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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
pro vojenská pietní místa v roce 2017.

rukou

třetí letošní číslo

zpravodaje Spolku

Ve třetím čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více než
600 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších 26 ochotných pomocníků. A co je zvláště
potěšující, opět se navýšil počet osob, které sami data do databáze vkládají, tedy adminů 1. stupně.
Proběhla 2 spolková setkání, kde se převážně upřesňovaly technické záležitosti ohledně vkládání
dat. Již delší čas se objevuje problém obsahu informací v poznámkách u jednotlivých vpm. Vzhledem
k závažnosti a především kontroverznosti této věci je jasné, že to bude jedním z témat Semináře
v listopadu.
Stejně jako minule je rubrika s dotazy málo zaplněná, dotazů dostáváme velké množství. Dokonce
se nám společným úsilím podařilo dohledat několik míst k padlým vojákům, které hledali příbuzní
ze zahraničí. Avšak i zde se objevilo, že každý chce znát odpověď, ale ne každý se dokáže zeptat.
A jak jsem naznačil, v listopadu nás čeká nejen seminář, ale i Valná hromada Spolku. Letos
dokonce volební. Doufám v hojnou účast, případně v časné zaslání plných mocí.
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: Marek Lanzendorf ml., Luboš Volf, Martin Burkon, Karel Horák, Veverka Irča, Roland
Harzer, Martina Kemrová, Luboš Korbář, Jaroslav Kodýtek, Giovanni Cattaneo, Josef Cabadaj, Helena
Kalendová, Lamberto Ferranti, Petr Kunte, Miroslav Jiroušek, Petra Béguelin, Tomáš Plecháč, Ing. Milan
Smolík, Ivana Maloušková, Jana Maloušová, Petr Herka, Josef Chalupný, Helena Haubertová, Jiří
Běhounek, Petr Sedloň, Petr Švec.
Ve spolku: -****
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Kronika Projektu
19. 7. 2017
2. 8. 2017
15. 8. 2017
15. 8. 2017
24. 8. 2017
6. 9. 2017
18. 9. 2017

47 900 VPM, zapojilo se 886 osob.
48 000 VPM, zapojilo se 890 osob.
48 100 VPM, zapojilo se 893 osob.
48 200 VPM, zapojilo se 893 osob.
48 300 VPM, zapojilo se 900 osob.
48 400 VPM, zapojilo se 905 osob.
48 500 VPM, zapojilo se 912 osob.

Gorlice Polsko, foto Petr Tichý

3

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.
****
110. setkání
110. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 12. července 2017 v Praze, v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: Jiří, Honza, Marek L., Luboš, Martin a František M. a jako host paní Vitvarová.
1) Brodská ČsOL ani spolek se jako celek letos nebude účastnit Dětského dne v Českém Brodě.
Důvodem jsou jiné aktivity většiny členů.
2) Paní Vitvarová nám představila Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
(http://www.historickasidla.cz). Zároveň jsme snad pomohli vyřešit jeden dotaz.
3) Luboš zajímavě představil vojenský hřbitov ve Velké Británii (Brookwood) a dalěí svoje aktivity
ve vztahu k účastníkům zahraničního odboje. To ale bude vpm.
4) Řešili jsme opět problematiku přiřazování informací do poznámek. Především jde o informace
k osobám uvedeným na památce. Tyto informace je možno doplňovat jen jde-li o jasná fakta (shoda
jména na památce s osobou v archivech). Žádné domněnky založené na shodě části jména nebo blízkosti
bydliště nejsou možné, protože v mnoha případech jde pouze o shodu jmen a výsledek je naprosto
zavádějící. A mnohdy pro čtenáře (rodinné příslušníky) ve výsledku velmi nepříjemný. Navíc, stejně jako
se vytváří náš projekt a je stále doplňován, tak i databáze padlých, legionářů, apod. jsou neustále
doplňovány. Nemá tedy vůbec žádnou logiku zdůrazňovat, že nějaké jméno nebylo v nějaké databázi
dohledáno.
Zapsal: Martin
****
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111. setkání klubu (projektu) VETS
111. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 6. září 2017 v Praze, v restauraci U Bronců, v
obvyklém čase.
Účastnili se: Jiří, Honzin, Marek L., Martin, František M a František Š.
1) Martin přítomné seznámil s plány Brodské jednoty ČsOL na další rok a s nabídkou akcí, které nám
poslalo ústředí obce na konec letošního roku.
2) Honzin správně upozornil, že je nejvyšší čas začít chystat se na seminář a Valnou hromadu spolku.
3) Řešili jsme opět problematiku přiřazování informací do poznámek. Především jde o informace
k osobám uvedeným na památce. Do poznámky patří věci, které se váží k dané památce
a ne k následujícím událostem u památky (jako, že se u ní třeba konají pietní akty, apod.). Zároveň je
u poznámek vždy vhodné být ve shodě s autorem příspěvku a vyvarovat se zbytečně věcí, které by jak
autor, tak partneři mohli považovat za urážející. Například zmiňovat, že nějaká část dat někde chybí apod.
Všechny databáze vznikají postupně, i ta naše a je v zájmu všech badatelů získat co nejvíce informací
a ne se navzájem trumfovat kdo co našel první či lépe.
4) Dopřesňovali jsme si některé drobnosti v administraci. Například není nutné vkládat větší množství
v podstatě stejných fotografií z jednoho místa. Není ale na škodu postupně doplňovat fotografie stejné
památky v průběhu času (opravy, změny, apod.). Velikost fotografií sice není limitována, ale neuškodí je
před vložením řádně upravit (natočit, případně oříznout). Cokoliv co bude šetřit místo je prospěšné, vždyť
již nyní jsme na stovkách GB a to jsme ve třetině.
5) Opět přípomínám, že existuje členská diskuse, kde je celá řada odpovědí na v pdostatě podobné dotazy
a možnost diskutovat jak o nových vpm, tak o administraci (nějčastější témata).
Zapsal: Martin
****
Seminář k problematice vojenských hrobů a vojenských pietních míst – 11. ročník a Valná
hromada Spolku proběhne v sobotu 25.11.2017 od 10 hod v hotelu Legie, klubovna ČsOL (Praha 2).
Místo a čas může být ještě upřesněno.

****
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Publicistika

Česká národná púť do Zborova 27. 6. – 4. 7. 2017
V júni/ júli 2017 sa pri príležitosti stého výročia víťaznej bitky Československej streleckej brigády
v Rusku pri Zborove (2. júla 1917) uskutočnila národná púť do Zborova na Ukrajine. Cieľom bola pietna
spomienka na padlých Čechov a Slovákov v Zborovskej bitke, súčasti tzv. Kerenckého ofenzívy. Túto
významnú spomienkovú akciu na víťaznú bitku spred sto rokov usporiadala Československá obec
legionárska (ČsOL) v spolupráci s Poslaneckou snemovňou Parlamentu Českej republiky, Ministerstvom
obrany Českej republiky, Generálnym konzulátom Českej republiky v Ľvove a viacerými vlasteneckými
spolkami v Českej republike aj na Ukrajine (Český spolok). Záštitu nad týmto podujatím na vysokej
úrovni prevzal predseda Poslaneckej snemovne Jan Hamáček.

Bitka pri Zborove 2. júla 1917 bola prvým spoločným vystúpením československého dobrovoľníckeho
vojska v Rusku – Československej streleckej brigády, ktorá sa potom aj vďaka tomuto úspechu stala
základom Ruskej légie. Hoci táto bitka v porovnaní s inými veľkými zrážkami na západnom, východnom
i južnom fronte nepatrí z hľadiska vojenských dejín prvej svetovej vojny k veľkým akciám, z pohľadu
budovania československých légií, politického presadzovania sa vedenia čs. odboja na čele s Tomášom
Garrigue Masarykom, Milanom Rastislavom Štefánikom a Edvardom Benešom mala zásadný význam.
Až po nej sa urýchlene rozbehlo budovanie čs. dobrovoľníckeho vojska v Rusku. Postupne sa tam
vytvoril Čs. armádny zbor a na západe prvé pluky francúzskej légie a napokon aj talianskej légie.
Z politického hľadiska bitka pri Zborove dokázala spojencom, že Česi a Slováci sa dokážu za svoju
slobodu a vytvorenie spoločného štátu biť so zbraňou v ruke a priniesť v boji proti Centrálnym
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mocnostiam aj obete na životoch. V rokoch prvej Československej republiky (1918 – 1938) patrila bitka
pri Zborove k základom bojových tradícií čs. armády. Z politických príčin bola táto tradícia po okupácii
českých krajín Nemcami potlačená a rovnako bola potlačená aj po februári 1948 komunistickým
režimom. Jej význam sa vytesnil predovšetkým zdôrazňovaním bojov v rámci Karpatsko-duklianskej
operácie na jeseň 1944, hoci aj tie si zaslúžia úctu a ocenenie ako príspevok k oslobodeniu a obnoveniu
Československej republiky v roku 1945. Hrob neznámeho vojaka od Zborova na Staromestskej radnici
v Prahe bol Nemcami zlikvidovaný a po oslobodení ho nahradil hrob neznámeho vojaka z bojiska pri
Dukle. Až po roku 1989 dostáva Zborovská bitka a jej hrdinovia opäť svoje zaslúžené miesto v dejinách
Slovákov a Čechov v boji za slobodu a vlastnú štátnosť.

Podujatia k dôstojnej spomienke Zborovskej bitky sa začali už 26. júna 2017 na Vítkove v Prahe
slávnostným odovzdaním posolstva, ktoré bolo vložené do Bratskej mohyly v obci Kalinivka
pri Zborove, ktorú Česká republika obnovila v tomto roku. Tam odpočívajú naši padlí z bitky pri
Zborove. Mramorové tabule z deväťdesiatych rokov minulého storočia previezli do Českej republiky
a budú uložené vo Vojenskom historickom archíve v Prahe.
Mohyla, znázorňujúca zemľanku, v akej čs. dobrovoľníci bývali, dielo podľa projektu architekta
Jaroslava Rösslera, bola odhalená v roku 1927 a aj keď bola udržiavaná, k stému výročiu bitky si už
vyžadovala generálnu opravu. Plán rekonštrukcie vypracoval architekt Lukáš Hudák, ktorý rešpektoval
projekt svojho predchodcu. Treba vyzdvihnúť, že Hudák sa z úcty k padlým legionárom vzdal svojho
honoráru za plány rekonštrukcie mohyly pre ktorú si obstaral aj vzorky pôvodného materiálu z Čiech.
Na zrekonštruovanú pôvodnú mohylu však na jej pravom boku pribudli mramorové dosky s menami
padlých a tak už takmer dvesto československých hrdinov nebude anonymných. V zozname padlých
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je uvedený aj Slovák Jozef Novoveský, ktorý je v mohyle aj pochovaný. Druhý Slovák, Ján Veselý, bol
po boji pri Zborove nezvestný, preto v zozname uvedený nie je. Na čelo mohyly sa vrátila aj replika
pôvodnej mosadznej pamätnej dosky, ktorá sa stratila počas bojov v druhej svetovej vojne. Za doskou,
na ktorej je aj veľký československý štátny znak a nápis v češtine a ukrajinčine umiestnili 1. júla 2017
predstavitelia ČsOL spolu so zástupcami prezidentskej kancelárie ČR, Úradu vlády ČR, ministerstva
obrany ČR a ďalších subjektov posolstvo nasledovníkov odkazu československých legionárov.
Do schránky vložili aj prsť zeme z Bielej hory pretože už súčasníci víťazstvo pri Zborove chápali ako
odčinenie belohorskej porážky vojska českých stavov v roku 1620. Text nápisu na bronzovej doske
na čele mohyly znie: „Zde, na staré slovanské půdě, odpočívají synové Československa padlí v bitvě
u Zborova, jež dala jim slavné vítězství ve svatém boji za osvobození jejich vlasti a za šťastnější
budoucnost všech svobodných národů slovanských.“

ČsOL pripravila v rámci storočnice celý rad spomienkových akcií, z ktorých je najdôležitejšou Národná
púť k Zborovu. Ňou sa nadväzuje na prvorepublikovú národnú púť do Zborova, ktorá sa uskutočnila v júli
1927 pri príležitosti desiateho výročia víťaznej bitky Československej streleckej brigády v Rusku
pro Zborove (2. júla 1917) uskutočnila národná púť do Zborova, vtedy ležiaceho v tarnopolskom
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vojvodstve Poľska. Púte do Zborova sa teraz, po sto rokoch od bitky, zúčastnilo viac ako 550 pútnikov,
medzi nimi (žiaľ) len hŕstka Slovákov. Hlavným bodom programu bol slávnostný pietny akt pri mohyle
v nedeľu 2. júla 2017 pod záštitou predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jana Hamáčka.
Na vybrané miesta zborovského bojiska zaviedli pútnikov pripravené náučné chodníky so sprievodcami
a mapovými podkladmi. Bojisko má aj mobilnú aplikáciu, ktorú si návštevníci budú môcť stiahnuť
aj v budúcnosti prostredníctvom stránok www.zborov1917.cz. Sprievodný program prebiehal v Českom
dome v Tarnopole.
Je skutočne obdivuhodné, ako organizátori z ČsOL pripravili túto dôstojnú pietnu spomienku na padlých
a aj oslavu víťaznej bitky. Vydali množstvo informačných materiálov o Zborovskej bitke, pripravili
panelovú výstavu v českom a ukrajinskom jazyku v hoteli Ternopol, zorganizovali slávnostný koncert
Big Bandu Ústrednej hudby Armády Českej republiky v Tarnopolskom divadle Tarasa Ševčenka
i divadelnú hru ochotníckeho súboru z Mladej Boleslavi „Zborov“, minikonferenciu historikov s témou
bitky pri Zborove a besedu s potomkami účastníkov bitky. V hoteli Ternopol v Ternopole dva dni
pracovalo informačné centrum, uskutočnili sa aj komentované prehliadky zborovského bojiska.
Dňa 2. júla otvorili v Múzeu Zborov výstavu v ukrajinskom jazyku o bitke, pri rekonštruovanej mohyle
v Kalinivke koncertovala Ústredná hudba Armády ČR. Potom nasledovala bohoslužba pri mohyle
a pietny akt na uctenie padlých zborovských hrdinov. Na slávnosti sa zúčastnila aj skupina „husitských“
bojovníkov v historických kostýmoch aj s husitskými pavézami a zbraňami. Pri tejto príležitosti posvätili
aj dva husitské prápory – Jána Žižku z Trocnova a kráľa Jiřího z Pardubíc. Je známe, že husitské tradície
a symbolika hrali v československých dobrovoľníckych jednotkách v Rusku – od Českej družiny,
cez Prvý strelecký pluk, Čs. streleckú brigádu až po Československý armádny zbor veľkú úlohu
a prispievala k zvyšovaniu bojovej morálky a odhodlanosti medzi legionármi. Na pietnych aktoch
sa zúčastnili aj jednotky v historických uniformách ruských dobrovoľníkov a príslušníci Aktívnych záloh
ozbrojených síl ČR.
Súčasťou programu bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Čechov z Volyne. Potomkovia legionárov
potom zasadili pri Bratskej mohyle v Kalinivke pamätnú lipu. Slávnostnú spomienku uzavrelo zapálenie
sviečok. Všetci účastníci púte dostali Pamätné listy a pamätné medaily k 100. výročiu bitky, väčšina
aj na túto príležitosť špeciálne pripravené rôznofarebné tričká. Jednota ČsOL v Mladej Boleslavi sa pre
záujemcov postarala aj o fľaštičky na prsť zeme zo zborovského bojiska, ktoré následne jej členovia
zapečatili voskom a špeciálnym razidlom. Ako občerstvenie sa účastníkom akcie podávala vzorka zo
stravy československých dobrovoľníkov – boršč a grečka (pohánková kaša s rybou).
Časť účastníkov púte v nasledujúci deň, v rámci ducha zmierenia už tradične navštívila aj miesta,
kde sa nachádzal poľný lazaret uhorského 86. pešieho pluku z Nového Sadu a položila na hromadný hrob
tam pochovaných rakúsko-uhorských vojakov, medzi ktorými sú nepochybne aj Slováci z Dolnej zeme,
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veniec. Celú púť uzavrela prehliadka miesta najkrutejších bojov a aj najväčších československých strát –
kóty 394, Mogily.
Súčasne sa predovšetkým v Českej republike, ale aj na iných miestach (na Slovensku v Pukanci
a v Maďarsku v Budapešti) uskutočnila akcia „Sviečka za padlých“, ktorá pripomenula padlých
legionárov – ale aj rakúsko-uhorských vojakov – v tejto bitke. Špeciálne sviečky sa zapálili jednotne
v nedeľu 2. júla 2017 o 18.00 hodine: www.svickyzapadle.cz. Pri tejto príležitosti ČsOL vydala aj denník
so spomienkami legionára Karola Fibicha, účastníka bitky, ktorý zaznamenal vo svojom denníku viacero
zaujímavých momentov. Oslavy stého výročia Zborovskej bitky uzavrela ukážka bojov 8. júla 2017
v bývalom vojenskom priestore v stredočeských Miloviciach. Súčasťou akcie bola aj návšteva
Legiovlaku.
V bojoch pri Zborove sa zúčastnili viacerí Slováci, z ktorých padli Jozef Novoveský, rodák z Budapešti
a Ján Veselý z Pukanca. Následného tarnopoľského ústupu sa zúčastnil napríklad aj Jozef GregorTajovský.
Ferdinand Vrábel
****
5. ročník Legiomaršu
V sobotu 29. júla 2017 sa na Těšínsku uskutočnil jubilejný 5. ročník Legiomaršu, ktorý začala
organizovať Jednota Československé obce legionářské (ČsOL) Frýdek-Místek na počesť padlých hrdinov
tzv. Sedemdennej vojny v januári 1919 a ako pripomienku na armádneho generála Josefa Šnejdárka (1875
– 1945).Na tento ročník prišlo odhadom okolo 500 účastníkov rôznych vekových kategórií na trasách 10,
25 a 50 km, peši aj na bicykloch. Na tomto ročníku Legiomaršu sa zúčastnil aj československý veterán,
viac ako 90-ročný čat. v. v. Mikuláš Ganišin, ktorý bol príslušníkom Čs. armádneho zboru, bojoval
na Dukle a na ďalších miestach a so zborom prišiel v máji 1945 až do Prahy.
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Slávnostný pietny akt prebehol pri pomníku J. Šnejdárka a Mohyle českej štátnosti na vrchole hory
Polední, 672 m. n. m. K prítomným sa prihovoril predseda Jednoty ČsOL Frýdek-Místek brat plukovník
v. v. Petr Majer, potom zhromaždenie pozdravili PhDr. Pavel Carbol, PhD zo Společnosti Edvarda
Beneša a PhDr. Ferdinand Vrábel za Nadáciu Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Tohtoročný
Legiomarš sa konal aj ako pripomienka 100. výročia víťaznej bitky Čs. streleckej brigády pri Zborove
2. 7. 1917 a zároveň aj spomienka na vlastencov a kultúrnych pracovníkov Jana Amosa Komenského
(425. výročie narodenia) a Juraja Tranovského (tak isto 425. výročie narodenia). Obaja sa narodili v roku
1592, pôsobili vo viacerých krajinách a mali väzby ako k Čechám a Morave, tak aj ku Slovensku.
V rámci podujatia boli do Mohyly českej štátnosti uložené aj prste zeminy z bojísk v Dobrudži a pri
Zborove.
Slávnosť po kladení vencov uzavreli štátne hymny. V rámci Legiomaršu sa vyhodnotil aj vedomostný
kvíz pre žiakov základných škôl o J. A. Komenskom a J. Tranovskom, čo pomohlo u mládeže rozšíriť
a upevniť vedomosti o týchto dvoch našich vynikajúcich dejateľoch. Účastníci, ktorí priniesli kameň na
Mohylu českej štátnosti, ktorá pekne rastie do mohutnosti, dostali na pamiatku aj jubilejný Šnejdárkov
groš.
V cieli Legiomaršu na Chate Kolibiska dostali účastníci pekné diplomy, ktoré im budú pripomínať toto už
významné podujatie s centrom v Bystřici nad Olší. Na príjemnú pohodu zahrala trampské a české
vlastenecké pesničky country kapela Labajovci. Podujatie sa uskutočnilo v priaznivom počasí a väčšina
účastníkov, ktorí sa na Legiomarš každým rokom vracia, sa už teší aj na budúci ročník. Ale ešte
medzitým bude v januári 2018 aj zimný Legiomarš. Šiesty ročník letného Legiomaršu v júli 2018 bude
zameraný na pripomienku 100. výročia vzniku Československej republiky.
Ferdinand Vrábel, Jednota ČsOL 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
Dotazy odbavujeme průběžně. Bohužel naprostá většina se netýká vojenských pietních míst, ale
jednotlivých osob, mnohdy dokonce nesouvisejících s vojenskou historii. Je opravdu s podivem, kolik lidí
neprojeví ale základní snahu si o svých předcích zjistit a rovnou píšou požadavek na vyhledání
na všechny strany.
Dokonce se objevily žádosti, kdy hledající ani neví z jaké doby předka hledá, tedy zda se život osoby
váže k první nebo druhé světové válce či poválečnému období a dokonce i případ, kdy nebylo známo
úplné jméno. V takovém případě není šance na úspěch opravdu valná.
Naopak se podařilo dohledat pár jmen ruských vojáků a to na základě Paměť národa («Память народа»
Ruský web o padlých vojácích RA a válečných hroběch – https://pamyat-naroda.ru/).
Znovu tedy žádáme všechny tazatele, aby brali vážně naši prosbu: "Než nám napíšete dotaz, podívejte
se prosím, zda není již zodpovězen v FAQ". Ušetříte tím spoustu času sobě i nám.

****
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Vzkazy z našich „kešek“
GC1DB3Q (VPM001), Český Brod
Schránka byla zrušena. Důvodem byla permanentní neschopnost hráčů vracet schránku na místo, čímž
docházelo k jejímu opakovanému poškození nebo ztrátě.
Martin
****
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
děkujeme za povedenou keš
KuruTaku
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Díky za ukázaní tohoto pietního místa.
TFTC GEOCACHING
Pawlos0
****
Odloveno na výletě do těchto končin spolu s knedli99 a Popajs. Zajímavý pomník.
Niki5
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Odpolední vyjížďka na nejbližší keš a zase rychle K prameni na palačinku se zmrzlinou a domů.
Památník bych tady opravdu nehledala, díky.
Mufa
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Šla jsem záměrně v podvečer, abych měla klid na hledání, ale abych taky ještě něco viděla. A podařilo se.
Stylová krabička nalezena. Děkuji za keš a za pozvání na všechna hezká místa této série.
oldwic_th
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Odloveno spolu s Dairosem a Luckou Black během nedělního výletu na sever, cestou na pohádkovou
sérii Klobouk :-) Díky za vzpomínkovou keš, historie by se měla připomínat!
ELLO KÁJA
****
GC4Y9H3 (VPM0008) VPM Nezapomínejme
Schránka byla archivována
****
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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 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
17

Propozice

1700

srpen

setkání účastníků projektu
mapování VPM

2.8.

pietní akty ke dni české
státnosti 28.9.

září

říjen

9.9.

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

Park u
Pivovarského
rybníka

Český Brod
společně se
středočeskou
SVV

setkání veteránů, ČsOL a 13.pozorovatelů OSN
14.10.

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

Spolek ani jednota se
nebudou účastnit!

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.

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 třetím čtvrtletí 2017 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Děkujeme za podporu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce : Prvoválečný hřbitov Velká Polana I, SK, Národní park Poloniny, foto: Ing.
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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