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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 číslo spojeného zpravodaje Spolku
pro vojenská pietní místa a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2016.
Další čtvrtletí nám přineslo bezmála tisícovku nových památek do databáze a dalších více než
20 nových přispěvatelů.
Především díky Františkovi Jedličkovi se úspěšně rozjelo vkldání památek v Itálii a Milan
Lašťovka neúnavně verbuje další přispěvatele na končinách internetu. A projekt Marka Skýpaly
"Zapomenutý legionář" přináší opravdu nečekané (ale logické) množství dalších památek.
Naše členka Marta Nejedlá se podílí nejen na vytváření naší databáze, ale byla i oceněna
Ministerstvem obrany ČR za přínos k péči o válečné hroby.
Měli jsme možnost se seznámit s více než přínosným projektem ohledně vytváření databáze
našich padlých vojáků, k čemuž se najspíš přidá i několik našich přispěvatelů.
Letní sezónu začneme tradičním Cyklopřejezdem, který organizuje náš člen Ferdinand Vrábel,
i když na letošek objednal snad až příliš pěkné počasí. A v září budeme k vidění na tradičním Dětském
dnu v Českém Brodě. Pochopitelně bude i výroční schůze naší Českobrodské jednoty ČsOL.
Není to tak dávno co jsme mohli oznámit, že se počet památek v databázi přehoupl přes 40 000
(14.4.2015). A už máme na dohled číslo 45 000.
Nezbývá tedy všem popřát krásné léto, příjemné dovolené a prázdniny. Nechť všichni načerpají
mnoho sil a pochopitelně nám i čtenářům 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: Míra Plšek, Jiří Jícha, Robert Kleine, Josef Šetek, Ing. Dušan Vančura, Radek Šporn,
Jaroslav Mrvka, Alexander Neudert, Jan Kárník, Zdeněk Žalský, Alena Tománková, Zdeněk Malčánek,
Jiří Dvořák, Pavel Boďa, Lucie Valášková, Miroslav Krhounek, Ivana Urbanová, Čeněk Malý Medvěd,
Luděk Smejkal, Alena Smolíková, Mikuláš Zvánovec, Rita Bergbauer, Vlasta Forejtová.
Ve spolku: -V jednotě ČsOL Český Brod: --,
****
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Kronika Projektu
1.4.
20.4.
5.5.
19.5.
1.6.
6.6.
16.6.
27.6.
29.6.

43 800 VPM, zapojilo se 743 osob.
43 900 VPM, zapojilo se 749 osob.
44 000 VPM, zapojilo se 750 osob.
44 100 VPM, zapojilo se 752 osob.
44 200 VPM, zapojilo se 752 osob.
44 300 VPM, zapojilo se 756 osob.
44 400 VPM, zapojilo se 759 osob.
44 500 VPM, zapojilo se 761 osob.
44 600 VPM, zapojilo se 768 osob.

Hunkovce, jeden ze šesti německých druhoválečných hřbitovů na Slovensku, foto Petr Tichý
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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.
****
98. setkání klubu (projektu) VETS
98. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 7. dubna 2016 v Praze v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: Vladimír, Petr, Martin a jako host Mgr. Tomáš Kykal z VHÚ Praha.
1) Hlavním bodem bylo představení plánované databáze padlých, tak jak na ní pracují ve VHÚ. Databáze
vzniká na základě všech dostupných údajů (viz například z Digitální studovny MO ČR,
https://kramerius.army.cz/) a bude obsahovat nejucelenější pohled na naše padlé vojáky. Prvně
pochopitelně na padlé v 1. světové válce. Velmi zjednodušeně se dá říct, že jde „pouze“ o přepis dat ze
seznamů Válečný ztrát rakousko-uherské armády 1914-1918, vojenských matrik, atd.
Takový projekt je pochopitelně značně časově, ale především lidsky náročným. A proto ve VHÚ hledají
ochotné, spolehlivé, pečlivé a časem disponující pomocníky na převod dat. Jde o zakládání padlých
vojáků do databáze na základě dat z již oskenovaných dokumentů. To vše v administračním rozhraní,
které je k převodům uzpůsobeno. Velmi zjednodušeně jde o podobné rozhraní jaké používá náš projekt,
navíc je tam však čtečka dokumentů a pro každý zdrojový rámec jsou již vytvořeny formuláře, které se
vyplňují. Jde tedy o vyhledání osoby, přečtení dokumentů a vyplnění formulářů.
Vyhledáním osob v dokumentech se rozumí vlastní činnost badatele (přepisovače), tedy když to opět
zjednoduším na náš Spolek. V případě, že se někdo u nás rozhodne zjistit vše o padlých v nějaké obci
(okresu, atd.) například na pomnících z 1.sv, upíše se tento do tohoto přepisovacího projektu VHÚ
a podle jmen z pomníků na našem projektu bude vyhledávat jména v datech VHÚ. Jakmile někoho najde,
vyplní patřičné formuláře a tato data jsou pochopitelně plně použitelná i pro naše Jména z pomníků.
Zároveň však dotyčný hledač získá přehled o lidech, kteří pocházeli z dané lokality, ale na památkách
nejsou, tedy získáme námět, komu chybí jména na památce.
V této počáteční fázi, protože je jasné, že nebude možné získat úplná data o jednotlivých lidech, se získá
přehled o všech padlých vojácích z 1. světové války. Jelikož budou data zařazena do přehledné databáze,
bude možné následně provádět zajímavé sociologické analýzy ve stylu jaká byla věková struktura
odvedenců k jednotlivým útvarů, to samé o jejich účasti na frontě, zraněních i smrti. Tedy zjistí
se demografický dopad 1. světové války na populaci Rakouska-Uherska s důrazem na České země
a to konkrétně na jednotlivé obce. Tedy žádná šedá data, ale reálný dopad války na život mocnářství.
A když je někde databáze, dá se i kouzlit. Jelikož dat je hodně, plánuje se i geografické umístění dat
od jednotlivých osob do map. Tedy bude proveden převod geografickým údajů z doby mocnářství
na současné geografické poměry a to vše se převede do historických map a to včetně map, kde je
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zakreslený pohyb fronty. Tedy uvidíme kdy a kde se daný voják nacházel. Kouzlo spočívá v tom,
že jeden z nejčastějších dotazů na náš Spolek je – kde je pohřben můj dědeček. A zde bude možné získat
data například ve formátu – voják byl zraněn zde, v nemocnici byl zde, zemřel zde a hrob je zde.
Propojení s daty z Centrální evidence válečných hrobů je realitou již dnes a možné propojení s našimi
daty není pochopitelně nemožné.
V případě, že výše uvedené někoho zaujalo, kontaktujte místopředsedu Vladimíra a on zajistí
zprostředkování na VHÚ. Je to ranec práce, ovšem na konci se zařadíme mezi nejvyspělejší země světa a
budeme mít přehled o našich předcích, kteří si splnili svoji povinnost, leč neměli štěstí a k rodinám se již
nevrátili.
Za nezbytné považuji sdělit, že se pochopitelně jedná o všechny vojáky, tedy Císařovi, stejně jako
legionáře. Ve smrti jsou si všichni rovni.
2)Martin informoval provedení další zálohy offline, Badatelna dala opět nějaké to vpm.
3) A není od věci připomenout, že zvolna končí termín na placení členských příspěvků.
Zapsal: Martin
****
99. setkání
99. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 5. května 2016 v Praze v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: Aleš, Martin, Pepa, Marta, Standa, Honzin a Jirka.
1) ČsOL vydala členské odznaky. Každý odznak je označen členským číslem a předseda zabezpečí jejich
postupnou distribuci v rámci schůzí, setkání a dalších akcí jednoty.
2) Projekt „Zapomenutý legionář“ přináší první, ale rozhodně nezanedbatelné výsledky.
3) Projednával se vstup nového člena do jednoty ČsOL Český Brod, o našich doporučeních ho zpraví
Honzin.
4) Martin přítomným popsal projekt evidence padlých vojáků, tak jak nám byl představen na minulé
schůzi. Pozitivní je, že ze Spolku několik lidí projevilo zájem se připojit a pomoci jména přepisovat.
5) Předseda a místopředseda Spolku byli pozváni na jeden zastupitelský úřad na slavnostní akt.
Zapsal: Martin
****
V pátek 10. června 2016 předal místopředseda Spolku Vladimír Štrupl pamětní list s odznakem řediteli
historicko-dokumentačního odboru VHÚ PhDr. Jiřímu Rajlichovi a vědeckému pracovníkovi téhož
odboru Mgr. Tomášovi Jaklovi. Pamětní list i odznak jsou výrazem poděkování za stálou podporu naší
činnosti při mapování a evidenci VPM. Byli opravdu mile překvapeni a v dalším srdečném rozhovoru pak
oba vysoce ocenili význam a důležitost činnosti Spolku pro VPM, jakož i přínosnou výměnu a
doplňování informací.
****
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100. setkání
100. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 2. června 2016 v Praze v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: Vladimír Š., Martin, Jirka, Marek L., Tomáš, Vladimír J. a Diana.
1) Předně, všichni jsme vyjádřili radost, ale i překvapení, že už je to stá schůze. K tomu bylo ještě několik
seminářů, valných hromad, výletů. Čas prostě letí.
2) Tomáš nás seznámil se svými plány na přednášky na listopadový seminář.
3) Předseda stále vybírá členské příspěvky za rok 2016.
4) Dostali jsme možnost publikovat deník pana Jiřího Chlubny, více než zajímavé čtení je nově dostupné
i na našich stránkách.
5) Předseda spolku se účastnil na Velvyslanectví Francouzské republiky slavnostního aktu. Je pro náš
spolek velkou poctou mít možnost se účastnit podobných akcí.
6) Velkým problémem se ukazuje naše diskusní skupina v sociální síti Facebook. Skupina je nazvaná
Spolek pro vojenská pietní místa a je zcela mylně považována za oficiální prezentaci spolku. Přestože je
zde jasně uveden tento text: „Příspěvky členů této diskuzní skupiny nikdy nevyjadřují názor
SPOLKU jako celku, ale vždy osobní názor přispěvatele“ – jsou některé komentáře některými lidmi
brány jako oficiální stanoviska. Toto nepochopitelné zkreslování našich aktivit není spolku ku prospěchu.
Z toho důvodu bude nezbytné přijmout nějaké opatření pro jasné oddělení prezentace spolku a zároveň
neztratit prostor pro diskusi o památkách, která pomáhá získávat nové přispěvatele.
Zapsal: Martin, Foto: Vladimír
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****
Naše členka Marta Nejedlá byla oceněna Ministerstvem obrany ČR za přínos k péči o válečné hroby,
gratulujeme.

****
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Publicistika
Nezapomínejme, za vším je vždy člověk
Na podzim si můžeme připomenout 72 let od seskoku výsadku členů štábu partyzánské brigády M.
J. Hus. Stalo se tak 26. října 1944 v prostoru Žleby na Čáslavsku. Po seskoku nastala trnitá cesta,
aby se členové štábu setkali. Po konsolidaci se vydali členové štábu k předem připravené základně
na kótu 801 - Kamenný vrch mezi obci Cikháj a osadou Nová Huť, do Žďárských vrchů. Stalo se
tak 2. listopadu 1944. Léty vedlo toto historické místo k zapomenutí. Navštěvnící ho nemohli najít.
Díky Karlu Bohdálkovi, který v roce 2015, spolu s otcem, vyrobil ukazatele a umístil je tak, že dnes
vedou návštěvníky spolehlivě k základně partyzánů na kótě 801. Patří mu veliké poděkování. Na
obrázku Karel Bohdálek po instalaci ukazatelů.
O problémech členů štábu, dobrých i špatných, bylo
mnoho napsáno, mnoho našich předchůdců i dosud žijících
občanů se s nimi několikráte setkalo a znalo důvěrně jejich
osudy. Předmětem mé vzpomínky je příchod partyzánů do
obce Cikháj. Obec měla v té době cca 150 obyvatel
s padesáti domky. Na obrázku pohled na obec. Pořídil
jsem ho v roce 1992 při letu rogalem. Katastr obce
s hlubokými lesy měří 2 146 ha. Ve 2. světové válce bylo 10
mladých občanů odveleno na nucené práce do Německa. 11
občanů včetně tří žen bylo zatčeno a uvězněno
v koncentračních táborech. Šest z nich bylo odsouzeno
k trestu smrti. Před popravoval je zachránil příjezd Rudé
armády do Prahy dne 9. května 1945.
První setkání s partyzány
V listopadu 1944 svážel lesní dělník Jaroslav Opat z Cikháje dřevo po lesní cestě na Mokré,
nedaleko od Kamenného vrchu. Zde potkal dva muže. Byl to lesní správce z Nové Huti Karel
Němec a náčelník štábu brigády M. J. Hus, N. Chimič. Na obrázku kapitán Rudé armády N.
Chimič. Po krátkém seznámení nasedli na saně a jeli
směrem k obci. Chtěli znát kde bydlí Josef Vajs, hajný
Adolf Haman a hajný Karel Jaitner. Na konci lesa
lesního dělníka opustili a vydali se ke jmenovaným
rodinám navázat kontakty.
Významným činitelem, který se staral o přípravu
základny, a o získávání spolupracovníků partyzánské
brigády, byl lesní správce Karel Němec z Nové Huti. Na
obrázku stojí Karel Němec, druhý
z leva, spolu s dalšími, kteří se zúčastnili setkání partyzánských skupin v Cikháji
v roce 1975. Zcela vlevo Růžena Doležalová ze Škrdlovic, vpravo od Karla Němce
Josef Roučka, Adolf Haman a Marie Ptáčková všichni z Cikháje. Karel Němec,
na obrázku samostatně, se postaral, aby v okolí obce byly připraveny zemljanky
pro partyzány a pro potřeby odboje. Vedle
základny na kótě 801 bylo, pomocí hajných a
lesních dělníků, vykopáno a dřevem zpevněno,
v lese a v okolí Cikháje pět zemljanek a chatka.
Karel Němec získal postupně pro partyzánský odboj téměř všechny
hajní a lesní dělníky z Cikháje a okolí. V krátké době byla vytvořena
rozsáhlá síť civilních spolupracovníků partyzánů. V Budči bylo
zapojeno 10 osob, v Cikháji 11, v Českém Herálci a ve Světnově 1 občan.
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Ve Čtvrtích 16 osob, v Dušejově 2 osoby, v Nové Huti 24 osob, v Novém Veselí a v Počítkách 5 osob,
v Polničce 18 osob, v Račíně 23 osob, v Radostíně u Vojnova Městce 18 osob, ve Skleném 16 osob, ve
Stržanově 15 osob, ve Škrdlovicích a ve Vatíně 8 osob, ve Vojnově Městci 25 osob, ve Vysokém 3 osoby
ve Žďáře město 57 osob a ve Žďáře Zámek 17 osob. Připočítáme-li účastníky partyzánských oddílů
Zarevo, Jan Kozina, Vpřed pak to byl v prostoru Žďárských vrchů silný potenciál, který zesílil v dubnu a
v květnových dnech roku 1945
Občané poskytovali partyzánům velmi cenné služby v materiální, zdravotní a zpravodajské
činnosti. V chaloupce lesního dělníka Josefa Vaise byla umístěna vysílačka brigády M. J. Hus. Na
obrázku trosky domku, který německá vojska vypálila po udání, že v tomto domku jsou partyzáni.
Gestapo zatklo a uvěznilo majitele Josefa Vajse a jeho dceru Marii Beránkovou. Syn Josef Vajs byl
přesunut na nucené práce do Německa. Na obrázku Josef Vajs
mladší, vpravo jeho sestra Marie Beránková v roce 1975 v Cikháji při
převzetí ocenění za odbojovou činnost. Uprostřed Rudolf Kichner
občan Světnova. Marie Beránková řekla, že byla pověřena podáváním
zpráv o pobytu gestapa v obci a pohybu německých hostů na zdejším
polesí u revírníka německé národnosti Otto Pompeho. Při výsleších,
při mučení, nic nepřiznala a nikoho nevyzradila.
Významné ocenění si zaslouží bývalí hajní z Cikháje. Karel Jaitner a
Adolf Haman. Adolf Haman přešel do brigády M. J. Hus začátkem prosince 1944. Od roku 1942 a
1943 byl zapojen do protinacistické činnosti řízené odbojovým centrem ve Žďáře nad Sázavou.
Jeho spolupracovníkem byl Václav Ježek první předseda revolučního národního výboru ve Žďáře
nad Sázavou a Jaroslav Oubrecht, který byl aktivistou centra a dojížděl do obce pomáhat
v organizaci odbojové činnosti proti fašistickému Německu.
V kronice školy napsal řídící učitel Oldřich Bartoš jak se scházeli
občané v chaloupkách při necování – síťování. Zatímco ženy
síťovaly a vyprávěly si různé prožitky, muži za účasti Jaroslava
Oubrechta měli na zemi rozloženou mapu a posuzovali situaci na
frontě, ústup, posléze vítězný postup Rudé armády k Berlínu,
radili se o poválečných aktivitách v obci.
Adolf Haman se stal zástupcem velitele jednoho oddílu brigády M.
J. Hus, kterému velel N. Kolesnik, posléze velitel brigády. Na obrázku hajný, bývalý partyzán Adolf
Haman, při vyprávění svých prožitků ve 2. světové válce na
okresním aktivu ve Žďáře nad Sázavou. Zcela v předu Josef
Kocián aktivní člen brigády M. J. Hus, vpravo Jan Vejmělek
velitel civilního partyzánského oddílu brigády M. J. Hus ve
Žďáře nad Sázavou, zcela vpravo Josef Voráč bývalý předseda
ONV Žďárského okresu. Adolf Haman přešel k partyzánské
brigádě neboť hrozilo jeho zatčení gestapem. V době kdy
zatýkalo v obci gestapo místní občany nemělo ve svých dvou
autech místo. Adolfu Hamanovi odebrali flintu a pod trestem
smrti mu přikázali, že se nesmí vzdálit z domu. Druhý den se měl
dostavit k výslechu do Jihlavy. Při cestě
byl koňský povoz, který ho vezl na vlak,
přepaden partyzány a kočí se musel
vrátit domů. V obci se hovořilo, že se
Adolf Haman ztratil. Gestapo zatklo jeho manželku, která byla v jiném
stavu. O záměru manžela nic nevěděla. Doma zůstaly dvě malé dcery,
jedné byly 4, druhé 2 roky. Na vánoce v roce 1944 byly bez tatínka a
maminky, doma zůstal pouze nemocný dědeček. Koupat, vařit a ošetřovat
je chodila sousedka. Byly to jejich první vánoce bez rodičů, bez vánočního
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stromečku, bez dárků. Po válce vyprávěla Marie Hamanová, jak slyšela veliké bolestivé výkřiky,
naříkání, pláč, Karly Jaitnerové, sestry hajného Jaitnera, jak dennodenně hrozně trpěla. Nic
nepřiznala a nikoho nevyzradila. Cela kde byla vězněna Marie Hamanová byla oddělena příčkou
od cely kde byla uvězněna a týrána Karla Jaitnerová.
Dalším významným pomocníkem partyzánů v Cikháji byl hajný Karel
Jaitner. Se svoji sestrou bydlel v hájence u lesa na východní straně obce.
Počátkem prosince 1944 přišli k němu členové partyzánského štábu Zarevo.
Členové štábu nesli do obce vysílačku, malé zásoby potravin s munice. Část
štábu přešla do domku Josefa Vajse kde umístila svoji vysílačku. Domek měl
výhodnou polohu. Skok do lesa a od něj bylo možno přehlednout v údolíčku
celou vesnici. Dne 13. prosince 1944 přepadli členové štábu četnickou stanici
v Herálci kde se zmocnili zbraní a četnických uniforem.
Členové štábu Zareva věděli, že byl Karel Jaitner požádán počátkem
listopadu náčelníkem štábu brigády M. J. Hus N. Chimičem, aby navázal styk s vedoucím
služebny české kriminální poicie v Novém Městě na Moravě R. Novotným, četnickým strážmistrem
A. Havlíkem a praporčíkem pěchoty Č. Bečkou, který bydlel v Novém Městě na Moravě. Členové
štábu Zareva požádali Karla Jainera, aby i jim získával zprávy o činnosti a opatřeních gestapa,
německé bezpečnostní služby, protipartyzánských jednotek i chystaných akcích protektorátní
policie a četnictva. Pověřili ho, aby navázal spojení s českou ilegální odbojovou organizací Rada tří.
Dne 30. prosince 1944 došlo v této hájence k setkání štábů oddílu Zarevo a brigády M. J. Hus.
Sestra hajného Karla Jaitnerová připravila, s pomocí některých občanů Cikháje, pro všechny
přítomné večeři. Dne 1. ledna 1945, po splění úkolů likvidace výtopny a zničení lokomotiv ve
Žďáře nad Sázavou, odešli členové štábu oddílu Zarevo na Frýšavu a Samotín.
Dne 1. května 1945 byla obec Cikháj, všechny domy a stodoly, obsazeny německým vojskem a
gestapem. Cílem bylo zatknout partyzány a zlikvidovat obec. Vytižně to vyjádřil jeden německý
voják při prohlídce domku Františka Ptáčka. Hrozil na majitele domku pěstí a řekl: „Ziegenhain,
sam partyzan!“ Díky součinnosti partyzánů a jejich včasného
odchodu do lesů mimo obec byla vesnice a místní občané
zachráněni.
V té době začal v okolí Svratky a obce Cikháj působit i oddíl
Vpřed pod vedením velitele N. Melničuka - Orla. Na obrázku
N.Melničuk při podpisu fotografií v Cikháji v roce 1975. Jeho oddíl
se zúčastnil dne 27. dubna 1945 poslední vítězné bitvy s německými
vojsky o výsadek potravin a zbraní se Sovětského svazu v prostoru
mezi Cikhájem a osadou Kocanda.
Cesta ke svobodě
Dne 5. května 1945, na základě doporučení partyzánů, vstoupili občané
Cikháje do závěrečného procesu za své osvobození. Do školní kroniky
spisovatel, básník, Petr Křička, který pobýval v Cikháji napsal: „5.květen
1945, vidina Královských Hradčan, symbolu naší svobody a státní
samostatnosti, vznášela se i před očima vlastenců cikhajských, kteří
s nadšením účastnili se povstátní národního ve slavném květnu 1945, ruku
v ruce s partyzány, jimiž hemžily se lesy na Žákovici. V těch dnech spěchal
jsem i já pěšky do bojující Prahy.“
Občané pod vedením revolučního národního výboru, který byl v obci
ustaven členy brigády M. J. Hus 11. listopadu 1944, jeho předsedy
Stanislava Ptáčka, káceli stromy přes příjezdové silnice do obce, aby
zabránili dalšímu příjezdu německých vojsk. Záhy s rozkazu velení
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partyzánů smrky odstraňovali. Partyzáni a místní starosta prohlásili obec za svobodnou. Na
rozhodujících budovách obce byla vyšena československá a rudá vlajka. Občané prožívali mezi
prvními ve Žďárském okrese radost ze svobody.
V květnu roku 1946 přijel do obce ze Sovětského svazu generál Kovpak. Shromážděným občanům
děkoval za jejich pomoc partyzánům, za utrpení, která prožívali během války, za podíl na ukončení
hrůzné války a osvobození obce a Československa. Na snímku generál Kovpak při projevu
k občanům Cikháje spolu se s vým doprovodem a dcerkami vězněné Marie Beránkové, dcery
Josefa Vajse, kterému německá vojska vypálila domek.
Nezapomínáme
Aby se nikdy nezapomělo došlo v obci v roce 1975 k odhalení Památníků odbojové činnosti. U všech
čtyř se sešli bývalí partyzáni, spolupracovníci a hosté. Při té příležitosti se uskutečnilo, za velké
účasti občanů ze širokého okolí, setkání všech českých a ruských členů partyzánských skupin, které
působily v katastru obce a ve Žďárských vrších. Zúčastnili se i velitelé brigády M. J. Hus, Zareva a
Vpřed. Na obrázku z leva náčelník štábu oddílu Zarevo
F. Kadlec – Ivan Hrozný, vpravo od něj dcery padlého
velitele brigády M. J. Hus u Leškovic majora Fomina a
vpravo velitel oddílu Vpřed major Melničuk – Orel
v Cikháji v roce 1975 na setkání všech členů
partyzánských skupin.
K Památníkům každoročně jsou pokládány obecním
zastupitelstvem Cikháje květiny. U velkého Památníku
v obci se setkáváji občané v čele s členy Klubu českého
pohraničí, kteří nezapomínají na historii vlasti, na
odboj a na velikou úlohu místních
občanů a
intelektuálů při organizování aktivit proti německým
nacistům, jako byli místní řídící učitel Oldřich Bartoš,
spisovatel Petr Křička či správce lesního polesí Nová Huť
Karel Němec. Připomínají si události z 2. světové války,
velikou zásluhu partyzánské brigády M. J. Hus, oddílů
Zarevo, Vpřed a dalších, statečnost hajných, žen, mladých
místních občanů a občanů ze širokého okolí kolem
Žďárských vrchů.
Řídící učitel místní školy Oldřch Bartoš napsal do školní
kroniky: „V chmurné dny, kdy německé fanfáry z radia
s protivným bubnováním vyhlašovaly zdánlivě vítězný
postup fašistických vojsk, tu jako bych četl v duších našeho lidu Jiráskova slova: „Když mně bylo
nejhůře, napadá mě vzdor a myslím si: Tisíc let jsme tu stáli a obhájili se, krváceli a trpěli a teď
bychom měli malátnět? Ne, kdybych měl být poslední, sám jediný, nepoddal bych se!“ Jak aktuální
jsou to slova, které si připomínají účastníci setkání v Cikháji. Opakují si i to, co si říkali partyzáni.
Nejsme nepřátelé Německa. Byli jsme a budeme nepřáteli fašismu ve všech jeho podobách. Jsme
proti všem formám, které by směřovaly k likvidaci naší svrchovanosti a samostatnosti s vědomím,
že jedině hrdý a sebevědomý národ mající úctu před sebou samým, může být tvůrcem
mezinárodního bratrství. Slibují si každý po svém, že zůstaneme věrni českému národu, jeho mravním
zásadám, že nezradíme rok 1918 ani rok 1945, že za žádných okolnosti se nebudeme podílet na
zkreslování naší české historie.
Přejí si, aby vzpomínky na velká utrpení mnoha obyvatel naší vlasti, národů Evropy, Sovětského
svazu, na činnost partytáznských skupin, na jejich bolestí i výhry, vedly k zamyšlení nad
nesmyslností válek, s přáním, aby i nadále rozkvétaly v Cikháji a v naší svobodné vlasti stromy,
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kvetly růže, rostlo obilí, usmívaly se děti, aby občané se měli rádi, byli spokojení a měli k sobě
blízko.
Mementem takových přání zůstávají myšlenky, které
symbolizuje i tento Památník v Cikháji a slova
pisatele knihy „Lidé stateční a ti druzí“ Františka
Ťopka v závěru jeho knihy z roku 1966.
„Nezapomeneme, nikdy nezapomeneme soudruhu
Faustove, Ivane Hrozný, Melniku, Chimiči, Orlove.
Nezapomeneme na živé, ani na ty, kteří za naši
svobodu platili svými životy. Nikdy nezapomeneme!“

Napsal Rudolf Hegenbart 2016
Pounámka: fotografie k lepšímu prohlížení naleznete na našem webu.
****

Učitelé v odboji
Po vpádu nacistických vojsk do ČSR se v okupované republice začaly vytvářet velké i
menší odbojové skupiny, některé z nich měly své zastoupení i v Kostelci nad Labem.
Nejrozsáhlejší odbojovou skupinou působící na území okupovaného ČSR, byla vojenská
Obrana národa, založená bývalými důstojníky Československé armády krátce po okupaci .
Primárním cílem této odbojové organizace bylo vyvolat v příhodné situaci povstání,
odzbrojit okupanty a převzít státní úřady. Pro tento účel členové skupiny přechovávali
zbraně a vojenskou výsroj. Obrana národa se táké soustředila na diverzní a sabotážní
činnost, zpravodajství a protinacistickou propagandu. Několik členů Obrany národa
působilo v Kostelci nad Labem a je znám jejich aktivní podíl na událostech v květnu 1945.
Další významnou organizací, která měla své zastoupení v Kostelci nad Labem byl
komunistický odboj. Komunisté se do odbojové činnosti oficiálně zapojili až po napadení
SSSR, část ale již před tím působila i v jiných částech rezistence. Tělovýchovné
organizace v čele se Sokolem považovali nacisté od počátku okupace za velice
nebezpečného nepřítele. Sokolové vytvořili odbojovou organizaci Obec sokolská v odboji,
později přejmenovanou na odbojovou skupinu Jindra. Soustředili se na zpravodajskou,
propagační a sabotážní činnost. Dalším důležitým úkolem sokolů byla podpora rodin
zatčených. Prvním velkým úderem pro odbojovou skupinu z řad členstva sokola v Kostelci
nad Labem byla tzv. Akce Sokol provedena gestapem 8.10.1941. Ani tato represivní akce
okupantů nezabránila dalším členům této odbojové skupiny v zapojení se do podpory
parašutistů připravujících atentát na říšského protektora R. Heydricha. Během druhého
stanného práva po atentátu došlo k dalšímu velkému zatýkání, kterým byl postižen i odboj
v Kostelci nad Labem. I přes tyto rozsáhlé represivní akce okupantů pokračovali další
odbojáři v boji a vrcholem byla jejich účast na květnovém povstání v roce 1945. Na
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odbojové činnosti se v době okupace podíleli i učitelé místní měštanské a obecné základní
školy. Tato škola v současnosti nese název Základní škola T. Stolzové.
Lafek Jaroslav: jako funkcionář Sokola zatčen dne 8. října 1941 a zemřel v koncetračním
táboře Osvětim dne 6. ůnora 1942
Vančura Jaroslav: jako funkcionář Sokola zatčen dne 8.října 1941 a zemřel v
koncentračním táboře Osvětim dne 3. dubna 1942
Stehlíková Anna: učitelka obecné školy. Zatčena dne 24. VII 1942 pro podporování obětí
německé persekuce jakož i parašutistů a popravena v koncentračním táboře Mauthausen
dne 24. října 1942
Zeyval František: zatčen dne 24.VII 1942 pro podporování obětí německé persekuce jakož
i parašutistů a popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne 24. října 1942
Introvič Klement: člen UVOD ( Ústřední výbor odboje domácícho) od června 1941.
Zatčen 9. listopadu 1942 a dva roky vězněn. Za převratu člen revolučního Národního
výboru a člen rady Národního výboru
Krejčová Marie: organizovala s kolegyní Verichovou sbírky na oběti německé persekuce.
Za převratu vedla ošetřovnu Čsl. Červeného kříže na děkanství
Verichová-Turková Marie: organizovala s kolegyní Krejčovou sbírky na oběti německé
persekuce. Za převratu ošetřovala raněné na ošetřovně Čsl. Červeného kříže na děkanství
Kohoutek Bohumil: Od 20.ledna 1945 člen ilegálního národního výboru a 1.místopředseda
Národního výboru. Činný při odboji v kasárnách
Holna Jindřich: jako Čsl. důstojník zúčastnil se odboje v kasárnách a okolí při
odzbrojování říšské branné moci a hlídkových službách.
Juliš Jan: jako Čsl.důstojník zúčastnil se odboje v kasárnách a okolí při odzbrojování
říšské branné moci a hlídkových službách
Nejedlo Václav: Hlídková a strážní služba. Pracoval při Národním výboru a obecním
úřadu v Zárybech.
Tůma Antonín: člen ilegálního Národního výboru a předseda Národního výboru v Jiřicích.
Účastník odboje v okolí Jiřic
Škoda František: Člen partyzánské čety št.kpt. Štěpána. Činný při odboji v Čakovicích a
Letňanech a při vyčišťování okolí Kostelce nad Labem.
Petr Karel: účastnil se bojů na barikádách v Praze
Civín Miroslav: člen sboru Revolučních Gard. Hlídková a strážní služba
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Počátkem okupace fotograf zachytil učitelé a žáky při
práci na školní zahradě. Učitel Jaroslav Lafek, kterého
vidíme v popředí byl v té době již členem sokolského
hnutí odporu.

Učitel Jaroslav Vančura se v hodnosti důstojníka
zúčastnil vojenské mobilizace v roce 1938. Po okupaci
pohraničí byla jeho rodina vyhnána a usadila se v
Kostelci nad Labem. Jako člen sokolského odboje
naplnil slova své přísahy dokonce. Přísaháme, že svých
vojsk neopustíme, ale životy své ochotně dáme na
ochranu vlasti a za její svobodu.

Zdroj: Kronika obecné a měštanské školy v Kostelci nad Labem
Připravil: Jaroslav Kotlaba
člen Spolku pro vojenská pietní místa,
www.vets.cz
vyznamenaného MO ČR plaketou za péči o válečné hroby
za dlouhodobou aktivní spolupráci při vytváření
a zdokonalování evidence válečných hrobů;
člen Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 3
www.zasvobodu.cz
a člen jednoty Čs. obce legionářské Český Brod

****
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Z badatelny
Aneb co nám vydalo párání ve spolupráci s čtenáři
Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek
Pomník Obětem válek
Umístění: Konice, poblíž kostela, naproti knihovně
Nápis:
VĚČNÁ SLÁVA SOVĚTSKÝM
OSVOBODITELŮM
OBČANÉ KONIC 1945 - 1985
Poznámka:
Pomník byl postaven v roce 1922 původně jako pomník
obětem první světové války. Na přední stranu
mramorové desky byly přidělány emailové podobizny
jednadvaceti konických vojáků i s daty narození a
úmrtím. Na obelisku, jehož vrchol zakončovala dělová
koule, bylo napsáno: „Den gefallenen Helden - Padlým
hrdinům 1914-1918“. Pomník vyhotovil Franz
Kotschwarz ze Znojma za 8.000,-Kč, které byly
uhrazeny z celkové částky 11.000,- Kč, jež darovali
koničtí občané. Za zbylé peníze bylo zkrášleno okolní
prostranství.
Po vysídlení německého obyvatelstva z obce roku 1945
zůstal pomník bez povšimnutí a chátral. Postupně na
něm místní vandalové zničili různé prvky. V roce 1985
byl pomník přestavěn a podruhé slavnostně odhalen ke
40. výročí konce druhé světové války už jako památník
Rudé armády.
Původní nápis
„Den gefallenen Helden - Padlým hrdinům 1914-1918“.
č.p.115 - Hubert Bach
č.p.9- Franz Koller
č.p.115- Konrad Bach
č.p.40- Karl Mahr
č.p.74- Johann Mahr
č.p.29- Bayer Anton
č.p.17- Josef Schmidl
č.p.44- Josef Nowak
č.p.76- Ernest Bayer
č.p.56- Johann Schmid
č.p.92-Johan Polischansky
č.p.23- Edmund Bruckner
č.p.39- Heinrich Till
č.p.21- Johann Flor
č.p.34- Johann Fürholz
č.p.6- Josef Hӧrandl
č.p.48- Eduard Koller
č.p.59- Franz Wittrich
15

č.p.59- Adolf Wittrich
č.p.93- Engelbert Klettenhofer
č.p.93-Johann Klettenhofer
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vojtěch Stráník
Doplnění informací: Pavel Boďa
Příprava dat: Martin Brynych
****
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Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy
179 - jak jsem zjistil z vojenských záznamů přednosty evidenčního úřadu kanceláře Čs. legií ze dne
19.červ.1933, bylo v evidenci synovce mé prababičky Bedřicha Nezavdala zapsáno, že „Zemřel v
ambulanční nemocnici 9/9 dne 19. dubna 1918 následkem těžkého zranění utrpěného v bojích u Amiens.
Vyznamenán franc. vál. křížem s 3 citacemi.“ Jeho záznam na hrobě uvádí, že zemřel 24. 4. 1918 a stejně
se tak uvádí i v knize zemřelých. Ale franc. evidenční vojenský záznam hovoří o tom, že podlehl svému
zranění již 19.4. 1918. Nedávno jsem obdržel i kopii úmrtního listu, kde se opět uvádí datum úmrtí
Bedřicha Nezavdala rovněž 24.4. 1918. Dle vojenského záznamu byl Bedřich zraněn dělostřeleckým
granátem dne 18.4. 1918. Napadá mě tedy dvě vysvětlení, že šlo o chybu v zápisu, nebo u uvedeného data
19.4. 1918 mohlo jít o udělení onoho vyznamenání. Lze někde požádat o zaslání kopie udělení tohoto
vyznamenání (denní rozkaz) ??? Vojenský archiv Praha tento dokument nemá.
****
180 - Dobrý den , mohl by mi někdo poradt, našel jsem kousek od svého domu (Nýrsko –
Milence,Plzenský kraj) v hromadě kamenů který byl dříve sbírán státnímy staky , památník s označením s
vytesaným nápisem a letopočtem F B T 1915 , kde dříve byla ještě nějaká tabulky zbylo jen prázbné
místo , je to ze žuly , výšky je 1.7 metru a na vrchu bud byl kříř nebo to byla jen nějaká jakoby mísa
vytesaná. Děkuji za info Johankx@seznam.cz
****
181 - Během heydrichiády byli v Táboře popraveni i MUDr. KRBEC JOSEF a jeho paní KRBECOVÁ
PETRONILA,jak je uvedeno na pomníku. Nevíte, kde bych se mohl dozvědět podrobnosti k jejich
životům i tragickému konci?
A je toto podobizna MUDr. Krbece? http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska6462.html, Za
jakoukoliv informaci předem děkuji. Jan Becher
****
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Vzkazy z našich „kešek“
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod
Pohodový a klidný odlov společně s Vezua a Joska65 při pobytu v Českém Brodě. Díky za přivedení na
místo a za keš.
Star245
****
Díky za přivedení na další hezké památné místo.
elaven
****
Díky všem ownerům za pozvání do pěkného města na bezva keše odlovené za super počasí.
benqo
****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Odloveno na cyklovýletu z Břeclavi do Otrokovic. Pěkné místo, díky.
Strnadovi
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
N/A
.
****
GC2DH6B (VPM004), Belgie
Keš byla archivována.
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Odloveno behem toulani po kerskych lesich pred eventem Se sipkovou, se zelim... Lusteni bylo v pohode,
odlov taky. Diky moc za peknou multinu.
Red Felda team
****
Na tyto udalosti by se nemelo zapominat, diky za kes
dracenka
****
Odlovena společně s Jimboka a geopsem. Díky za ukázku místa a za keš. U pomníčku místo vyzařuje
takový zvláštní smutek. Hlavně při pohledu na místa, kde zúčastnění padli.
Alezi76
****
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Děkuji za pěknou keš i smutný příběh.... Odloveno cestou domů z dnešního lovu keší :-)
rhruska1
****
rychla pohodova zastavka pri ceste z nymburka do kerska za geokolegou kde jsme meli domluveny
spolecny lov. Odlov samotny v naproste pohode.Diky za peknou krabicku a zajimavy listing a ukazani
neznameho mista...
Mr.Seaman
****
Tento víkend jsme se s mým milým geomužem rozhodli odlovit keše v okolí Lysé nad Labem, Kerska a
Milovic. Protože hlásili pěkné počasí, těšili jsme se na hezké procházky v přírodě. Což se nám opravdu
splnilo. Sluníčko pálilo celý den, a nám se i dařil odlov keší, které jsme měli připravené.
V Kersku jsme se posilnili ve známé hájence a v Lysé nad Labem přespali v hezkém penzionu.
Děkuji všem ownerům za přípravu a umístění keší, některé schovky byly fakt super vypracované.
milka70
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Zajímavé luštěníčko a potom pohodový a klidný odlov společně s Vezua a Joska65 při pobytu v Českém
Brodě. Díky za keš
Star245
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Logováno do nového logbooku :) Díky moc za kešku na pěkném místě. Prošli jsme si hřbitůvek a
pokecali s pánem, který se o něj stará. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a procházku na tohle
místo si moc užili :) takže ještě jednou díky.
Varivers.
****
GC4Y9H3 (VPM0008) VPM Nezapomínejme
Polední přestávku při školení na Stodůlkách jsem využil k tomu, abych se podíval na místní hřbitov a při
té příležitosti odlovil i dvě kešky, které s ním souvisí. V klidu jsem si prošel hřbitov a byl vděčný za stín,
který mi zde byl dopřán. Indicie byly dohledány vcelku rychle, finálka mile potěšila. Díky za přivedení na
zajímavé místo i za krabičku.
atomik68
****
Hřbitov není moc velký, tak jsme všechny indicie našli rychle. U keší s tématikou odboje nebo války si
vždy uvědomím, v jaké vzácné době žijeme. A buďme spravedliví, k tomu přispěla i ta mnohými
nenáviděná EU.
Crocky Team
****
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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

8. - 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

Dětský branný den k výročí
zaločení ČSR Výroční
schůze jednoty Český Brod

10.9.

Park u Pivovarského rybníka

1000

setkání účastníků projektu
mapování VPM

1.9.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.10.

restaurace U Bronců, Praha

1700

říjen

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

Pro členy od
0800

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
30.6.2016
Babické památníky obětem válek jsou důstojným pietním místem. Památníky obětem I. a II. světové
války v Babicích se v neděli dočkají za účasti občanů a členů Jednoty Československé obce legionářské
ve Valticích slavnostního požehnání spytihněvským faráře Bohumilem Kundlem.
30.6.2016
Úmrtí stovek Němců při pochodu smrti připomíná nový symbolický hrob. Na hřbitově ve Stonařově na
Jihlavsku je nový symbolický hrob. Pietní místo připomíná smrt stovek tehdejších německých obyvatel
jihlavského jazykového ostrova po skončení druhé světové války. U jeho odhalení byli i pamětníci
takzvaného pochodu smrti z konce roku 1945.
30.6.2016
Památník se nesmí stát obětí osobních ambicí jedinců. V poslední době se v médiích objevily zavádějící
informace ohledně dění kolem Národního památníku hrdinů Heydrichiády. Nezasvěcený pozorovatel z
nich může získat dojem, že cílem je připravit Pravoslavnou církev o katedrální chrám Sv. Cyrila a
Metoděje v Resslově ulici. Situace je ale zcela jiná. Pravoslavná církev nikdy nebyla vlastníkem
Národního památníku hrdinů heydrichiády (dále jen Památník). Vlastníkem prostor, které Památník
spravuje, je a vždy bylo Hl. m. Praha. Vlastníkem expozice a všech výstavních materiálů je Vojenský
historický ústav. O provoz Památníku se starala Pravoslavná církevní obec Prahy 2, tedy farnost v čele s
ThDr. Jaroslavem Šuvarským. ThDr. Šuvarský byl zároveň spoluzakladatelem Památníku. Současně s
ním Památník pomáhali vybudovat Hl. m. Praha jakožto majitel, Prezidentská kancelář Václava Havla a
Vojenský historický ústav.
30.6.2016
Deska připomíná Němce padlé v českém „koncentráku“. Ve Stonařově odhalili pamětní desku
připomínající německé obyvatele, kteří zemřeli těsně po druhé světové válce v tamním sběrném táboře.
Podle zápisů ve farní knize jich nepřežilo 201. Na špatné hygienické podmínky a nedostatek jídla nejvíc
doplácely děti a staří lidé. Památník s nově zřízeným symbolickým hrobem je umístěn poblíž jejich
hromadného hrobu na stonařovském hřbitově.
30.6.2016
První voják prusko-rakouské války padl před 150 lety ve Stráži nad Nisou. Četař rakouského jezdectva
Emerich Berta z maďarského Ladany zahynul kulkou pruského pěšáka 23. června 1866 nedaleko od
kostela ve Stráži nad Nisou. Podle vojenských archivů c. a k. mocnářství byl první mužem, který padl ve
strašlivé prusko-rakouské válce. Tento týden uplynulo od jeho smrti 150 let.
30.6.2016
Pomníky jsou zpět, vysvětil je farář . Pomníky padlých v I. a II. světové válce jsou zpět, dlouhé dva roky
se ukrývaly u huštěnovického restaurátora Zdeňka Habáně. O jejich vysvěcení se v neděli postaral farář
Bohumil Kundl, za obnovu a přesun pomníků obec zaplatila přes 400 tisíc korun.
30.6.2016
Policie obvinila vandaly z poničení pomníku obětem komunismu. Hrozí jim dva roky vězení.
Kriminalisté obvinili výtržníky, kteří údajně poškodili Pomník obětem komunismu na úpatí pražského
Petřína. Oznámil to policejní mluvčí Tomáš Hulan. Devatenáctiletému a dvacetiletému mladíkovi hrozí
až dva roky vězení.
30.6.2016
Praha 2 nesouhlasí se změnou provozovatele památníku heydrichiády. Městská část Praha 2 nesouhlasí se
změnou provozovatele památníku heydrichiády v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici,
který je na jejím území. Hlavní město, kterému objekt patří, zvažuje, že by kryptu místo pravoslavné
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církve spravoval Vojenský historický ústav (VHÚ). V kostele se skrývali parašutisté, kteří v květnu 1942
spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.
30.6.2016
Hořičtí mají na gothardském hřbitově nový pomník. Připomíná bitvu u Chlumu. Brzy uplyne 150 let od
rozhodující bitvy prusko-rakouské války, k níž došlo 3. července 1866 nedaleko Hradce Králové, která
bývá nazývána bitvou u Chlumu či u Sadové.
30.6.2016
Církev vs. Praha. Nedůstojná tahanice o kryptu. Pražský magistrát a pravoslavná církev se hádají o
slavnou kryptu v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde svou poslední bitvu dobojovali vykonavatelé atentátu
na Reinharda Heydricha.
30.6.2016
Ředitel památníku: Islamofobové zneužili ležáckou pietu k vlastní propagaci. Největší účast za poslední
dobu, 111 delegací, se účastnilo pietního setkání ve vyhlazené obci Ležáky. Největší účast však zkazila i
kontroverzní přítomnost zástupců islamofobického hnuti. Mezi věci položenými pod pomník obětí tak
přišla i stužka s kovovou plackou Bloku proti islamizaci. „Politika na takovou akci nepatří,“ říká ředitel
památníku Milouš Červencl.
30.6.2016
Pomník padlým z Velké války je zpět. V sobotu ho odhalí. Rudník – Pomník obětem 1. světové války
byste donedávna v obci marně hledali, ačkoli v někdejším centru před pivovarem stával do roku 1945.
Zbylo z něj pouze torzo obvodové zídky, která jej obklopovala.
30.6.2016
Organizace požadují po vládě exhumaci a důstojný pohřeb pro Gabčíka, Kubiše a další odbojáře.
Premiéra filmu Anthropoid, která proběhne na MFF v Karlových Varech, zavdala další příležitost k
žádosti o exhumaci a důstojný pohřeb pro Jozefa Gabčíka, Jana Kubiše a další parašutisty a odbojáře.
Dodnes jsou totiž pochováni v masovém hrobě v pražských Ďáblicích. Po výzvu Parlamentu a vládě se
podepsalo 11 organizací. Požadují přijetí zákona, který umožní vyzvednutí a identifikaci tělesných
ostatků příslušníků druhého a třetího odboje.
19.6.2016
Pomník ve Václavicích bude v neděli odhalen. Ke slavnostnímu odhalení zrekonstruovaného pomníku
praporu polních myslivců číslo 25 a pomníku set. F. A. Beibra dojde tuto neděli v 9.15 ve Václavicích.
19.6.2016
Praha zvažuje, kdo bude dál provozovat památník heydrichiády. Magistrát zvažuje, kdo bude dál
provozovat Národní památník hrdinů heydrichiády v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově
ulici. Dosud ho vedla pravoslavná církev, nově by ho mohl provozovat Vojenský historický ústav (VHÚ).
Kostel je v majetku hlavního města, zástupci jeho majetkového odboru budou jednat s ministerstvem
vnitra, řekla v pondělí na jednání výboru pro kulturu jeho předsedkyně Eliška Kaplicky Fuchsová (ANO).
V kostele se skrývali parašutisté, kteří v květnu 1942 spáchali atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha.
19.6.2016
Kašna má zpátky kamenné hlavy, které osekali za minulého režimu. Na kašnu u magistrátu v děčínských
Podmoklech se po desítkách let vrátila pětice kamenných hlav, které znázorňují vojáky padlé v 1. světové
válce. Jsou to repliky, protože komunistický režim pomníku nepřál a originální hlavy soch tehdy
nenávratně zmizely.
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19.6.2016
Pamětní deska v Liberci opět připomíná poválečnou vraždu strážníka. Temné stíny poválečné historie
Liberce opět ožívají. Památku strážmistra Rudolfa Červeného, kterého po válce v lednu šestačtyřicátého
roku zastřelil v Rochlici liberecký Němec, připomíná pamětní deska na sídle krajského ředitelství policie
na Benešově náměstí.
19.6.2016
Na pomník v Bečově se vrátila jména padlých z 1. světové války. Ačkoli nápad obnovit pomník ve městě
vypadá na první pohled jako jednoduchá věc, občas to může být pořádný oříšek.
19.6.2016
V hrabyňském památníku odhaleno sousoší lidických dětí. Sousoší lidických dětí, které ve svém
bronzovém provedení nalezlo působivé umístění na pláni, kde stávaly původní Lidice, bylo odhaleno v
Národním památníku druhé světové války v Hrabyni.
19.6.2016
Pietní místo v Lískovci prošlo další úpravou. Vedení města Frýdku-Místku zvýšilo atraktivnost i
důstojnost pietního místa v Lískovci, kde se nachází pomník pěti obětem fašismu.
19.6.2016
Na válečného letce z Třeště nezapomněli ani v anglickém Cattericku. Letos je to přesně 75 let, co zemřel
třešťský rodák a pilot britského Královského letectva (RAF) Josef Gutvald. Českému letci bylo tehdy
necelý třicet let a v Anglii si ho dodnes připomínají.
19.6.2016
Praha chce vzít církvi chrám, kde zemřeli čeští parašutisté. Praha – Před 74 lety svedli svůj poslední boj s
nacisty čeští parašutisté ukrytí v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Při té
příležitosti přinesly Lidové noviny informaci, že Praha chce po dlouhých desetiletích vzít chrám
pravoslavné církvi. Usiluje o to pražská buňka ANO v čele s Eliškou Kaplický.
19.6.2016
Masakr na Švédských šancích nově připomíná pamětní deska na Ústředním hřbitově. Od včerejšího
odpoledne připomíná jednu významnou historickou událost nová pamětní deska na Ústředním hřbitově v
Olomouci-Neředíně. Věnuje památku 267 obětem masakru na Švédských šancích u Přerova, který se
odehrál v noci z 18. na 19. června 1945. Část ostatků obětí je uložena právě na nemedínském hřbitově.
10.6.2016
Učitelé v odboji. Po vpádu nacistických vojsk do ČSR se v okupované republice začaly vytvářet velké i
menší odbojové skupiny, některé z nich měly své zastoupení i v Kostelci nad Labem.
5.6.2016
Rezavý kříž, uschlá růže. O místo tragédie v Budínce se nikdo nestará. Na mohutném kříži, který na louce
Budínka u Dobronína připomíná tragédii ze druhé poloviny května 1945, se podepisuje zub času i
nedostatečná údržba. Památku na zavražděné Němce sžírá rez, kolem roste vyšší tráva a plevel.
5.6.2016
Ve Ždánicích opraví okolí potoka a náměstí. Vznikne tam cesta a parkovací místa. Velké plány mají
Ždáničtí s náměstím a okolím Ždánského potoka. První zásadní změny mohou být hotové ještě letos,
týkají se hlavně části koryta mezi městským úřadem a školou.
5.6.2016
Lidické účtování po 74 letech: Mezi pozůstalými po obětech se dodnes objevují výčitky a obvinění. Ti,
kteří přežili jeden z nejděsivějších nacistických masakrů, dodnes bydlí jen pár metrů od sebe. Ale téměř
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tři čtvrtě století stará tragédie je rozděluje stejně jako ambice politiků.Proč je po letech o Lidice takový
zájem?
5.6.2016
Wintonovy děti chystají pomník. Chtějí uctít památku svých otců a matek. Takzvané Wintonovy děti
plánují postavit pomník svým rodičům – na památku toho, že těsně před válkou sebrali odvahu, poslali je
vlakem do Velké Británie a zachránili je tak před smrtí v koncentračních táborech. Často je přitom viděli
naposled. Odjezdy tehdy organizoval sir Nicholas Winton.
29.5.2016
Letce z války nově připomene pamětní deska na hrobě rodičů. Vyškov – První várku rozdělili v únoru.
Další peníze putují do vyškovských neziskových organizací nyní. Sto tisíc tak získal například Muzejní
spolek Vyškov. A to na projekt Stopy odvážných. „Zaměříme se na zrestaurování hrobu rodičů
významného vyškovského rodáka a letce Lea Anderleho na hřbitově ve Vyškově. Je ve špatném stavu,
obnovíme jak podstavec, tak kříž a doplníme jména rodičů, která na něm chybí,“ popsal za Muzejní
spolek jeho místopředseda Robert Bílek.
29.5.2016
Monument připomene padlé. Jevíčko – O památník věnovaný obětem první světové války kdysi přišli,
nyní chtějí ve městě chtějí nový.
29.5.2016
V Jitkově opravili válečný pomník. Když Deník před dvěma lety u příležitosti začátku první světové
války mapoval její pomníky, poznamenal: „Trvalé vzpomínce na padlé v Jitkově by slušelo více
zahradnické péče.
29.5.2016
Startují opravy jugoslávského mauzolea. Rekonstrukce mauzolea jihoslovanských vojáků z 1. světové
války se rozbíhá. Tento týden z okolí památníku zmizely náletové dřeviny. Po jejich vykácení bude
možná začít práce na samotné stavbě.
29.5.2016
Na hrobech carských zajatců se po opravě objevily rudé hvězdy, ruská ambasáda slibuje nápravu.
Namísto křížů s malými cedulkami dva žulové náhrobky s rudými hvězdami. Tak nově vypadají dva
hroby ruských carských vojáků na hřbitově v Roudnici nad Labem. Před několika měsíci je nechala
upravit ruská ambasáda. Řada místních ale poukazovala na to, že rudoarmějské hvězdy na hroby nepatří.
Zástupce ambasády po upozornění Českému rozhlasu slíbil, že chybu napraví.
29.5.2016
Uctili hrdinství rodačky z Janova. Emmě Jebautzké, která před válkou organizovala emigrace a skončila
za to v koncentračním táboře, odhalili v Janově pamětní desku.
29.5.2016
Peníze na opravu věznice v Hradišti se najdou. Uherské Hradiště – „Naší rolí je zkoordinovat jednotlivá
ministerstva, přesvědčit vládu a sehnat peníze. A to já určitě zvládnu. Budu se snažit, aby se začalo s
pracemi už do konce našeho mandátu. Chci aby lidé viděli, že po návštěvě politiků nezůstává jen plno
nesplněných slibů, ale i činy a já jsem právě spíš člověk, který dělá ty činy.“
29.5.2016
Co hrob, to historicky cenný osud, doložil Oldřich Doskočil. Litoměřice – Milovníci historie, zvlášť té,
která se váže ke královskému městu Litoměřice, se mohou těšit na další velmi zajímavou publikaci.
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15.5.2016
Borotínští odhalí pomník obětem první světové války, přesnou kopii původního. Nechtějí zapomínat na
svou historii. Proto se v Borotíně rozhodli opravit pomník padlým v první světové válce. Na místo
původního, který na návsi stál přibližně od dvacátých let minulého století a byl ve velmi špatném stavu,
nechali udělat jeho přesnou kopii.
15.5.2016
Sekyrárna. Prostor na Pankráci, ze kterého mrazí, se výjimečně otevřel. Není mnoho míst v Praze, kde by
bylo tolik negativních emocí. Pankrácká věznice není veselá, ale bývalá sekyrárna je možná nejtemnějším
místem metropole. Od 5. dubna 1943 do 26. dubna 1945 tam bylo popraveno gilotinou 1 075 lidí, z toho
155 žen. Další neznámý počet lidí zejména židovského původu byl oběšen.
15.5.2016
Velitel vsetínských četníků pomáhal odboji, skončil v plynové komoře. Od roku 1943 stál v čele okresní
četnické stanice ve Vsetíně. Zároveň byl ale Rudolf Gurecký činný také v odboji, proto ho na sklonku
druhé světové války zatklo gestapo. Jejího konce už se nedožil, zahynul v plynové komoře
koncentračního tábora Mauthausen.
15.5.2016
Boskovičtí vzpomněli na oběti druhé světové války. My dali krev a život. Vy dejte lásku a práci pro blaho
národa. I toto vlastenecké heslo je vytesáno do kamene na pomníku padlých v Hybešově ulici v
Boskovicích. Jeho součástí jsou také jména obětí německé okupace v letech 1939 až 1945.
15.5.2016
Na konci 50. let železničáři v Plzni uhájili pomník bez rudých hvězd. V devíti letech stála Pavla
Trojanová Maurová modelem svému tátovi, který pracoval na plastice k památníku padlých železničářů
ve druhé světové válce pro hlavní vlakové nádraží v Plzni. V pátek se k dílu slavnostně vrátila tabulka se
jmény autorů, kterou kdosi před lety ukradl.
15.5.2016
Poláci chtějí kácet pomníky rudoarmějců. Neúcta, zlobí se Moskva. Polsko hodlá z veřejných prostranství
odstranit až pět stovek památníků, soch či bust připomínajících válečné počiny Rudé armády. Polské
úřady již vytipovaly dvě místa, kam by díla mohla být přemístěna, informovala agentura AP. Krok, který
má podporu současné konzervativní vlády, narazil na odpor Moskvy.
15.5.2016
Pochovaní se hlásili k Třetí říši, přelepili národní socialisté památník. Národní socialisté přelepili v
neděli v Den vítězství informační tabuli u památníku popraveným Němcům ve Špindlerově Mlýně.
Tvrdili, že tabule postrádá historický kontext. Podle Správy Krkonošského národního parku šlo o
vandalismus a zneuctění památníku.
15.5.2016
Vepřín zůstane, prohlásil u památníku v Letech ministr Dienstbier. Několik desítek lidí se v pátek sešlo
při pietním aktu u bývalého romského koncentračního tábora v Letech u Písku. Mezi hosty byl i ministr
pro lidská práva Jiří Dienstbier, který prohlásil, že v blízkosti památníku bude zřejmě i nadále stát vepřín.
Připomněl i současný přístup společnosti k migrantům.
15.5.2016
Od sešlé pamětní desky u břeclavského nádraží dává ruce pryč město i stát. Rozčiluje mě, jak se o to
město stará, je to ostuda. Břeclavanka Věra Žáková si posteskla nad stavem pamětní desky patřící k lípě
vysazené jako symbolu nabyté svobody po druhé světové válce. Strom stojí u břeclavského vlakového
nádraží – poblíž kaple svatého Cyrila a Metoděje.
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15.5.2016
Letce z války nově připomene pamětní deska na hrobě rodičů. Vyškov – První várku rozdělili v únoru.
Další peníze putují do vyškovských neziskových organizací nyní. Sto tisíc tak získal například Muzejní
spolek Vyškov. A to na projekt Stopy odvážných. „Zaměříme se na zrestaurování hrobu rodičů
významného vyškovského rodáka a letce Lea Anderleho na hřbitově ve Vyškově. Je ve špatném stavu,
obnovíme jak podstavec, tak kříž a doplníme jména rodičů, která na něm chybí,“ popsal za Muzejní
spolek jeho místopředseda Robert Bílek.
27.4.2016
Dnešní mládež o odboji mnoho neví. Věnujete se jako průvodce v Památníku Pečkárna udržování
historické paměti. Památník se nachází v suterénu pražského Petschkova paláce, kde od poválečného
období sídlí státní úřady, v současnosti ministerstvo průmyslu a obchodu, ovšem za německé okupace to
byl »dům hrůzy«, sídlo gestapa. Kolik lidí přichází do Památníku?
27.4.2016
Císař, Masaryk, rudoarmějec. Památníky v Liberci se mění jako režimy. Už osm let mapuje pracovník
Severočeského muzea Lubor Lacina místa, která připomínají tragické příběhy lidí, kteří zahynuli ve
válce, byli umučení, týraní nebo pronásledovaní. Jeho vyprávění o nich vyšlo nyní v ročence Jizerskoještědského horského spolku.
27.4.2016
Památník obětem holocaustu Romů v Hodoníně dostává obrysy. Hodonín u Kunštátu. Nezapomenout a
uctít památku. To jsou hlavní důvody stavby Památníku obětem romského holocaustu, který vzniká v
areálu bývalého protektorátního a poválečného pracovního tábora Žalov v Hodoníně u Kunštátu. „Letos v
červenci mají být hotové práce na stavbě informačního centra, v němž bude hlavní expozice. Za rok v
srpnu by ji mohli zhlédnout první návštěvníci,“ uvedla Markéta Pánková, ředitelka Národního
pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze, které památník s funkcí
vzdělávacího centra připravuje.
27.4.2016
Popraskaný památník Díky, Ameriko! šel k zemi. Řezalo ho diamantové lano. Jednadvacet let. Tak
dlouho stály žulové, téměř sedm metrů vysoké pylony pomníku Díky, Ameriko! na křižovatce Klatovské
a Americké třídy.
27.4.2016
V lese na Kleti se skrývá žebříkový kámen a záhadné kamenné zdi – prý vstupy do jiných dimenzí.
Skalní útvar je asi dvacet metrů vysoký. Nachází se na něm také německy psaná pamětní deska z roku
1925 – památka na dva členy společnosti, kteří zahynuli na východní frontě v první světové válce.
27.4.2016
Kobyliská střelnice je po rekonstrukci, pietní místo připomíná stovky osudů. Více než rok byla Kobyliská
střelnice, místo, na kterém za 2. světové války nacisté popravili přes 500 lidí, v rekonstrukci. V pondělí se
opět otevřela veřejnosti – vyčištěná, s novou dlažbou a kamerovým systémem.
27.4.2016
V Zahájí uctili partyzány. V Zahájí u Chorušovic se ve čtvrtek 21. dubna konal u pomníku padlých
partyzánů pietní akt, kterého se za Středočeský kraj zúčastnil s věncem i radní pro oblast kultury a
památkové péče Zdeněk Štefek.
27.4.2016
Plzeň přijde o slavnostní bitvu. Kvůli sovětskému tanku a výhrůžkám. Letošní plzeňské Slavnosti
svobody přijdou o své nejatraktivnější části. Ve městě měla u příležitosti květnového výročí proběhnout
například rekonstrukce bitvy, jíž se měl zúčastnit i jeden sovětský tank. Účast sovětského tanku však
31

vyvolala ostrou kritiku části veřejnosti a organizátor Michal Kindl kvůli ní musel čelit výhrůžkám a
útokům. Výhrůžky smrtí prý dokonce obdržela i jeho téměř 70letá matka.
27.4.2016
Další osud poškozených pylonů z pomníku Díky! Ameriko? Zájem má kemp Ostende. Odříznuté žulové
kvádry pomníku Díky, Ameriko! by mohly skončit v kempu Ostende u Velkého boleveckého rybníka.
„Měli bychom o ně zájem,“ potvrdil jednatel společnosti Bolevák Lake Milan Čech.
14.4.2016
Oběti napoleonských válek připomínají nově tři památníky. Jaroměřice nad Rokytnou (Třebíčsko) – Tři
nové památníky připomínají více než 900 většinou francouzských vojáků, kteří v Jaroměřicích nad
Rokytnou na Třebíčsku zemřeli v období napoleonských válek. Památníky ode dneška stojí na místě
hromadných hrobů. Vojáci v nich pochovaní zemřeli na začátku 19. století na následky válečných zranění
nebo na břišní tyfus. ČTK to řekla pracovnice městského kulturního střediska v Jaroměřicích nad
Rokytnou Lucie Melánová.
14.4.2016
Stadion dostane jméno válečného hrdiny. Turnov – Na zimním stadionu v Turnově v sobotu odhalí
pamětní desku plk. Ludvíku Koškovi. Plánován je i přelet letadel.
14.4.2016
Rudoarmějec v Jaroměři zůstane, návrh na výměnu sprejerovi neprošel. Zastupitelé Jaroměře odmítli
odstranit kontroverzní sochu rudoarmějce z parku u městského divadla. Výměnu plastiky za jiný
památník navrhl astronom Jan Tomsa, který asi třímetrovou sochu už dvakrát posprejoval nápisem
„Okkupant, idi domoj!“
14.4.2016
Radar u mohyly? Skryje ho dva a půl tisíce stromů. Lidé na slavkovském bojišti si v budoucnu užijí
pohled bez rušivého vzhledu vojenského radaru. Částečně zakrýt radar na Prateckém kopci totiž chce
obecně prospěšná společnost Mohyla míru Austerlitz. Dva a půl tisíce stromů plánuje vysadit tak, aby
skryly zařízení, ale zároveň nezacláněly výhled na památník padlých v bitvě u Slavkova.
14.4.2016
U Sokolova bojovali také čtyři naši rodáci. Československá obec legionářská a ministerstvo obrany
uspořádaly v minulých dnech vzpomínkové setkání u příležitosti 71. výročí bojů u Jasla a 73. výročí bojů
u Sokolova. Nechyběly na něm ani váleční veteráni, zástupci Československé obce legionářské (ČsOL)
Kladno.
14.4.2016
Francouzští vojáci našli mír a klid v moravské půdě. Jaroměřice nad Rokytnou – Je dvě stě let hodně,
nebo málo? Z historického hlediska jde o zlomek času. Před dvěma stovkami let umírali lidé v
Jaroměřicích nad Rokytnou po stovkách. Přesto se na ně téměř zapomnělo.
14.4.2016
Sousoší lidických dětí bude vystaveno v Hrabyni. Hrabyňský Památník II. světové války, který je součástí
Slezského zemského muzea, připravuje pro návštěvníky nový exponát: vystaveno zde bude sádrové
sousoší lidických dětí, které zahynuly v r. 1942. Všech 82 soch v nadživotní velikosti je teď v péči
restaurátorů.
14.4.2016
Plzeňané se rozloučí s poškozeným památníkem Díky, Ameriko! v dubnu. Po jednadvaceti letech se
Plzeňané rozloučí se známým památníkem Díky, Ameriko!, který stojí na křižovatce Klatovské a
Americké třídy. Vedení Plzně rozhodlo, že budou ještě v dubnu odstraněny dva žulové pylony vysoké
sedm metrů. Důvodem k této výjimečné akci je špatný stav kamenných kvádrů.
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14.4.2016
Když pruská nemoc řádila na Vysočině. Zabila víc lidí, než válka. Epidemie cholery připravila na území
dnešní Vysočiny před 150 lety o život stovky lidí. Ničivá choroba přišla společně s pruskými vojsky,
která vtrhla do tehdejšího rakouského císařství.
14.4.2016
Na Slavnosti svobody se po pěti letech vrátí velká vojenská bitva. Bez tradičního konvoje historických
vozidel a také bez pomníku Díky, Ameriko! se budou muset obejít letošní Slavnosti svobody v květnové
Plzni. Organizátoři zato slibují po pěti letech ukázku velké vojenské bitvy včetně čtyř stíhaček, tanků a
se dvěma sty vojáky, zpěvačku Martu Kubišovou, historické kempy a hlavně návštěvu nejvzácnější:
americké i belgické veterány.
14.4.2016
Legionáři Šmoldasovi odhalili v Olomouci pamětní desku. Brigádního generála Jana Šmoldase připomíná
Olomoučanům od pátku pamětní deska umístěná na domě v Mozartově ulici. Odhalili ji zástupci
Československé obce legionářské.
14.4.2016
Dobrovolníci pečují o pomníky, nevíte o dalším? Jičínsko – V prostoru jičínského bojiště, dějiště pruskorakouské války, se uskutečnila brigáda Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.
14.4.2016
Pomník jezdecké bitvy na Chlumu pomalu dokončují. V umělecké slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku
vzniká bronzový pomník jezdecké bitvy na Chlumu u Hradce Králové z roku 1866. Pomník podle návrhu
sochaře Petra Nováka bude znázorňovat vojáka a koně.
14.4.2016
Letci z bombardéru mají novou vrtuli. Je ze dřeva. Teplicko – Památka na pád bombardéru B 17 má
novou podobu. Replika originálu vrtule amerického stroje zdobí pietní místo na hřbitově v Duchcově. Je
dřevěná a je v měřítku 1:1.

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.
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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.

35

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 druhém čtvrtletí 2016 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Děkujeme za podporu!
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