sochař z Mikulčic tvoří památník. Uctí i vojáky Rakouska-Uherska. Bohatou historii vojenského života v
Hodoníně a tisíce branců, kteří obývali tamní kasárna, bude připomínat památník. Vyroste na Brněnském
náměstí naproti restaurace. Jeho výstavba se řeší dlouhých deset let, peníze z městského rozpočtu na něj
ale půjdou až letos.
26.2.2016
Socha německého rytíře přiláká do Jablonce neonacisty, bojí se politik. Protesty proti návratu
kontroverzní sochy rytíře Rüdigera na jablonecké Horní náměstí se přiostřily. Nejen že se množí podpisy
na petiční archy, které dílo významného evropského sochaře Franze Metznera odmítají, ale ostře proti
soše německého válečníka vystoupil i Český svaz bojovníků za svobodu.
26.2.2016
Skandální chování ruských turistů v památníku protinacistických hrdinů. Pokud ruští návštěvníci chtějí do
civilizované Evropy, měla by většina z nich absolvovat kursy standardního slušného evropského chování.
A pokud je neovládají, tak o ně nestojíme, shodují se lidé z cestovního ruchu.
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26.2.2016
Opraví Pyramidu – hrob a pomník. Jablonec n. N. – Takzvaná Pyramida v Kokoníně získá zpět žulovou
kouli, pruskou orlici a lví hlavu. Carl Gustav Pählke z pruského 4. magdeburského pěšího pluk padl 26.
června 1866 u Rychnova. Podle historických pramenů zemřel po zásahu do hlavy. Jeho ostatky dodnes
leží pod takzvanou Pyramidou v Kokoníně.
26.2.2016
Kaplička u hospody v Lužné nese jména padlých. Poblíž oblíbené luženské hospůdky U Šajerů vedle
mostu přes říčku Senici stojí od nepaměti kamenný kříž. V roce 1924 jej místní nechali opravit a do paty
kříže vsadili desku s devatenácti jmény vojínů padlých v I. světové válce. Byli to Jan Martinek, Rudolf a
Josef Kohoutkovi, Jan Mališ, Jan Sklář, Josef Scheuer, Josef, Jan, Martin a František Poláchovi, Josef
Juřica, František a Šimon Juřicovi, Jan Kršák, Jiří Kocourek, Josef a Jan Figasovi, Josef Vacek a Jan
Tománek.
26.2.2016
Prezidium zapomnělo na mrtvé policisty. Je to nedůstojné, tvrdí odbory. Má připomínat ty, kteří
zemřeli ve službě. Každý den kolem ní chodí nespočet jejich kolegů a dokonce i sám policejní prezident.
Pamětní deska na Policejním prezidiu je ale od konce roku 2009 neaktuální. Přes šest let si nikdo nenašel
čas vyrýt nová jména padlých, kteří položili život při obraně zákona a svých spoluobčanů.
26.2.2016
Jablonec opraví 140 let starý památník prusko-rakouské války. V Jablonci nad Nisou připravují obnovu
140 let starého památníku prusko-rakouské války v Kokoníně. Je to další z řady drobných památek,
jejichž obnovu radnice financuje. V minulých letech se tak obnovy dočkala třeba zborcená kaplička v
Proseči, kříže v Rychnovské a Vysoké ulici nebo třeba stoletý vodojem na Dobré Vodě. Obnova
válečného památníku si podle odhadů vyžádá zhruba milion korun, nutné je totiž i zabezpečení svahu a
úprava okolí.
26.2.2016
Proč chybí jména policistů? Do památníku padlých nesmíme zasahovat, tvrdí prezidium. Policejní
prezidium přispěchalo s vysvětlení, proč nedoplňuje jména padlých policistů na pamětní desku ve své
centrále. Prý za to mohou „právní překážky“. Jak totiž Lidovky.cz minulý týden upozornily, na pietní
desce chybí jména čtyř žen a mužů, kteří přišli o život při plnění služebních povinností.
26.2.2016
Pomník králům Šumavy nedaleko Kvildy. Pomník králům Šumavy, u osady Františkov poblíž Kvildy, je
věnovaný převaděčům, kteří se zejména po únoru 1948 stali nekorunovanými králi šumavského
hraničního pásma a pomáhali lidem přes uzavřenou hranici. Nachází se u mostku přes Teplou Vltavu.
26.2.2016
Pruská orlice se vrací. V Jablonci opraví památník války z roku 1866. Pruská orlice se vrátí na památník
prusko-rakouské války, který se nalézá v jabloneckém Kokoníně. Letos totiž uplyne od tohoto
ozbrojeného konfliktu kulatých sto padesát let a při této příležitosti naplánoval Jablonec opravu
kokonínského pomníku, řečeného Pyramida.
26.2.2016
Návrat ukradené vrtule na pomník komplikuje zjišťování, komu vlastně pieta patří. Rasová – Už více než
deset měsíců je bez symbolické vrtule památník připomínající trojici letců Československé lidové
armády, zahynulých nedaleko motorestu na Rasové, jejichž stroj se tam v roce 1957 zřítil. Důležitou
součást pietního místa ukradl začátkem loňského května 32letý recidivista z Bojkovicka, jenž se ji
neúspěšně snažil zpeněžit. Přestože policisté vrtuli u dotyčného našli, dodnes ji nikdo na památník
nevrátil a tak ji v pietě připomíná jen otvor pro její uchycení.
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26.2.2016
Oprava Zámečku jen stále jen přáním. Památníku heydrichiády chybí peníze. Československá obec
legionářská se pokusí bez pomoci evropských dotací zajistit opravu Larischovy vily v Pardubicích, kde
nacisté během heydrichiády vyslýchali a vraždili české vlastence. Při opravách by měla pomoci i radnice
a kraj. Politici by z památky rádi udělali turistické lákadlo.
31.1.2016
Krátce ze severu Písecka. Dům se sociální péčí by mohl vzniknout v Orlíku nad Vltavou, zastupitelé
budou jednat ve čtvrtek Na Hvížďalce, prodej pozemku za silážní jámou zastupitelé odložili a v
Mirovicích připravují novou pamětní desku.
31.1.2016
Pamětní deska odpůrci fašismu. V Jihlavě dnes byla odhalena pamětní deska Antona Urbara, jihlavského
Němce, zastupitele města, který byl pro svoje antifašistické postoje od roku 1939 vězněn a v roce 1944
zemřel v koncentračním táboře Buchenwald. Desku na domě ve Smetanově ulici 11, kde Anton Urbar žil,
odhalil primátor města Rudolf Chloupek a iniciátor Pavel Šlechtický.
31.1.2016
Praha má nový pomník Palacha. Trpící matku a syna-světlonoše. Víc jak stovka lidí v mrazivém počasí
přihlížela odhalení pomníku Jana Palacha na Alšově nábřeží v Praze. Ceremoniálu se zúčastnila dcera
autora skulptur Johna Hejduka Renata, velvyslanci Spojených států a Izraele Andrew Schapiro a Gary
Koren, pražská primátorka Andriana Krnáčová, kardinál Dominik Duka a další čestní hosté. Ve svých
projevech připomínali význam oběti Palacha, který se před 47 lety upálil, aby vyburcoval společnost k
odporu proti normalizaci.
31.1.2016
Generál Králíček zůstal věrný svému císaři, legionáře musel mít za zrádce. Generál Rudolf Králíček
patřil k nejvýznamnějším vojevůdcům rakousko-uherské armády, přesto se na něj zapomnělo. V rodných
Huštěnovicích na Uherskohradišťsku jej nyní připomíná pamětní deska
31.1.2016
V Tisé na Ústecku obnovili pomník padlým v první světové válce. „Na paměť hrdinům, padlým,
zemřelým a pohřešovaným za světové války 1914-1918. V cizině roztroušeni, v Tisé nezapomenuti.“ Tak
zní dnešní nápis na pamětní desce obnoveného pomníku v obci Tisá na Ústecku.
31.1.2016
Valaši uctili oběti holocaustu. Vsetín, Valašské Meziříčí Položením květin a zapálením svíček si včera
lidé ve Vsetíně připomněli Den památky obětí holocaustu. Pietní akt se odehrál u památníku ve Štěpánské
ulici v místech, kde kdysi stávala židovská synagoga.
31.1.2016
Pomník k výročí bitvy u Hradce Králové odlijí sochaři z Horní Kalné. Válečný pomník symbolizující
vztah jezdce ke svému koni se může brzy začít vyrábět. Královéhradecký kraj chce nechat pomník
zhotovit v rámci rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko – rakouské války z roku 1866 u Střezetic.
Předlohou je existující sádrový model akademického sochaře Petra Nováka.
31.1.2016
Jan Bárta: Několik poznámek k obrazoborectví a pomníkům vůbec. Pomníky se mají stavět, leč
obezřetně, s ohledem na nadčasovost daného tématu nebo zobrazované osobnosti. Pomník (památník) se
staví, aby cosi připomínal jakoby na věky, proto bývá zhotoven z trvanlivého materiálu (pevný kámen,
bronz).
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31.1.2016
Vnučka se snaží najít hrob svého dědečka, ruského válečného zajatce. Hrob svého děda, ruského zajatce z
druhé světové války, se snaží najít Irina Sčerbakovová. Vnučka se obrátila na Český červený kříž
prostřednictví Ruského červeného kříže. Osloveno bylo také Ministerstvo obrany ČR, a to o pomoc
požádalo mostecký magistrát. Žádostí se také zabývají členové Severočeského leteckého archivu Most,
spolku, který se věnuje historii regionu právě z období II. světové války.
13.1.2016
Jana Palacha připomíná nový pomník. Příští sobotu uběhne 47 let ode dne, kdy se student filozofické
fakulty a symbol odporu vůči sovětským okupantům Jan Palach upálil na Václavském náměstí. V rámci
oslav vznikl v Praze na Alšově nábřeží nový pomník s názvem Dům matky a Dům syna doplněný o
pamětní desku s básní o Palachově smrti.
13.1.2016
Pamětní deska odpůrci fašismu v Jihlavě. V Jihlavě byla v úterý 12. ledna odhalena pamětní deska
Antona Urbara, jihlavského Němce, zastupitele města a antifašisty. Pro svoje antifašistické postoje byl od
roku 1939 vězněn a v roce 1944 zemřel v koncentračním táboře Buchenwald.
Desku na domě ve Smetanově ulici 11, kde Anton Urbar žil, odhalil primátor města Rudolf Chloupek a
iniciátor Pavel Šlechtický.
13.1.2016
Ve Cvrčovicích má pomník Karel Čurda hrdina, ne zrádce. Shodná jména mohou navodit zvláštní situace.
Své o tom ví například ve Cvrčovicích. V obci má jedna z ulic název Karla Čurdy. Toto jméno je přitom
symbolem zrady. Jeho nositel udal v době okupace gestapu své kamarády parašutisty, kteří spáchali
atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ulice ve Cvrčovicích je ale
pojmenována po jiném Karlu Čurdovi. Zdejším rodákovi, jenž zemřel 30. ledna 1943 ve věznici v
Německu.
10.1.2016
Klub Milady Horákové vypsal uměleckou soutěž o podobu pomníku obětem totality, jehož symbolem má
být popravená právnička Horáková. Zároveň vypsal sbírku
10.1.2016
Diskuze o pomníku vyvolala polemiku o vlajkách. Obyčejná oprava pomníku stačila k tomu, aby se
zastupitelé Fulneku pustili do bohaté diskuze. Ta se přitom pomníku vůbec netýkala.

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 často kladených dotazech.
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, Badatelna, redaktor časopisu Monument: Martin Brynych, monument@vets.cz
Správa webových stránek: - cestou předsedy spolku nebo redakce Monumentu
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.

28

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 :

V prvním čtvrtletí 2016 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Děkujeme za podporu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce : Liptovský Mikuláš - vojenské pohřebiště 1. čs obrněného sboru, foto Petr
Tichý
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