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

Slovo redaktora
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první letošní číslo zpravodaje Spolku
pro vojenská pietní místa v roce 2017.
Nelze přehlednout změnu už na titulní stránce. Po mnoho let náš zpravodaj sloužil i k informování
o akcích jednoty ČsOL v Českém Brodě, které má k našemu Spolku velmi blízko. Bohužel toto úzké
spojení vedlo k mnohdy zavádějícím informacím o našem projektu. Z důvodu, aby se co nejvíce těmto
spekulacím předešlo, došlo k maximálnímu oddělení informací o Spolku a o jednotě ČsOL v Českém
Brodě.
Za první čtvrtletí se nám podařilo přidat do databáze více než 500 vojenských pietních míst a
celkově již prezentujeme bezmála 47 000 památek.
Bez dohad je velkým přínosem také dalších několik desítek ochotných pomocníků. Navíc z
některých se postupně stávají administrátoři, kteří památky do databáze vkládají sami, což našemu
systému velmi ulehčuje.
Jelikož se jaro přihlásilo celkem brzy je jasné, že hledači se zase rozeběhnou do terénu hledat a
kontrolovat další památky. Doufejme, že jich co nejméně bude nalezeno poškozených, nebo dokonce
zničených.
Pozorný čtenář si jistě všimne, že zpravodaj zaznamenal ještě jednu změnu. Odpadlo několik
částí, především část Monument. Opět se vracíme k variantě, aby se zpravodaj dal použít jako propagační
leták pro podporu našeho projektu. Snad tyto změny nikoho nepohorší.
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 – mnoho zdaru v naší práci.
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!
Martin
Vítejte mezi námi :
Přispěvatelé: Michael Winter, Vlastimil Pícha, Draha Kurzova, Miroslav Zamazal, Roman Dolejský,
Miloš Doležal, Pavlína Caisová, Jednota ČsOl Valtice, Pavel Hošmánek, Tomáš Barva, Petr Středula,
Martin Václavík, Josef Nitra, Ing. Josef Zimčík, Jürgen Lauterbach, Pavel Macháček, Vít Slezák, Petr
Tolar, Aleš Cerha, Jan Komenda, Margareta Kubečková, David Hudec, Mgr. Magda Veselská, Petr
Horák, Aleš Horák, JUDr. Lenka Nebeská, František Mrvka, Jiří Padevět, Pavel Šmejkal, Pavel Ignac,
Ivana Kempná, Arno Zeitler, Jaroslav Nedbal.
Ve spolku: -****
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Kronika Projektu
21.1.
27.1.
15.2.
22.2.
6.3.
22.3.

46 400 VPM, zapojilo se 827 osob.
46 500 VPM, zapojilo se 830 osob.
46 600 VPM, zapojilo se 838 osob.
46 700 VPM, zapojilo se 842 osob.
46 800 VPM, zapojilo se 857 osob.
46 900 VPM, zapojilo se 860 osob.

Medzev (u Košic), rodiště prezidenta Šustera, toto hroby čs. legionářů 1919, 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 středy od 17 hodin
v restauraci U Bronců, Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2017 setkání příznivců Spolku proběhne
v těchto dnech: 5/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 12/7, 2/8, 6/9, 4/10, 1/11 a 6/12.
****
Změna termínů spolkových schůzí
Upozorňuji na změnu termínů spolkových schůzí - na rozdíl od dlouholeté tradice, měníme termín z
čtvrtků na středy - tj. každou první středu v měsíci (případné změny budou v sekci Aktuality na našich
stránkách).
Zapsal: Jiří
105. setkání klubu (projektu) VETS
105. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 1. února 2017 v Praze v restauraci U Bronců, v
obvyklém čase.
Účastnili se: Aleš, Martin, Honzin, Jirka a Marek.
1) Byla to naše první schůze v novém středečním termínu.
2) Na místě byla možnost zaplatit členský příspěvek, což většina využila. Možnost placení přes účet
spolku zůstává.
3) Předseda nás seznámil s možností se podílet na propagaci několika publikací k problematice pietních
míst.
4) Probírali jsme nezbytné zpřísnění pravidel na spolkové skupině na Facebooku. Je to vynucené opatření
z důvodu absolutní nepřehlednosti, která na naší skupině vznikla díky mnoha příspěvkům, z nichž mnohé
byli jen duplikováním naší databáze. Všechny podobné příspěvky nyní najdete na stránce Monument –
vojenská pietní místa (https://www.facebook.com/diskusevpm/). Skupina bude vyhrazena pro věci
týkající se pouze našeho spolku a naší činnosti.
5) Honzin otevřel tradiční téma, tedy spolkový výlet. Bude letos? A když ano, tak kam? Lešany,
Normandie, Orlické hory?
6) Předseda spolu s Vladimírem J. zapracoval na úpravě stanov spolku (podle nových pravidel) a
upravené byly doručeny k doplnění registrace k soudu.
Zapsal: Martin
****
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106. setkání klubu (projektu) VETS
106. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 1. března 2017 v Praze v restauraci U Bronců, v
obvyklém čase.
Účastnili se: Aleš, Martin, Honzin, Jirka, Standa, Marek a dva hosté (František a Jaroslav).
1) Probrali jsme změny v souvislosti s úpravou aktivit u jednoho z administrátorů. Aleš přislíbil, že bude
přepisovat texty z VPM co to půjde.
2) Jeden z hostů (František) projevil zájem nejen nám poskytnout data pro vpm a „Jména z pomníků“, ale
je možné, že se nakonec stane dalším vkladačem.
3) Jaroslav představil svůj projekt – pomník nebo pamětní deska příslušníkům SOS, padlým v boji s
nacisty před začátkem 2. světové války.
4) Vladimír seznámil se svým plánem jak přehledně uspořádat „Olšanské hřbitovy“, dle literatury se tam
nachází více než 2.000 VPM
Zapsal: Martin, Jirka
****
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Publicistika

Prezentácia výstavy „Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920“ v Humennom
Na Gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom sa 2. februára 2017 začala
prezentácia spoločnej výstavy Nadácie Milana Rastislava Štefánika a Ústavu politických vied SAV
v Bratislave „Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920“. Výstava je jedným zo slovenských príspevkov do
programu „Legie 100“ na základe Memoranda uzavretého medzi Československou obcou legionárskou
v Prahe a Nadáciou Milana Rastislava v Bratislave.

Výstava sa stretla doteraz všade, kde bola inštalovaná, stretla s veľkým ohlasom – napríklad Košariská,
Brezová pod Bradlom, Myjava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Vedecká knižnica v Banskej Bystrici,
Oravská knižnica v Dolnom Kubíne atď. Pri vernisáži výstavy sa konajú vždy aj prednášky a diskusie
k uvedenej problematike a výstava je tak vhodným doplnkom a dobrou názornou pomôckou pre
vyučovanie vlastivedy a dejepisu. Rovnako je to dobrý prostriedok aj pre oboznamovanie širšej verejnosti
s podielom Slovákov v prvom odboji a zoznamuje aj s významnými Slovákmi v čs. légiách, ktorých
vojenským organizátorom bol Milan Rastislav Štefánik. Výstava sa koná pod záštitou predsedu
slovenskej vlády, pána Roberta Fica a pri jej príprave spojili svoje sily viaceré orgány a inštitúcie.
Výstavu finančne podporilo ministerstvo obrany SR a aj súkromní sponzori. K výstave je spracovaná aj
brožúra a zvukový nosič, kde komentár nahovoril veľmi príťažlivým spôsobom uznávaný slovenský
herec František Kovár. V prvom polroku 2017 bude výstava kolovať po stredných školách Prešovského
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kraja a jej predstavenie na východnom Slovensku tento rok uzavrie vernisáž vo Vedeckej knižnici
v Košiciach v júni 2017.

Československá a slovenská štátnosť prešla rôznymi peripetiami, ale ako červená niť sa jej dejinami
vinie pokrokový odkaz našich predkov a nadväzovanie na všeľudsky platné a uznávané hodnoty –
vlastenectvo, sloboda, humanizmus a demokracia. Na vernisáži výstavy sa zúčastnili Ing. Pavel Šesták,
správca Nadácie MRŠ a PhDr. Ferdinand Vrábel za ČsOL, Jednota Český Brod a Ústav politických vied
SAV v Bratislave.
F. Vrábel, ČsOL, Jednota 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

Tentokrát bez příspěvku.

****
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Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy
188 - Hledám potomky či blízké přátele a známé rodiny Šaffránkovy či Pavlíčkovy či Arenbergerovy –
všechny tyto rodiny mají své + předky ve veliké hrobce v Odolena Vodě. Hledám rodové vazby do
minulosti (rodiče, prarodiče…) u Václava Šaffránka, VŠ studenta, který byl zastřelen na Ruzyni
17.11.1939 a má na této rodinné hrobce kenotaf. Prosím zprávu/kontakt na marta.zemanova@centrum.cz
Kenotaf Václav Šaffránek a hrob Josef Šaffránek
Umístění: Odolena Voda, Květnová, hřbitov
Nápis:
ING. ARNDR JOSEF ŠAFFRÁNEK
ÚŘ. AUT. C IV. ING. ČSL. KAPITÁN V. V.
+ 27. 5. 1941 V STÁŘÍ 55 LET
PAMÁTCE 19- LETÉHO ING. C
VÁCLAVA ŠAFFRÁNKA ING. IN MEM
ZE SVAZU ČS. STUDENTSTVA
VEDL STUDENTSKÉ HNUTÍ ODPORU
ZA SVOBODU NÁRODA A VÍRY
BYL ZASTŘELEN V RUZYNI 17. 11. 1939
PŘI UZAVŘENÍ ČES. VYSOKÝCH ŠKOL.
Centrální
evidence
Pomník přidal: Jaroslav Kotlaba

válečných

hrobů:

****
****
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není

evidován

Vzkazy z našich „kešek“
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod
Kontrola schránky (je na svém místě), ale když už jsem tam došel, tak jsem ji vyměnil za novou, včetně
nového logu..
Martin
****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
dnešní den jsem vyrazil z práce dřív, abych si udělal cyklovýlet a pročistil si hlavu... vzal jsem to
Anglickou alejí a absolutně nelituji... krásná projížďka, velmi interesantní pietní místo a super finálka pro
mě znamená, že zde nechávám ownerovi bludišťáka... děkujeme za kešeňku....
tokaveja
****
Příjemná procházka v pěkném počasí. Památníček i kešku jsme nalezli bez potíží. Ten strom musel být
impozantní, dokud ještě stál. Díky :-)
catherinka
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Taková místa objevis jen díky gc. Díky autorovi
Povel87.
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Smutna historie :-(. Odlov byl bez problemu.. Diky za kes..
petr.kvapil
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Bezproblémový nález po pěkné procházce.
p.pirko
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Prvni krasny den v tomto roce odloveno pri prochazce s rodici dily moc
višňová
****
GC4Y9H3 (VPM0008) VPM Nezapomínejme
Sbirani indicii jsme spojili s nedalekou multinou. Keska je v paradnim stavu. Trochu na ocich, ale porad
nazivu :-)
*Dragouni*
****
10

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 2017

měsíc

leden

únor

březen

duben

den

místo

IV. Zimní Legiomarš

20. 21.

BYSTŘICE NAD OLŠÍ

setkání účastníků projektu
mapování VPM

5.1.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

1.2.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

1.3.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

5.4.

restaurace U Bronců, Praha

1700

TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
1. 4.
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

0800

setkání účastníků projektu
mapování VPM

3.5.

restaurace U Bronců, Praha

1700

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

3. 6.

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE

0800

setkání účastníků projektu
mapování VPM

7.6.

restaurace U Bronců, Praha

1700

poznámka

Workshop členů jednoty v
rámci projektu mapování
VPM a přípravy brožur na
rok 2017 a 2018
návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

květen

čas
zahájení

akce

zájemci

pietní akty ke dni
osvobození 8.5.

zájemci

červen

Šestý ročník cyklistického
přejezdu mezi rodišti
M.R.Štefánika a T.G.
červenec
Masaryka
setkání účastníků projektu
12.7.
mapování VPM

start - Hodonín cíl Košáriská

restaurace U Bronců, Praha
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Propozice

1700

srpen

setkání účastníků projektu
mapování VPM

2.8.

pietní akty ke dni české
státnosti 28.9.

září

říjen

.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.9.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
4.10.
mapování VPM

restaurace U Bronců, Praha

1700

schůze
od 1630

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.

Český Brod
společně se
středočeskou
SVV

ŠVS MO Komorní Hrádek

setkání účastníků projektu
1.11.
mapování VPM

restaurace U Bronců, Praha

1700

TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
4. 11.
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

0800

zájemci

klubovna ČsOL v hotelu
Legie, Praha
(bude
upřesněno)

1000

Společně se
Spolkem pro
vojenská pietní
místa

restaurace U Bronců, Praha

1700

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

11.11.

Seminář k problematice
vojenských hrobů a
sobota
vojenských pietních míst 25.11.
11. ročník, Valná hromada
Spolku

prosinec

Park u
Pivovarského
rybníka

setkání veteránů, ČsOL a
pozorovatelů OSN

oslava Dne veteránů

listopad

08001600

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

setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.12.

další plány:
- příprava vydání brožury s pietními místy
****
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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:
místopředseda:
místopředseda:

Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz
Vladimír Štrupl, vets@vets.cz
Petr Tichý

Příspěvky na web (nová vpm, doplnění informací, atd.): Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz)
Dotazy na vpm: dotazy@vets.cz
Spolkový zpravodaj: monument@vets.cz
Pokladník: Ing. Jiří Porteš
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 prvním čtvrtletí 2017 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Děkujeme za podporu!
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování
vojenských pietních míst a Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
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