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

Slovo redaktora
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou třetí číslo spojeného zpravodaje Spolku
pro vojenská pietní místa a jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě v roce 2016.
Další čtvrtletí nám opět přineslo bezmála tisícovku nových památek do databáze a dalších
18 nových přispěvatelů. V databázi spolku je nově nyní již více než 45 000 vojenských pietních míst.
Léto je také obdobím kdy se náš spolek podílí či organizuje některé akce pro veřejnost. Hlavní
je Cyklopřejezd a rozsahem menší je naše účast na Dětském dnu v Českém Brodě.
Nastávající podzim pro nás znamená především přípravy na listopadový seminář a valnou
hromadu v listopadu.
Nemenším úkolem bude pokračovat v rozvoji části projektu "jména z pomníků", kde již nyní
je zařazeno více než 1800 osob.

Nezbývá tedy všem popřát mnoho klidu a pohody do další práce. Bude toho třeba pro nalezení
dalších 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: Jana Endlerová, MgA. Kateřina Havelková, Michal Kugler, Jan Fialka, Jiří Hrachovina,
Pavel Trávníček, PhDr. Jozef Jambrich, Ing. Gabriela Kalinová, Olča Bartošová, Ing. Jindřich Tejnecký,
Radim Vrba, Jiří Vaněček, Wenda Wolf, Wena Dlesk, Dagmar Titzová, Jiří Šmíd, Steffen Großpietsch,
Dan Paňouk,
Ve spolku: -V jednotě ČsOL Český Brod: --,
****
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Kronika Projektu
13.7.
28.7.
9.8.
17.8.
31.8.
5.9.
8.9.
15.9

44 700 VPM, zapojilo se 769 osob.
44 800 VPM, zapojilo se 772 osob.
44 900 VPM, zapojilo se 775 osob.
45 000 VPM, zapojilo se 779 osob.
45 100 VPM, zapojilo se 780 osob.
45 200 VPM, zapojilo se 782 osob.
45 300 VPM, zapojilo se 784 osob.
45 400 VPM, zapojilo se 786 osob.

Medzilaborce - pomník České družiny, 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.
****
101. setkání klubu (projektu) VETS
101. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 14. července 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v
obvyklém čase.
Účastnili se: Vladimír Š., Martin a Honzin.
1) Honzin informoval o akci Cyklopřejezd. Proběhla tradičně pod organizací Ferdinanda Vrábela za
účasti mnoha spokojených cyklistů i hostů.
2) Pro členy Českobrodské jednoty ČsOL pokračovala distribuce
členských číslovaných odznaků. Další výdej bude na schůzích a
výroční schůzi v Brodě (10.9.).
3) Na Cyklopřejezdu dostal náš spolek dar na činnost od manželů
Benešových, děkujeme.
4) Plánovali jsme, čím se předvedeme na letošním Dětském dnu
v Českém Brodě (10.9.).

Zapsal: Martin
****
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102. setkání
102. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 4. srpna 2016 v Praze v restauraci U Bronců, v
obvyklém čase.
Účastnili se: Jirka, Martin a Honzin.
1) Honzin informoval o opravě cache VPM 003 (GC29QCF) pro hru Geocaching u Mělnického Vtelna.
2) Probírali jsme co vše budeme podnikat na Dětském dnu v Českém Brodě (10. 9. 216), kde se jak
spolek, tak jednota tradičně účastníme.
3) Dalším bodem byl provoz webu a technické věci. Jirka ověří funkčnost funkce klonování pro položku
„obec“ z požadavků v diskusi.
4) Utěšeně roste počet osob zařazených do sekce Jména z pomníků.
Zapsal: Martin
****
Dětský branný den 2016
Českobrodská jednota ČsOL a Spolek pro vojenská pietní místa se jako již tradičně zúčastnili na Dětském
branném dnu, tradiční akci Brodského spolku Českobroďák. Letos jsme by byli víc než obvykle
limitováni počtem lidí. Za naši stranu nastoupili Brčo, Honzin, Martin a Vladimír J. Čtyři lidé se ukazuje
jako absolutně minimální počet osob pro obsluhu našeho tradičního stanoviště.

Tedy stánku Spolku, jednoty a válečných veteránů ve spojení s házelištěm granátů. Děti pochopitelně více
zajímá hod granátem, rodiče se podívají na naší výstavu fotografií ze zahraničních operací. Navíc, jako
obvykle máme nějaký bonus. Letos to byla ukázka polní kuchyně, moderních stravy pro vojáky ve formě
dávek typu MRE a historie legionář v Brodě.
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Několik stovek dětí a ještě o něco víc jejich rodičů si mělo možnost zkusit svoji dovednost v hodu
granátem (letos s volbou mezi gumovým 350 gr a kovovým 400 gr) na cíl, diskusí nad zahraničními
operacemi AČR a navíc ještě ukázkou stravování vojáků v zahraničních misích.

Letošek byl zasvěcen heslu, že svoboda není zadarmo, Připomněli jsme naše padlé v zahraničních
operacích, což považujeme v dnešní neklidné době za nezbytné.
Díky všem zúčastněným. Počasí nám opravdu přálo a určitě to byl pro děti i návštěvníky zážitek, alespoň
pro tento týden.
Po vlastní akci následovala tradiční schůze naší brodské jednoty.
zapsal Martin
****
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Správa
z V. ročníka cykloprejazdu Košariská – Hodonín 9. – 10. 7. 2016
V dňoch 9. – 10. 7. 2016 sa uskutočnil jubilejný 5. ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín.
Akciu zorganizovali Československá obec legionárska, Jednota Český Brod, Nadácia Milana Rastislava
Štefánika v Bratislave a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom za účinnej
podpory miest a obcí Hodonín, Podbranč, Brezová pod Bradlom a Košariská. Tento rok
cykloprejazd finančne podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj.
Účastníci cykloprejazdu sa začali schádzať už v piatok 8. 7. podvečer v na Brezovej pod Bradlom, kde
nám už tradične poskytlo ubytovanie rekreačné zariadenie Partizán; niektorí účastníci prišli priamo na
štart na Košariskách v sobotu 9. 7. Na štarte sa zúčastnil aj čestný predseda Nadácie Milana Rastislava
Štefánika, profesor Ing. Ján Fuska, DrSc.
Po prehliadke expozície Múzea Milana Rastislava
Štefánika na Košariskách, pietnom akte pri Štefánikovej
soche a krátkych otváracích prejavoch zástupcu
organizačného výboru Ferdinanda Vrábela a profesora
Fusku už nasledoval štart 5. ročníka cykloprejazdu. Prvá
časť trasy viedla historickou cestou z Košarísk
k Mohyle M. R. Štefánika a jeho talianskych
spolubojovníkov na Bradle. Po pietnom akte, na ktorom
sa zúčastnila aj primátorka Brezovej pod Bradlom
pani Mgr. Eva Ušiaková, podal informácie o stavbe
mohyly profesor Fuska.
Po zjazde z Bradla do Brezovej pod Bradlom sme si
v Národnom dome M. R. Štefánika pozreli expozíciu v Pamätnej izbe Dušana S. Jurkoviča, kde nám
zasvätený výklad podal historik Mgr. Matúš Valihora. Po obedňajšej prestávke sme pokračovali
smerom na Štverník a Prietrž – osadu U Rehušov, kde sme si pozreli expozíciu dejín obce Prietrž
a protifašistického odboja. Ďalej nás trasa viedla cez obec Prietrž, kde sme sa zastavili pri dome
s pamätnpu doskou a reliéfom ruského legionára Dušana Hatalu, ktorý bol príslušníkom 7. pešieho pluku
„Tatranského“ a padol v bojjoch v oblasti Bachmača v dedine Doč 10. marca 1918. Cez obec Bukovec
sme v podvečer dorazili do cie)la prvej poletapy cykloprejazdu na hrade Branč. Po utáborení nasledoval
príjemný večer rozprávania a opekania a magická hradná noc pod hviezdami. Za ochotné poskytnutie
súhlasu s prenocovaním na hrade Branč ďakujeme starostovi obce Podbranč, pánovi Ing. Milanovi
Kadlíčkovi.
V nedeľu 10. 7. ráno sme po budíčku, raňajkách a uprataní táboriska štartovali do druhej poletapy
cykloprejazdu. Cesta nád najprv viedla do obce Sobotište, kde sme si popozerali habánske pamiatky
a potom sa posilnili výbornými domácimi haluškami, ktoré pre nás už tradične pripravujú v reštaurácii
„Matulúv dvúr“. Ďalšia cesta nás viedla cez Častkov, Radošovce a Holíč nad Moravou do Kopčian.
V Kopčanoch sme si pozreli veľkomoravský kostolík sv. Margity Antiochijskej, barokový žrebčín „Štít“
a dom, v ktorom bývali rodičia prvého československého prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka.
Z Kopčian sme pokračovali po hrádzi rieky Moravy až do cieľa cykloprejazdu v Hodoníne. Účastníci
cykloprejazdu sa najprv zastavili na ulici Dobrovolského pred budovou č. 6 - sídlom Střední školy
průmyslové a umělecké v Hodoníne, kde stával rodný dom Tomáša G. Masaryka. Ďalšia zastávka bola na
ulici Na Valech pred domom č. 9, kde mala 4. 11. 1918 svoju prvú poradu prvá dočasná slovenská vláda
pod vedením MUDr. Vavra Šrobára. Potom sme už zakrátko dorazili do cieľa cykloprejazdu pri soche
prezidenta T. G. Masaryka na Náměstí 17. listopadu.
Celú akciu uzavrel pietny akt za prítomnosti starostu Hodonína, pána Mgr. Milana Lúčku a riaditeľky
Masarykovho múzea v Hodíne pani Mgr. Ireny Chovančíkovej, ktorá je súčasne aj predsedníčkou
Masarykovej spoločnosti v Hodoníne. K dôstojnému rámcu tejto malej slávnosti prispela aj účasť
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príslušníkov Československej obce legionárskej v dobových uniformách. S malým občerstvením, ktoré
účastníkom v letnom sparne prišlo veľmi vhod, prišli členky Československej obce legionárskej
z Valtíc a Masarykovej spoločnosti v Hodoníne.
Po rozdaní propagačných publikácií, účastníckych
diplomov a pamätných odznakov sa piaty ročník
cykloprejazdu uzavrel. Na tohtoročnej akcii sa zúčastnilo
24 účastníkov z toho 18 cyklistov. Najmladšou
účastníčkou V. ročníka cykloprejazdu bola štvorročná
Dorotka Hricová z Košíc, ktorá absolvovala s pomocou
rodičov na bicykli celú trasu (!). Vlani sa ešte viezla vo
vozíku, ktorý mala v závese a ťahala mamička... Počasie
nám aj tento rok opäť prialo: prvý deň iba polooblačno a
mierny vetrík, ale druhý deň už bolo takmer bezvetrie
a teda aj teplejšie; všetci účastníci absolvovali akciu
v zdraví a bez nehody a tak pán doktor MUDr. Zdeněk
Hlobil, člen Českej obce sokolskej, vo Veselí nad
Moravou, nemusel zasahovať.
Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Trnavskému samosprávnemu kraju za
poskytnutie finančnej podpory akcie, za poskytnutie cyklomáp a ďalších materiálov pre účastníkov
akcie. Taktiež ďakujeme Mestskému úradu Hodonín za poskytnutie rôznych máp, prospektov
a ďalšieho materiálu pre účastníkov.Všetkým zástupcom obecných samospráv, predstaviteľom
dotknutých obcí, organizátorom, členom zabezpečovacieho tímu a aj samotným účastníkom akcie
patrí vďaka za dobre odvedenú prácu a nezištnú pomoc na úkor svojho pohodlia a osobného voľna.
Všetci tak svojím dielom prispeli k úspešnému priebehu V. ročníka cykloprejazdu a k pripomenutiu si
našich dvoch významných osobností, zakladateľov Československej republiky, T. G. Masaryka a M. R.
Štefánika i k posilneniu česko-slovenskej vzájomnosti.
F. Vrábel, ČsOL, Jednota Český Brod a Nadácia M. R. Štefánika
více fotografií na webu ČsOL Český Brod
****
Spolek pro vojenská pietní místa zařadil do databáze památek dalších 5000 položek
Spolek pro vojenská pietní místa, který zabývá mapováním památek na naši vojenskou historii, dosáhl
další hranice, kdy do své databáze zařadil již více než 45000 válečných hrobů a vojenských pietních míst.
V dubnu 2015 mohl náš Spolek oznámit překročení hranice 40000 zaevidovaných památek a nyní máme
za sebou tento další posun.
Především je nezbytné hned v úvodu upozornit na častý omyl. Válečným hrobem nemusí být pouze místo
s ostatky, ale může to být i jiná hmotná památka. Například pomník, pamětní deska či kenotaf.
Po tomto krátkém úvodu by se mohlo zdát, že získat informaci o počtu válečných hrobů v zemi, které se
války vyhýbají již více než 70 let by neměl být problém. Opak je však pravdou. I v dnešní době stále
neexistuje úplná databáze všech těchto památek.
Pokusme se alespoň nastínit, o jak velký počet památek by se mělo jednat.
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Před 1. světovou válkou se území dnešní České republiky odehrálo nemalé množství různých šarvátek až
po regulérní války, které za sebou zanechaly nepřehlédnutelné množství válečných hrobů
a podobných vojenských pietních míst. Počínaje třeba Husitskými válkami, přes Třicetiletou válku,
Sedmiletou válku, Napoleonské války a Prusko-rakouskou válku.
Právě Prusko-rakouskou válka přinesla vedle značného počtu obětí i masivní výstavbu památek v podobě
pomníků a válečných hrobů. Jedná se o více než 1400 památek.
První světová válka svým rozsahem překonala do té doby známé konflikty. Nejen počtem účastnících se
států, ale i počtem obětí. Při sčítání válečných hrobů na území tehdejšího Československa bylo zjištěno,
že celkem na 5 493 hřbitovech je celkem 171 385 hrobů s cca 203 160 ostatky. Současně se zjistilo, že
existuje celkem dalších 63 478 neupravených hrobů s 119 192 ostatky.
Rozsahem ještě ničivější druhá světová válka znamenala pro naše území další vlnu válečných hrobů a
památek. Podle různých pramenů se jedná o více než 373 000 obětí. Jde o umučené v koncentračních
táborech, výsleších, domácím odboji, oběti pracovního nasazení, oběti náletů a vojáky na východní i
západní frontě. V tomto počtu je i přibližně 250 000 obětí rasové persekuce židovských obyvatel.
Čísla s počty obětí všemožných válek a konfliktů se postupem času stále dopřesňují a pro mapování
vojenských pietních míst jsou vodítkem. Přesto je však patrné, že na území bývalého Československa je
nezbytné zmapovat lokality k více než půl milionu obětí.
Pochopitelně jedna osoba může být uvedena na mnoha památkách, naopak některé oběti nemají dosud
vůbec žádnou hmotnou památku, připomínající konec její životní pouti.
Navíc nelze vynechat ještě nezanedbatelné množství vojenských památek na období po druhé světové
válce s vazbou na tzv. Studenou válku, rok 1968 ale i úmrtí našich vojáků v průběhu vojenské služby.
Novodobé operace Armády České republiky již mají také více než 20 obětí.
Navíc bylo v průběhu času z různých příčin mnoho památek zničeno či významně pozměněno.
I to jsou všechno fakta, které je třeba zjistit a zaevidovat.
Jinak řečeno, více než desetileté úsilí Spolku pro vojenská pietní místa znamená databázi, kde je více než
45000 památek, což je několik set tisíc jmen. U necelých 2000 jmen se již podařilo vytvořit krátký
medailonek s informacemi o jednotlivé oběti či osobnosti našich vojenských dějin.
V České republice existuje ještě Centrální evidence válečných hrobů, kde je v současné době zaevidováno
bezmála 36000 památek. Tuto databázi spravuje Ministerstvo obrany za součinnosti krajských úřadů a
obcí s rozšířenou působností.
O Spolku pro vojenská pietní místa
Spolek pro vojenská pietní místa vznikl v roce 2007 jako zastřešující instituce pro projekt mapování
vojenských pietních míst, které provádí stále se zvětšující okruh nadšenců již od roku 2006. V současné
době se do mapování zapojilo bezmála 800 osob. Členská základna Spolku je včetně sympatizantů a
čestných členů bezmála 40 osob.
Spolek pro vojenská pietní místa je zcela nepolitické a nestranné sdružení zájemců o vojenskou historii.
Jako svůj hlavní cíl si dal zmapovat památky na vojenskou historii na území se vztahem k naší vlasti a to
ve vše dějinných obdobích. Nestranností se myslí především fakt, že v žádném případě neposuzujeme
historické události na památce zaznamenané, ale památku prostě zaneseme
do databáze. Vlastní historické bádání tak přenecháváme druhým. Je to obdobný způsob, jako například
kdy jsou na jednom místě památky na vojáky pruské i rakouské ze společné války,
tak i u nás jsou v databázi vedle sebe vojáci Rudé armády, příslušníci domácího odboje i vojáci
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německých ozbrojených sil, vojáci Císaře Pána i legionáři, příslušníci Pohraniční stráže i osoby, které
zahynuli při přechodu státní hranice. Prostě jen zmapujeme všechny oběti, tak aby nakonec bylo jasné,
kolik lidí v naší vlasti vlastně kdy a případně jak zahynulo v souvislosti s ozbrojeným konfliktem.
Pro některé je možná tato metoda kontroverzní, mnozí se domnívají, že některé památky by neměly vůbec
existovat. Ale ignorováním jejich existence se nikdy nezjistí rozsah událostí. Jestli památka
už existuje (případně v minulosti existovala), stojí za to ji zaznamenat.

Závěrem je třeba konstatovat, že výsledkem více než desetiletého úsilí Spolku pro vojenská pietní místa
je rozsáhlá databáze, zahrnující více než 45000 památek na naši vojenskou minulost. Přesto jak naznačují
výše uvedená čísla je to stále pouze malá část.
Uvítáme proto každou pomoc s rozšiřováním naší databáze. Jen díky ochotným přispěvatelům se nám
podařilo najít mnoho již zapomenutých lokalit, nebo dokonce zničených památek. Najdete-li chvilku, vše
potřebné pro zapojení se do Projektu mapování vojenských pietních míst naleznete na www.vets.cz.
Nikdo nebude zapomenut – nic nebude zapomenuto!
Zdroje: PhDr. Vališ Zdeněk, Válečné hroby, http://virtually.cz/archiv.php?art=11022,
http://www.valecnehroby.army.cz, www.vets.cz, www.army.cz, Československé oběti 1938-1945 (Tomáš
Krystlík).
****
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Publicistika
Nezapomínejme,

V Bytči odhalili pamätnú dosku príslušníkovi Roty Nazdar Jozefovi Adamíkovi
V Bytči 12. júla 2016 odhalili na jeho rodnom dome pamätnú dosku rodákovi Jozefovi Adamíkovi (20.
7. 1885 – 5. 7. 1916), príslušníkovi Roty Nazdar, ktorý padol pred 100 rokmi pri obci Chaulnes neďaleko
Belloy-en-Santerre v bitke na Somme. Adamíkovi odhalili túto dosku už v roku 1930, ale v päťdesiatych
rokoch ju museli z domu sňať. Pôvodná tabuľa aj s reliéfom hlavy Adamíka sa však zachovala až do
súčasnosti a miestna občianska iniciatíva na čele s JUDr. Antonom Školekom a Jurajom Hajdúchom sa
rozhodla jej znovu inštalovaním pripomenúť si pamiatku ako Jozefa Adamíka, tak aj ostatných
československých legionárov, ktorí pochádzali z Bytče. Adamík sa spontánne prihlásil ako do
Cudzineckej légie v Paríži už v auguste 1914, spolu s ostatnými dobrovoľníkmi odišiel do Bayonne, kde
sa podrobil výcviku a po zložení prísahy 12. októbra 1914 bojoval na fronte pri Arrase, v Champagni
a potom na rieke Somme, kde 5. júla 1916 padol v krutých bojoch neďaleko Belloy-en-Santerre.
Adamíkovi bola od prezidenta Francúzskej republiky udelená vysoká pocta – pamätný list „Mort pour la
France“.
Na slávnosti v Bytči sa za Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky zúčastnil plukovník Ing. Radovan
Ivančík, náčelník odboru Generálneho štábu ozbrojených
síl Slovenskej republiky s čestnou strážou, primátor
Bytče Bc. Miroslav Minárčik, Mgr. Andrej Gallo,
prednosta Okresného úradu v Bytči, zástupcovia
Československej obce legionárskej z
Břeclavi
v dobových uniformách, predstavitelia Nadácie Milana
Rastislava Štefánika a ďalší hostia.
Po štátnych hymnách Francúzska, Českej republiky a Slovenskej republiky, krátkom oboznámení
prítomných s pôsobením Jozefa Adamíka v Rote Nazdar, bola znovu odhalená pamätná doska tohto
slovenského vlastenca, ktorej autorom je významný slovenský sochár Frico Motoška (1891 – 1956). Celú
slávnosť uzavrela Večierka a hymnická pieseň Kto za pravdu horí. K tejto pietnej akcii mohlo dôjsť aj
vďaka občanovi Bytče Ľubomírovi Pradeniakovi, ktorý dosku uchoval a bezplatne ju poskytol občianskej
iniciatíve, ktorá celú oslavu pripravila.
Pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätnej dosky Jozefovi Adamíkovi vydala občianska iniciatíva
aj Bulletin, pre ktorý poskytla svoju štúdiu „Bojoval som až do smrti za slobodu“ Mgr. Gabriela Albrecht
Žiaková, MAS z Univerzity v Bordeaux Montaigne a prezidentka Združenia Slovaquitanie v Bordeaux.
F. Vrábel
****
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Z badatelny
Aneb co nám vydalo párání ve spolupráci s čtenáři
Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek

Tentokrát bez příspěvku.

****
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Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy
183 - hledám pozůstalé kpt.Jiřího čermáka,pilota 30 sbolp,který dne 15.3.1963 tragicky zahynuli při
srážce MiGů-15 u Českého Meziříčí.Hrob kpt.Macha byl zrušen a kpt.Sedláček jej má v Hradci
Králové.Hrob kpt.Čermáka je neznámo kde,ale údajně měl být z Liberce.Uvítám jakékoliv informace o
těchto pilotech i jejich rodinné příslušníky.To samé se týká i Nadporučíka Jindřicha Webera od 18 sbolp v
Pardubicích.V roce 1959 zahynul při letecké katastrofě v Migu-15.Pocházel z Červeného Kostelce
okr.Náchod.
****
184 - Pomník obětem 1.sv.v. ve Vísce u Frýdlantu v Čechách (na webu vets není).
Pomník obětem 1.sv.v. stál u horního mostu již hodně poničený. V roce 2010 ho zlikvidovala ničivá
povodeň. Nyní ho chceme zrekonstruovat. Odhalení bude 3.9.2016 (www.viska-os.eu). Zjistili jsme
jména padlých, ale nepodařilo se dohledat kdy a kdo ho postavil. Nevíte něco o jeho historii ?!?
****
185- Je známo něco víc o vojenském hrobě, který je v „civilní“ část hřbitova. Podle internetových
stánkách se má jednat o Vlasovce.
Naše odpověď:
CEVH: Hrobové místo č. 252, nacházející se na starém hřbitově.
Obruba-teraso + beton, vysypáno teraso kamínky, deska-pískovec,
kříž-dřevo, šedomodrá helma-odlitek originál německé helmy(které
Vlasovci používali).
V roce 1993 hrob vysvěcen a obnoven.Hrobové místo č. 335,
nacházející se na starém hřbitově. Obruba-teraso + beton, vysypáno
teraso kamínky, deska-pískovec, kříž-dřevo, šedomodrá helmaodlitek originál německé helmy(které Vlasovci používali).
V roce 1993 hrob vysvěcen a obnoven.
V hrobě jsou pohřbeni příslušníci ROA, tedy Vlasovci. Takové
hroby tam jsou dva.
http://www.vets.cz/vpm/5966-hrob-obeti-2-svetove-valky/#5966hrob-obeti-2-svetove-valky
http://www.vets.cz/vpm/18106-hrob-obeti-2-svetove-valky/#18106-hrob-obeti-2-svetove-valky
****
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Vzkazy z našich „kešek“
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod
Pěkný pomníček.Díky za kešku.
SiPeLuKaTeam
****
Pohodový nález. Díky za keš i zajímavé místo.
Shortsovi
****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Nalezena. Zajímavé místo. Díky za keš. Bye
rudakuta
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
N/A - Dočasně mimo provoz!
.
****
GC2DH6B (VPM004), Belgie
Keš byla archivována.
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
hezky pomnicek keska byla rychlovka diky moc.
BruceWayne84
****
Zajímavé seznámení s kouskem historie. V posledních dnech války padlo v bojích možná víc Čechů, než
za předchozích šest let.
bluetracer
****
.
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GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Odloveno před sérií Čertova brázda za překrásného počasí; díky za všechny legionářské keše a posílám
modrou mašličku
kral1689
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Najížděli jsme navigační závod a hledali neotřelou trasu. A ta tady byla a jednu ze zastávek jsme udělali
právě tady. Posádky měly za úkol najít pomník a zjistit údaje z desky. Díky za inspiraci i připomenutí
historie.
matonni
****
Díky za pozvání na toto místo i za keš.
K.I.T.
****
GC4Y9H3 (VPM0008) VPM Nezapomínejme
Při plánování dnešního výletu jsem nezapomněla na tuto kešku. JaySpole už měl odloveno a tak nás
nechal ať hledáme sami... Pobavil mě dnešní log, pravděpodobně od údržby silnic "keš byla na zemi, dal
jsem ji nahoru", původní objekt byl zetlelý a pokácený.. Díky za pěknou archeokeš!
paldina
****
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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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měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

Plán aktivit jednoty Čsol v Českém Brodě a Spolku pro VPM pro rok 2016
čas
akce
den
místo
poznámka
zahájení

III. Zimní Legiomarš

22. 23. 1.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

7.1.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

4.2.

restaurace U Bronců, Praha

1700

TRIBUNA DOSTIHOVÉHO
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

0800

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

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
mapování VPM

4.8.

start - Košáriská cíl Hodonín

restaurace U Bronců, Praha
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SpVPM,
ČsOL
1700

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

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.

říjen

Český Brod

setkání veteránů, ČsOL a
pozorovatelů OSN

společně se
středočeskou
SVV

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

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
29.9.2016
Policie navrhla obžalobu kvůli poničení památníku na Petříně. Kvůli poškození památníku Obětem
komunismu na pražském Petříně navrhli pražští policisté obžalovat dva mladíky. Za výtržnictví a
poškození cizí věci jim hrozí až dvouleté tresty. V pondělí to uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.
29.9.2016
Kladno: Nezapomínáme! Dne 12. září 2016 si řada našich spoluobčanů vzpomněla na událost z roku
1944, která tragicky zasáhla do mnohých kladenských rodin.
29.9.2016
Wintonovy děti zahájily sbírku na pomník svým rodičům. Praha – Wintonovy děti, dnešní osmdesátníci,
které za druhé světové války zachránil britský úředník Nicholas Winton, vyhlásily sbírku na památník
svým rodičům. Díky Wintonovi přežily, když jim pomohl odjet v roce 1939 z Prahy do Anglie.
29.9.2016
Jugoslávie opět pohromadě v Olomouci. Pět zemí se sešlo u „svého“ mauzolea. Už od poloviny prázdnin
se pracuje na obnově jihoslovanského mauzolea v Olomouci. Na záchranu památky, kde jsou uloženy
ostatky jihoslovanských vojáků, se v úterý odpoledne přišli podívat i velvyslanci Chorvatska, Makedonie,
Srbska, Bosny a Hercegoviny a náměstkyně velvyslance Slovinska.
29.9.2016
Místní sochař restauruje památník. Nedávno se do Zátoru přistěhoval magistr umění Tomáš Křivý. Tento
sochař absolvoval čtyři roky studia u akademického sochaře Radima Hankeho na Zlínské soukromé vyšší
odborné škole umění a pak pokračoval ve studiu sochařství na pražské Akademii výtvarných umění, kde
po šesti letech skončil jako absolvent figurativního sochařství profesora Jana Hendrycha.
29.9.2016
Jan Roháč z Dubé střeží vojenské policisty. Tábor zdobí nová socha. Místo dostala v ulici Kpt. Jaroše a
připomíná dobu husitskou.
29.9.2016
Bojovníci oblékli pracovní oděvy a vyrazili uklidit pomník rudoarmějců v Poteplí. Malé Kyšice –
Památník dvou vojáků Rudé armády, kteří zde zahynuli v posledních dnech druhé světové války, stojí v
zatáčce silnice v Poteplí u Malých Kyšic, jen kousek od známé restaurace U Netopýra. Nese jména
Duchno Ivan Livkovič z Černichovské oblasti a Michajlov z Leningradu.
25.9.2016
Aliance IHRA jednala s českou vládou o odstranění vepřína v Letech u Písku. Mezinárodní aliance pro
připomínání holocaustu (IHRA) v čele s předsedou Mihnea Constantinescu jednala 12. července s českou
vládou o budoucnosti bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku, kde v současnosti stojí vepřín.
Setkání se zúčastnila i Martina Maschke, předsedkyně Výboru pro genocidu Romů a Mirjam Karoly,
poradkyně kontaktního místa OBSE pro Romy a Sinty.
25.9.2016
Pietní místo? Z pomníku Díky, Ameriko! je spíše plac hanby. Špína, fleky, nepořádek, bezdomovci.
Pietní místo u památníku Díky, Ameriko! U Práce je den ze dne špinavější, a nikdo se o něj nestará.
25.9.2016
Na Jihlavsku odhalí pomník dvěma vojákům, kteří zemřeli po střelbě kolegů. Hon na domnělé
banderovce stál před téměř sedmdesáti lety na Jihlavsku životy dvou nevinných mužů. Zemřeli naprosto
zbytečně, kvůli zmatené palbě partyzánů. Teď budou mít obě oběti u Dolní Vilímče znovu pomník.
21

25.9.2016
Obnova památky vojákům Československé armády. Dne 26. září 1947 nedaleko Telče u Dolní Vilímče
tragicky zahynuli dva vojáci základní služby, svob. Jaroslav Barták a voj. Stanislav Gerneš. Základní
vojenskou službu vykonávali v Jemnici. Zmíněný den byla část posádky povolána do Nové Říše v rámci
operace proti Banderovcům, kteří měli oblastí mezi Novou Říší a Telčí údajně procházet na západ.
25.9.2016
Hrdinství letce Jaromíra Brože připomíná pamětní deska. Schodiště novopackého gymnázia zdobí
měděná deska, která připomíná hrdinství zdejšího bývalého studenta Jaromíra Brože, jenž zahynul v
druhé světové válce. Mladý muž se s odvahou postavil německému nacismu, tragicky zemřel po náletu
německých Brém v roce 1942 v troskách letadla.
25.9.2016
Pardubický kraj: Ministerstvo obrany ocenilo obce pečující o válečné hroby. Není to tak dávno, co po
celém světě zuřily války, a v nelítostných bojích umírali lidé, kteří bránili svou vlast. Na jejich památku
by se nemělo zapomínat. Důstojná vzpomínka na padlé je totiž nejen projevem zasloužené úcty, ale také
výstrahou před útrapami války. Obce, které si význam válečných hrdinů uvědomují a o jejich hroby
náležitě pečují, ocenili zástupci Ministerstva obrany České republiky.
25.9.2016
Rodák z Vysočiny Karel Kuttelwascher: Letecké eso, které upadlo v zapomnění. Havlíčkův Brod, Praha
– Jméno nejúspěšnějšího českého pilota v řadách britského Královského letectva (RAF) Karla
Kuttelwaschera dnes znají spíše fanoušci historie, než že by jeho jméno bylo obecně povědomé.
25.9.2016
Čechoslováci vyhnaní z pohraničí mají v Plzni pomník, iniciátorem je Český svaz bojovníků za svobodu.
Čechoslováky vyhnané před válkou z Německem zabraného pohraničí připomíná nový pomník u
plzeňské věznice Bory, jehož vznik inicioval Český svaz bojovníků za svobodu. Podle některých odhadů
po podpisu Mnichovské dohody odešlo ze svého domova do vnitrozemí až čtvrt milionu lidí. Jejich osudy
vtěsnal kameník do pískovcového monumentu, který stojí vedle borské věznice. Sudetoněmecká
krajanská sdružení v Rakousku a Německu pomník kritizují.
25.9.2016
Obec Hříškov nechá opravit poškozený pomník obětem války v Bedřichovicích. Práce mají proběhnout v
první polovině příštího roku. Teď úřad hledá vhodnou firmu.
25.9.2016
Vybombardovaný a zničený kostel v Tuhnicích připomene pamětní deska. Nová pamětní
deska bude lidem v Karlových Varech připomínat kdysi nádherný kostel v Tuhnicích. Ten poničilo
bombardování za druhé světové války a dílo zkázy následně dokonal požár. Po plamenech zbylo už jen
torzo bývalého církevního stánku, které bylo v roce 1948 srovnáno se zemí.
18.9.2016
Do památníku hrdinů heydrichiády v pražské Resslově ulici bude vstup zdarma. Památník hrdinů
heydrichiády v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze bude fungovat dál a
návštěvníci do něj ani nadále nebudou platit vstupné. Vojenský historický ústav se na podmínkách
provozu dohodl s pravoslavnou církví. Smlouvu ještě musí schválit rada hlavního města, kterému patří
místo, kde padli strůjci atentátu na Heydricha, jako například Jozef Gabčík a Jan Kubiš.
18.9.2016
Odpůrci chtějí, aby se pomník vrátil. Dačice – Město nyní musí počkat na verdikt ministerstva obrany
ohledně opomenuté žádosti na rozebrání a přesun pomníku obětem válek v rámci započaté revitalizace
Kancnýřova sadu na Palackého náměstí.

22

18.9.2016
Při setkání rodáků v Hříchovicích odhalí desku padlým vojákům. Hříchovice – Druhé setkání rodáků se
koná tuto sobotu 17. září v Hříchovicích. Začne ve 13 hodin.
18.9.2016
Bratr Krále Šumavy má památník tam, kde ho trefily kulky pohraničníků. Bratr Krále Šumavy Bohumil
Hasil zemřel při přechodu státní hranice po přestřelce v noci 13. září 1950. Po 66 letech vznikl památník
tam, kde jej devětkrát zasáhly kulky pohraniční stráže. Přesné místo 10 let hledal Pavel Horešovský.
18.9.2016
Hasiči z Pecky pojali oslavy výročí velkolepě. Za skutečně velkolepé označil sobotní oslavy 135. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru v Jičíně
Libor Zikeš. Po dopolední mši v kostele sv. Bartoloměje následovalo zahajovací setkání u hasičské
zbrojnice, kde byla na památku někdejšího župního velitele hasičů Antonína Kráčmara, rodáka z
nedalekého Horního Javoří, slavnostně odhalena deska s jeho citátem Věřím pevně ve vítězství ducha nad
mečem.
18.9.2016
Hradecké muzeum připomene vznik památkové zóny na Chlumu. Muzeum východních Čech v Hradci
Králové otevře 23. září výstavu Ohlasy Prusko-rakouské války, která připomene důsledky střetu z roku
1866. Hlavním tématem výstavy je vznik památkové zóny na místě bojů. ČTK to řekl Josef Šrámek z
hradeckého muzea. Výstava je jednou z letošních akcí konaných u příležitosti 150. výročí této války.
14.9.2016
Památník Díky, Ameriko! bude mít nové pylony zhruba za rok. Ještě v příštím roce se budou muset
Slavnosti svobody v Plzni obejít bez pietní akce u památníku Díky, Ameriko! Nové pylony totiž na
pomníku budou nejdříve příští rok na podzim.
14.9.2016
Pocta letci a učiteli Jaromíru Brožovi. Novopacko – Jedním z řady dobrovolníků československých
zahraničních letců a bojovníků za národní svobodu ve druhé světové válce 1939-1945 patří rodák z Brda
u Nové Paky, podplukovník letectva in memoriam Jaromír Brož.
14.9.2016
Vojáci dohodli s církví provoz památníku hrdinů heydrichiády. Vojenský historický ústav (VHÚ)
podepsal smlouvu s pravoslavnou církví o užívání chrámu sv. Cyrila a Metoděje, v němž je památník
hrdinů heydrichiády. ČTK to řekl ředitel VHÚ Aleš Knížek. VHÚ se zavázal spravovat po domluvě s
pražským magistrátem památník, církev bude ve spolupráci s městem nadále pečovat o chrám. Chrám v
Resslově ulici, v němž hrdinští bojovníci proti nacismu zemřeli, patří městu. Pravoslavná církev ho
desítky let užívá k bohoslužbám.
11.9.2016
Vláda chce koupit vepřín v Letech, majitelé připouštějí prodej. Výrok vicepremiéra Andreje Babiše
(ANO) o údajné neexistenci romského koncentračního tábora v Letech urychlil jednání o budoucnosti
vepřína, který na místě táborového areálu v současnosti stojí. Vláda prosazuje uzavření velkovýkrmny a
odkoupení celého areálu, majitelé připouštějí, že by objekt prodali, byť dosud dávali přednost výměně za
odpovídající náhradu.
11.9.2016
Radnice pochybila s rozebráním pomníku. Dačice – Na Palackého náměstí v Dačicích začaly práce na
revitalizaci Kancnýřova sadu, jehož budoucí podobu vedení radnice projednávalo mimo jiné i u kulatého
stolu v rámci fóra Zdravé město Dačice s občany. Vznikl ale administrativní problém. Město nepožádalo
o povolení na přesun pomníku.
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11.9.2016
Vojenské letce připomínají pamětní desky v Mošnově. Letiště Leoše Janáčka Ostrava zdobí od pátku 8.
září pamětní desky, které připomínají československé piloty a účastníky bojů 2. světové války. Odhalení
desek si nenechali ujít ani letci, kteří po válce sloužili přímo na mošnovském letišti.
11.9.2016
Válečné letce připomenou pamětní desky. Pamětní desky československých letců, účastníků bojů 2.
světové války, odhalil 9. září na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě hejtman Moravskoslezského kraje
Miroslav Novák spolu s předsedou Svazu letců ČR generálem Jiřím Kubalou.
11.9.2016
Od prosince roku 2009 pak mohou do evidence hrobů nahlížet všichni internetoví uživatelé. Ti se mohou
aktivně podílet na doplňování evidence a zpřesňování jejích údajů. Ministerstvo obrany přitom
spolupracuje také s různými spolky, jako je například Spolek pro vojenská pietní místa.
11.9.2016
Dětský branný den 2016. Českobrodská jednota ČsOL a Spolek pro vojenská pietní místa se jako již
tradičně zúčastnili na Dětském branném dnu, tradiční akci Brodského spolku Českobroďák. Letos jsme
by byli víc než obvykle limitováni počtem lidí. Za naši stranu nastoupili Brčo, Honzin, Martin a Vladimír
J. Čtyři lidé se ukazuje jako absolutně minimální počet osob pro obsluhu našeho tradičního stanoviště.
4.9.2016
Kterak Jičínští kdysi velkého generalissima odhalovali. Blíží se konec prázdnin a začátek
nového školního roku a s tím spojené napětí, co přijde. Také my, kterým končila bezstarostná doba
prázdnin v roce 1952, jsme s napětím očekávali, co nás čeká v tom blížícím se novém školním roce.
4.9.2016
Babiš příští týden navštíví Lety, chce sehnat peníze na památník. Místopředseda vlády Andrej Babiš
(ANO) příští týden navštíví v Letech na Písecku místo, kde stál koncentrační tábor pro Romy. Chce
sehnat peníze na výstavbu památníku a zajistit výkup vepřína, který na místě tábora stojí. Sdělil to ČTK v
reakci na kritiku za svůj výrok z minulého týdne o romském koncentračním táboře. Na Babišův plán na
návštěvu Letů upozornil server iDNES.cz.
28.8.2016
Slánští patrioti pečují o pomník letců v Ruzyni. Slaňáci si připomněli památku československých letců,
kteří bojiovali za druhé světové války v řadách britského královského letectva.
28.8.2016
Obnovený pomník Na Kopečku nabádá k odpovědnosti. Kočkov – Rudá hvězda a nápis „Mrtvým čest a
sláva živým odpovědnost“ jsou na obnoveném pomníku obětem války, který byl ve středu představen
veřejnosti Na Kopečku.
28.8.2016
V Pohledi odhalili památník Františka Josefa I. Neobyčejnou událost zažila v sobotu dopoledne obec
Pohleď na Havlíčkobrodsku. Po dlouhých sto letech zde poprvé na území ČR oficiálně odhalili bustu
Rakousko-Uherského panovníka Františka Josefa I, přesto že císař v minulosti v této obci nikdy nebyl.
28.8.2016
Pamětní deska na Národní se přesune z podloubí do průčelí paláce. Pamětní deska na pražské Národní
třídě, která připomíná události 17. listopadu 1989, se přestěhuje z podloubí Kaňkova paláce do průčelí
této barokní budovy. Majitel objektu, kterým je Česká advokátní komora, se rozhodl při rekonstrukci
uměle vytvořený průchod z obou stran uzavřít a plastiku přesunout na veřejně přístupné místo. Komora
na svých internetových stránkách zdůvodňuje přesun a ukazuje i vizualizaci budoucí podoby paláce.
Opravy průchodu mají skončit na podzim.
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28.8.2016
V Česku prý chybí pomník se jmény hrdinů Gabčíka a Kubiše. Kritika Angličanů ale míří vedle. Těsně
před anglickou premiérou filmu Anthropoid, který mapuje příběh hrdinů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše,
se v Británii objevily hlasy, kritizující Česko za to, že prý stále nemá náhrobek se jmény obou vojáků.
28.8.2016
Nová smlouva, která upraví provoz památníku heydrichiády, má být v září. Budoucí provoz Národního
památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici v Praze vyjasní až nová smlouva mezi Prahou a
pravoslavnou církví. Chrám sv. Cyrila Metoděje, v němž hrdinští bojovníci proti nacismu zemřeli, patří
městu, pravoslavná církev ho desítky let užívá k bohoslužbám. Památník se nachází v kryptě kostela.
Dvacetiletá smlouva o pronájmu církvi skončila v květnu. Uzavření nové smlouvy má na svém programu
kulturní výbor města 14. září.
28.8.2016
Lukov chystá pamětní síň popraveného pátera Buly. Kněze Jana Bulu, popraveného v roce 1952
komunistickou justicí kvůli takzvanému babickému případu, bude v jeho rodném Lukově u Moravských
Budějovic připomínat pamětní síň se stálou výstavou. Vznikla v opravené budově fary.
28.8.2016
V Bezměrově opravují pomník obětem války, hotovo má být do konce srpna. Pod lešením je momentálně
památník obětem dvou světových válek poblíž hlavní silnice v Bezměrově. Důvodem jsou opravy, které
si letitý pomník už vyžádal.
28.8.2016
V Roudnici odhalili pamětní desku odbojáři Josefu Mašínovi. Roudnice nad Labem (Litoměřicko) – V
Roudnici nad Labem dnes slavnostně odhalili pamětní desku Josefu Mašínovi. Účastník protinacistického
odboje v domě na Husově náměstí pobýval během studií na Královské české zemské škole hospodářské.
28.8.2016
Politici chtějí podpořit koncentrák jako turistickou lokalitu. Nadační fond Šoa a Oskara Schindlera chce
přeměnit bývalou továrnu a koncentrační tábor v Brněnci na Svitavsku na památník obětem holokaustu.
Ten by měl mít i díky známému hollywoodskému filmu Schindlerův seznam vysoký potenciál u
zahraničních turistů. Projekt nyní hodlá podpořit i vedení krajského úřadu.
28.8.2016
Slavnostní odhalení pamětní desky Josefu Mašínovi v Roudnici, kterého se účastnily jeho dcera a vnučka,
se neobešlo bez menšího incidentu. Vypískán byl totiž šéf Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav
Vodička, který „vynikl“ kontroverzním proslovem v Terezíně, kde při pietě štval proti uprchlíkům. „Pepa
by tě zastřelil,“ vyslechl si Vodička v Roudnici.
24.8.2016
Spolek pro vojenská pietní místa zařadil do databáze památek dalších 5000 položek. Spolek pro vojenská
pietní místa, který zabývá mapováním památek na naši vojenskou historii, dosáhl další hranice, kdy do
své databáze zařadil již více než 45000 válečných hrobů a vojenských pietních míst.
12.8.2016
Komunisté postavili partyzánům pompézní pomník. Po revoluci chátrá. Příběh památníku v Leškovicích
se začal psát 26. března 1945. Tehdy se gestapo dozvědělo, že se u vesničky, která se nachází nedaleko od
Habrů, pohybuje skupina sedmi partyzánů, pěti Sovětů a dvou Čechoslováků. Ty pak obklíčila německá
armáda. Odbojáři s wehrmachtem svedli dlouhý a lítý boj, z obklíčení se však prostřílet nedokázali. A tak,
aby nepadli do rukou německých tajných policistů, všichni spáchali sebevraždu.
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12.8.2016
Invalidovnu za 637 milionů nikdo nechce, převzít by ji mohli památkáři. Na pondělní veřejné aukci
památkově chráněné budovy Invalidovny nepřišla žádná nabídka. Stát objekt prodával za 637,7 mil Kč. O
budovu již dříve neoficiálně projevil zájem Národní památkový ústav.
12.8.2016
V Bratislavě odhalili pomník mladíka, jehož roztrhali psi pohraničníků. V bratislavské čtvrti Petržalka na
hranicích s Rakouskem v úterý odhalili památník Hartmuta Tautze, kterého 8. srpna 1986 smrtelně zranili
psi československé pohraniční hlídky. Osmnáctiletý východní Němec zahynul před 30 lety jen 22 metrů
od rakouské hranice. Iniciátorem odhalení památníku byla Platforma evropské paměti a svědomí a
slovenský Ústav paměti národa.
12.8.2016
Úpravy okolí památníku na Pístově vrcholí. Pístov, Chodová Planá – Právě v těchto dnech pracovníci
dokončují rozsáhlé úpravy prostoru kolem památníku obětem pochodu smrti na Pístově. Čtyři týdny
trvající práce přinesly výrazné změny.
12.8.2016
V Bratislavě vznikl památník připomínající osud zabitých uprchlíků na hranicích železné opony. V
Bratislavě odhalili památník východoněmeckého uprchlíka Hartmuta Tautze, kterého při pokusu o útěk z
Československa zabila pohraniční stráž. Roztrhali psi, které na něj poslala pohraniční hlídka pouhých 22
metrů od tehdejšího svobodného světa. Památník stojí v Bratislavě-Petržalce na okraji města u pole, kde
tragicky skončil Tautzův sen o svobodě. Na Slovensku je známých dalších více než 40 podobných
případů úmrtí z doby předlistopadového režimu.
12.8.2016
Z bývalé Schindlerovy továrny by měl být památník holocaustu. Nadační fond Šoa a Oskara Schindlera
chce přeměnit bývalou továrnu a koncentrační tábor v Brněnci na památník obětem holocaustu. V
podniku za druhé světové války Němec Schindler zaměstnával židovské pracovníky převezené z Polska,
zachránil tak před smrtí více než tisíc lidí.
12.8.2016
Tyče symbolizují zmařený život. Památník obětem holocaustu čeká jen na expozici. Hodonín u Kunštátu
– Nově postavené infocentrum, zrekonstruovaný barák vězňů a další dozorců. To jsou tři hlavní objekty,
které tvoří Památník obětem romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Postavili jej v
areálu bývalého protektorátního a poválečného pracovního tábora Žalov. Stavební práce, které trvaly
zhruba čtyři roky, skončily v červenci
12.8.2016
Jablonec opraví válečné památníky. Některé lidé považovali za hroby zvířat. Téměř devět set
jabloneckých mužů zahynulo nebo zmizelo během první světové války. Na jejich počest ve třicátých
letech minulého století vznikaly po městě pomníky. Jenže během následujících desetiletí některé zarostly,
zpustly a dnes o jejich existenci mnozí lidé ani nevědí.
12.8.2016
Pomník Radeckého a kniha dějin českých. Dozvěděl jsem se za své letošní návštěvy měst pražských, že
se v takovém domečku na Kampě má konat diskuze o možnosti znovupostavení pomníku polního maršála
J.J.V. Radeckého. Jelikož je řečený vojevůdce a jeho doba v širších souvislostech předmětem i mého
zájmu, vypravil jsem se tam také.
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7.8.2016
Obec staví pomník rakouskému císaři, starosta by vrátil monarchii. Císař František Josef I. v té obci
nikdy nebyl. Maximálně se k ní přiblížil na půl kilometru, když údolím pod ní projížděl vlakem. A tenkrát
nanejvýš tak místním stojícím podél trati mohl zamávat. Přesto bude mít nejdéle panující rakouský císař v
Pohledi na Havlíčkobrodsku pomník.
7.8.2016
Déšť vyplavil při stavbě silnice kostry. Může jít o napoleonské vojáky. Patnáct koster objevili liberečtí
archeologové na stavbě silnice z Kunratic do Jablonce nad Nisou. Podle prvních odhadů by mohlo jít o
napoleonské vojáky, kteří tudy v srpnu roku 1813 přecházeli.
7.8.2016
Herman: Vláda je blízko odkoupení vepřína v Letech, bývalého romského koncentračního tábora.
Vláda je podle ministra kultury Daniela Hermana blízko k dohodě o odkoupení vepřína v Letech na
Písecku. Ten stojí na místě bývalého romského koncentračního tábora, kde za druhé světové války
zahynuly stovky lidí. Herman uvedl, že věří tomu, že vláda celou záležitost dokáže vyřešit do konce
stávajícího volebního období, což je v říjnu 2017. Řekl to v úterý novinářům na pietním aktu v Letech.
7.8.2016
Jihlava v neděli zavzpomíná na oběti justičních vražd politických vězňů. Děti aby si už nikdy nezranily
svá čela o chladné mříže věznic a lágrů, tátové aby nemuseli skrývat svou bolest a mámy neměly
vyplakané oči. Tak zní motto letošního setkání v Jihlavě ke vzpomínce na oběti justičních vražd
politických vězňů.
7.8.2016
Památník dá ročně osm milionů na údržbu. Terezín – Objekty Malé pevnosti, stejně jako město, se
postupně rekonstruují milionovými náklady. Památník Terezín každoročně investuje do oprav osm
milionů korun z vlastního rozpočtu. Na další akce získává dotace.
31.7.2016
Na Blanensku vzniká památník romského holocaustu za druhé světové. Hodonín u Kunštátu – V
Hodoníně u Kunštátu na Blanensku skončily stavební práce na památníku, který bude připomínat sběrný
tábor pro moravské Romy za druhé světové války, internační středisko pro odsun Němců a tábor
nucených prací z 50. let minulého století. Celkové náklady na odkup areálu, rekonstrukci a vznik
expozice činí 98 milionů korun
31.7.2016
Padlí podmokelští vojáci se dočkali opraveného pomníku. Po dlouhých desítkách let se dočkal v Děčíně
své původní podoby podmokelský pomník padlým vojákům.
27.7.2016
Obec Pohleď odhalí na své návsi pomník císaře Františka Josefa I. Obec Pohleď na Světelsku se do
turistických průvodců zapíše nejen vesnickým skanzenem Michalův statek.
27.7.2016
Opava: Pomník obětem války čeká oprava. V příštím týdnu by měly být zahájeny práce na opravě
Pomníku padlých 1. a 2. světové války v Suchých Lazcích. Ten je situován u obecního úřadu této městské
části Opavy. Pomník je již leta v neutěšeném stavu a renovaci nutně potřebuje.
27.7.2016
Ve Stěbořicích opravili pomník na hřbitově. Řeší se i rozšíření. Hřbitov ve Stěbořicích prochází
úpravami. Před nedávnem byla dokončena rekonstrukce pomníku místních padlých občanů v první
světové válce, v současnosti se pracuje na opravě vstupu a vedení obce se také zabývá otázkou týkající se
rozšíření. Brzy se totiž může stát, že zemřelé nebude kam pohřbívat.
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27.7.2016
Káznice je pietní místo, rozhodli památkáři. Brnu to komplikuje plány. Brněnští radní pořád nevědí,
zda se odvolají proti vyhlášení bývalé káznice památkou. Areál stojí mezi ulicemi Cejl, Bratislavská a
Soudní nedaleko centra města a jako soud a věznice sloužil do roku 1956.
27.7.2016
Pamětní deska pro pilota. Památce pilota nadporučíka Miroslava Peši je věnována pamětní deska, kterou
v sobotu 9. července odhalili společně rodinní příslušníci a zástupci Svazu letců Brno na kopci mezi
Slavkovem u Brna a Velešovicemi.
27.7.2016
Pohraničníci vztyčili u hranic komunistický pomník. ‚Existuje jen totalita peněz.‘ Vrchol Dyleň nedaleko
Dolního Žandova zdobí komunistické sousoší pohraničníka se psem. Vztyčit jej tam nechal Klub českého
pohraničí (KČP), sousoší podle něj mělo připomenout zásluhy při obraně hranic během komunistického
režimu. Kvůli umístění pomníku se zvedla vlna kritika a vznikla také petice za jeho odstranění, protože
propaguje totalitní režim. Nevole se obrátila také proti městu Cheb, které sochu organizaci zápůjčilo.
Iniciátor vztyčení sousoší a předseda KČP Milan Richter považuje za jedinou totalitu, totalitu peněz.
Pomníkem prý chtějíuctít statečnost a obětavost lidí, kteří na hranicích nasazovali život, suverenitu státu a
také samotné dílo, jehož autorem je národní umělec.
17.7.2016
Válečný pomník je i díky povodním zpět, v Podkrkonoší býval chloubou. Do podkrkonošského Rudníku
se vrátila někdejší chlouba obce – pomník obětem první světové války z roku 1934. Jeho hlavní část ještě
nedávno sloužila jako lavička na autobusové zastávce. Na zrestaurování se složili Češi i Němci.
17.7.2016
Prošel boji o Tobruk a sloužil v RAF, letos by oslavil pětadevadesátku. Mnichovo Hradiště – Karel
Stanislav Otta, rodák z Mnichova Hradiště, strávil celou druhou světovou válku bojem proti nepříteli.
Letos si jeho osud město připomíná několika akcemi.
17.7.2016
Káznici v Brně prohlásilo ministerstvo za kulturní památku. Může to prodražit plány města. Ministerstvo
kultury prohlásilo bývalou káznici v ulici Cejl v Brně za kulturní památku. Uvedl to Matěj Hollan (Žít
Brno), náměstek primátora zodpovědný za kulturu. Podle něj je rozhodnutí nepravomocné a město má
možnost i se soukromým vlastníkem, který je majitelem části objektu, podat do 15 dnů rozklad. Hollan
zatím neví, jak se Brno k rozhodnutí postaví.
17.7.2016
Masakr, o němž média mlčí: Zastřelili 71 mužů, 120 žen a 74 dětí. Organizátorem byl kolaborant, kterého
odsoudili, pak komunisté osvobodili a stal se… předsedou Svazu protifašistických bojovníků. Jsou
masakry, které si připomínáme a na jejichž výročí se sjíždějí potentáti i novináři. A pak takové, na které
bychom nejradši zapomněli. Slyšeli jste někdy o Švédských šancích nebo Postoloprtech? Ve
středočeských Lidicích bylo 11. června 1942 nacisty popraveno 173 mužů od 14 do 84 let. Na
přerovských šancích bylo 18. června 1945 Čechoslováky popraveno 267 lidí (73 mužů, 120 žen a 74 dětí
včetně batolat). Tito lidé byli karpatští Němci.
17.7.2016
Přestavba kasáren: pietní místo bude obnoveno o pár metrů dál. Mladá Boleslav – Pamětní deska z
kasáren na Jičínské ulici nezmizela definitivně, probíhá její restaurování. Pietní místo by mělo být
obnoveno do konce roku.
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17.7.2016
Pokémoni na pietních místech? Mějte úctu k padlým hrdinům. Pokémoni se v posledních dnech chytají
úplně všude. A to doslova. Někdy bohužel i na místech, kde to ani v nejmenším není vhodné. Někteří
hráči se totiž nezastaví ani před památníkem obětem holocaustu.
17.7.2016
U Blanky se v srpnu otevře nový park. Praha – Zeleň, lavičky a uprostřed fontána. U Prašného mostu v
Praze 6 by se měl už příští měsíc otevřít nový park, který vzniká v místech, kde dělníci roky budovali
tunel Blanka. V budoucnu zde navíc zdejší radnice plánuje umístit pomník Marie Terezie. Hned přes ulici
v dalším obnoveném pásu zeleně už dnes stojí pamětní deska Václava Morávka z odbojové organizace
Tři králové, který zde zahynul v roce 1942 po přestřelce s gestapem.
13.7.2016
V Bytči odhalili pamätnú dosku príslušníkovi Roty Nazdar Jozefovi Adamíkovi. V Bytči 12. júla 2016
odhalili na jeho rodnom dome pamätnú dosku rodákovi Jozefovi Adamíkovi (20. 7. 1885 – 5. 7. 1916),
príslušníkovi Roty Nazdar, ktorý padol pred 100 rokmi pri obci Chaulnes neďaleko Belloy-en-Santerre v
bitke na Somme. Adamíkovi odhalili túto dosku už v roku 1930, ale v päťdesiatych rokoch ju museli z
domu sňať.
10.7.2016
V Praze dnes odhalili zrenovovanou sochu legionáře Čeňka Klose. Na Olšanských hřbitovech v Praze
dnes odhalili zástupci Československé obce legionářské (ČsOL) zrenovovanou sochu legionáře Čeňka
Klose. Akce se konala v den 99. výročí bitvy u Zborova, která byla prvním významným vystoupením
Československých legií na východní frontě. Akci po projevech a položení květin za přítomnosti několika
desítek lidí včetně zástupců armády zakončil zpěv písně Karla Hašlera Hoši od Zborova.
10.7.2016
Lidem a koním. Jezdeckou srážku z roku 1866 připomíná nový pomník. Střezetice u Hradce Králové se v
pátek v podvečer staly domovem monumentálního sousoší vojáka a koně, které ke 150. výročí bitvy na
nedalekém Chlumu vytvořil akademický sochař Petr Novák.
10.7.2016
Církev propustila zaměstnance památníku parašutistů včetně ředitele. Šetříme, zdůvodňuje to. Spor o
kryptu pražského kostela Cyrila a Metoděje, v níž svedli poslední boj českoslovenští parašutisté, vrcholí.
Pražský magistrát jej dosud pronajímal pravoslavné církvi, jenže smlouva o pronájmu v květnu vypršela a
nová dosud není. Pracovníci Památníku hrdinů heydrichiády dostali ve středu výpovědi.
10.7.2016
Krvavá bitva u Sadové se odehrála před 150 lety. Ovlivnila také život Nymburka. Krvavá bitva u Hradce
Králové, rozhodující událost prusko-rakouské války, která změnila mapu Evropy, měla dopad také na
Nymbursko. Část pruské armády obsadila před bitvou Nymburk. Zajímavou roli v ní sehrál novinář a
spisovatel Ferdinand Schulz.
10.7.2016
Opočno připomíná výročí války. Neděle proběhla na Chlumu u Hradce Králové ve znamení vzpomínek
na válku 1866. Hroby či pomníky z rakousko-pruské války můžeme nacházet také v našem regionu. Jeden
z nich stojí v Opočně, zdá se, že nebude zapomenut: „V našem zpravodaji vychází pravidelně soutěž, při
níž lidé poznávají některé objekty. Minule jsme dali detail z pomníku padlých v r. 1866, byli jsme
překvapeni velkým množstvím odpovědí. Mnozí ze soutěžících se ptali, proč tam pomník stojí, to nás
přivedlo k myšlence zveřejnit zápisy z kroniky v Knihovničce Opočenských novin.
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10.7.2016
Alej mrtvých v lese Svíb připomíná desetitisíce padlých v bitvě u Hradce Králové. Nedaleko Hradce
Králové se 3. července 1866 odehrála bitva, která dodnes zaměstnává hlavy historiků. Byla druhým
největším válečným konfliktem, který se odehrál v 19. století na území Evropy. V boji o moc se tehdy
střetlo Rakousko a Prusko. Bojiště se nachází nedaleko obce Máslojedy, prostor byl prohlášen za
památkovou zónu.
10.7.2016
Pomník je zpět. Se starým i novým obsahem. Rudník – Odhalení památníku obětem světové války bylo v
roce 1934 velkou slávou. Jenže, 20. století nemělo slitování ani s pomníky a po odsunu Němců z něj
zbylo jen torzo.
10.7.2016
Češi hledali zedníky, kteří opraví mohylu u Zborova. Všichni jsou u vás, vzkázali jim Ukrajinci. V
chátrající mohyle u ukrajinského Zborova je pochováno 195 československých legionářů. Padli zde 2.
července 1917 – ve svém prvním bojovém vystoupení proti početnějším a lépe vyzbrojeným rakouskouherským jednotkám. Československo by o rok později nevzniklo nebýt statečnosti legionářů, jejich
vlastenectví a snů o svobodě. Už teď se proto na ministerstvu obrany řeší, jak k nadcházejícímu 100.
výročí vítězství čs. střelecké brigády u Zborova opravit omšelý památník. Jasné je jedno: snadné to
nebude.
10.7.2016
A krev tekla úvozem až do Rozběřic…před 150 lety proběhla bitva u Hradce Králové. Je rok 1866, v
Evropě opět zuří válka, tentokrát válka prusko-rakouská. Na našem území dojde k několika dílčím bojům
– u Turnova, Náchoda nebo Jičína. 3.července se pak armády střetnou v bitvě rozhodující. Dnes jí říkáme
bitva u Sadové, Chlumu nebo nejčastěji u Hradce Králové. Největší bitvu na našem území připomeneme
v dnešním svátečním vysílání Radia Praha.
10.7.2016
Farář, evangelický pastor a rabín odhalili 7. července 1935 v Ostravě pomník padlým. V neděli 7.
července 1935 byl díky iniciativě Spolku vojenských vysloužilců v Husově sadu před evangelickým
kostelem odhalen pomník padlým ve světové válce z dílny akademického sochaře Františka Juraně z
Příbora.

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.
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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 třetím čtvrtletí 2016 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Finanční dar - manželé Benešovi
Děkujeme za podporu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce : Údolí smrti, Kapišová, foto Petr Tichý
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování
vojenských pietních míst a Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
Adresa pro kontakt : monument@vets.cz , webové stránky projektu www.vets.cz.
Redakční rada : Vladimír Štrupl (tiskový mluvčí), Martin Brynych (redaktor, správce dat).
© Spolek pro vojenská pietní místa
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