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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 2018.
V prvním čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších bezmála
třista památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších více než 30 ochotných pomocníků. Spolek se
rozrostl o jednoho člena.
Tentokrát vzorně každý měsíc proběhlo jedno spolkové setkání a navíc náš spolek přišel akcí
zaměřenou na dárcovství krve. Akce se ujala a budou nsáledovat další kola.
Úvod roku vyhrazený administrativě jako jsou členské příspěvky nebo daňové přiznání jsme také
zvládli uspokojivě a dál už se můžeme věnovat mapování.
Je pozitivní, že na novém webu se neprojevila stejně jako v předchozí době žádná závada. Naproti
tomu starý web byl bohužel po skoro celý březen pod útokem neznámého "dobrodince", který komentáře
zapleveloval reklamami. Snad už se neobjeví.
Jako každé jaro se i letos počet dotazů po klidné době opět zvýšil. Snad se nám jich větší část
podaří vyřešit.
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: PhDr. Karel Žurek, Jiří Šich, Ladislav Matějček, Kateřina Matoušek Kührová, Josef
Drahorád, Jana Rytířová, Jiří Bašný, Petr Turek, Jiří Neuwirth, Jiří Klare, Martin Korbel, Jan Tlustý, Dr.
Jarek Adam, PhDr. Alena Vlčková, Josef Bartoníček, Edita Reisinger, Petr Hampl, Zdeňka Kovářová,
Monika Linhart, Ing. Jan Reichel, Ivana Stříbrná, Petr Korbel, Jan Pavlis, Jana Matásková, Ivona Valová,
Anna Šauerová, Lukáš Sláma, Milan Laštůvka, František Kontrazadák, Jindra Vařečková, Marie Říhová,
Siegfried Träger, Jiří Ponča, Brigita Petrášová.
Ve spolku: František Šindelář
****
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Kronika Projektu
15. 1 2018
1. 2. 2018
20. 2. 2018
28. 3. 2018

49 500 VPM, zapojilo se 938 osob.
49 600 VPM, zapojilo se 954 osob.
49 700 VPM, zapojilo se 963 osob.
49 800 VPM, zapojilo se 969 osob.

Konieczna-Beskidek, polsko slovenská hranice, pietní akt u centrálního památníku, foto: Ing. Petr Tichý,
KVH Beskydy

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 2018 setkání příznivců Spolku proběhne
v těchto dnech: 3/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 11/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11 a 5/12.
****
113. setkání
113. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 3. ledna 2018 v Praze, v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: Jiří, Marek L., Martin, Vladimír J. a Honzin.
1)V úvodu jsme si pochopitelně popřáli vše nejlepší k Novému roku,
2)Probrala se problematika okolo tzv. „Lip republiky“, ty jako vpm počítat nebudeme a cestou předsedy
je budeme poskytovat dalšímu spolku, který je naopak sbírá.
3)Byla zopakována pravidla tvorby dat pro „Jména z pomníků“, především s ohledem
na tzv. minimedailonky, tedy spojení více vpm k jedné osobě, bez většího množství doplňkového textu,
4)Vladimír J, který je šéfem akce Spolek dává krev nám ujasnil pravidla, tedy jak celá akce proběhne.
Bude to 19. Ledna v nemocnici v Krči a dárci se sejdou okolo 08:30 hodin,
5)Dohodli jsme se, že nebudeme dále čekat na vyjádření jednoho zavedeného spolku, který byl snad
vtažen do jedné kampaně proti našemu spolku. I přes fakt, že nám písemně vyjádření slíbili, nedodali ho.
Je to smutné a bereme jejich přístup na vědomí.
Zapsal: Martin
****
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Akce spolku - Pojďte darovat krev se Spolkem pro vojenská pietní místa
19. ledna 2018 v Thomayerově nemocnici.
Přímo 19. ledna se zapojili:
 Vladimír Ježek, 19.1. , 450 ml
 Jitka Lenková, 19.1. , 450 ml
 Marek Lanzendorf, 19.1. , 450 ml
 Jiří Porteš, 19.1. , 450 ml
A celkově se přidali:
 Jiří Kropáček , 8.1., 450 ml
 Marek Skýpala, 10.1.,450 ml
 Jan Kincl, 11.1. , 450 ml
 Petr Tichý, 16.1. 450 ml
 Miroslav Kaufner, 18.1., 450 m.

Zapsal: Martin
****
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114. setkání
114. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. února 2018 v Praze, v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: František M., Martin, a Honzin.
1) Hlavním bodem byla tvorba poznámek (doplňujících údajů) u vpm. Tam nedošlo k žádné změně.
U vpm vždy prezentujeme jasná fakta. Pokud existující informace, které je k vpm vhodné doplnit, ale
není jisté, zda obsahují fakta, nebo dohad – musí to být z textu zcela jasné.
Tedy, je-li na vpm uvedeno např. J. Novák 1916 Kostelec a chci k němu doplnit, že se domnívám,
že se může jednat o legionáře padlého v první světové válce, protože v databázi legionářů je uvedeno
Josef Novák 5.5.1916 Lhota u Kostelce, tak v poznámce musí být uvedena tato pochybnost, např. tím,
že se uvede: pravděpodobně se jedná o legionáře Josefa Nováka. Protože:
1. nevíme, zda J. znamená Josef
2. nevíme, zda Lhota u Kostelce znamená uvedený Kostelec
Snad je již tato věčná nejasnost jasná.
2)Je možno platit členské příspěvky převodem na účet, případně osobně na setkáních. Kdo použil
při platbě variabilní symbol VS36, nechť se prosím obrátí na předsedu, nebo Honzina.
3)A chvíli jsme diskutovali i obnově a výstavbě válečných hrobů, jak jinak, než v souvislostí s pražským
pomníkem Koněva.
Zapsal: Martin
****
115. setkání
115. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 7. března 2018 v Praze, v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: František M., František Š., Jiří P. , Marek M.
1) Jiří informoval o nové knize Pavla Šmejkala, Silver A, ke které mohl svým dílem přispět i Spolek.
Pavel využil některé naše fotografie. Křest knihy proběhne 21.4., jedním z kmotrů knihy bude i Jiří.
2) Dohodli jsem se o pokračování naší akce Daruj krev se spolkem. Dalším „darovacím měsícem“ bude
duben. 3 členové Spolku jdou v pátek 6.4. do Thomayerovy nemocnice.
3) František Š. podal přihlášku do Spolku
Zapsal: Jiří

****
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Pietní vzpomínka na francouzského legionáře B. Nezavdala v Českém Brodě - pozvánka
Přednáška s diskusí se odehraje v tělocvičně místního Gymnázia Český Brod v pondělí 23. dubna 2018
od 17:00 hodin. Přednáší Marek Skýpala, Jednota Československé obce legionářské v Českém Brodě.
Vstup zdarma.
TÉMATA:
Vznik legií v Rusku, Francii a Itálii
Problematika vojenské přísahy
Činnost československých legií na bojišti i v zápolí
Návrat československých legií do ČSR
Legionářské osobnosti a jejich další osudy
Na přednášku navazuje pietní shromáždění u pamětní desky francouzského legionáře Bedřicha
Nezavdala, kde si připomeneme 100. výročí jeho úmrtí na bojišti. Koná se v úterý 24.4.2018 od 10:00
hodin před domem čp. 270 v Jungmannově ulici, Český Brod.
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Podrobnosti
Pokračujeme v započaté spolkové tradici darování krve.
V minulém - 1. kole jsme darovali celkem 4,950 litrů krve.
Pravidla:
- kdo ještě nedaroval, má možnost jít s námi společně - 6..4 do Krče, sraz v 8:30, pavilon B2
- kdo má svoji transfuzní stanici - půjde během dubna tam a dodá nám informaci, kolik krve odevzdal
- mimopražští jdou dle svých možností, dodají informaci o množství odevzdané krve
- na konci dubna všechny odběry sečteme a začneme pracovat na tom, aby krve bylo příště víc :-)
- informace - http://www.ftn.cz/informace-pro-darce-189/
****
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Publicistika

Bachmač a Veľká Doč (Ukrajina) 1918 – 2018
Na sté výročie významnej bitky československách légií v Rusku v Bachmači a okolí usporiadala
Československá obec legionárska (ČsOL)v spolupráci s ministerstvom obrany Českej republiky národnú
púť na miesta bojov spojenú s odhalením nového pomníka padlým legionárom vo Veľkej Doči, Bachmači
a okolí a s odhalením pamätnej dosky na budove železničnej stanici Bachmač Kiivskij. Českú delegáciu
viedla ministerka obrany Karla Šlechtová a slovenskú generálporučík Ing. Pavel Macko, zástupca
náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V delegácii ČsOL bol aj jej
podpredseda, veterán druhej svetovej vojny plukovník v. v. Václav Kuchynka, bývalý príslušník
1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

Bitka pri Bachmači (7. – 13. marca 1918) bola po Zborovskej bitke (2. júla 1917) jednou
z najdôležitejších bitiek čs. légií v Rusku a vďaka hrdinstvu jednotiek novoutvorenej druhej divízie
(6. a 7. strelecký pluk), 4. streleckého pluku z prvej divízie a časi 1. záložného pluku, sa podarilo
pri ústupových bojoch úspešne navagónovať Čs. armádny zbor v Rusku, čím sa začala slávna anabáza čs.
légií z Ukrajiny až do Vladivostoku.
Po boľševickej revolúcii v Rusku a uzavretí separátneho mieru medzi Sovietskym Ruskom a Ústrednými
mocnosťami v Breste Litovskom 3. marca 1918 hrozilo Čs. armádnemu zboru v Rusku odrezanie a zajatie
postupujúcimi nemeckými jednotkami, ktoré si zavolali na pomoc proti boľševikom ukrajinskí
predstavitelia. Vedenie čs. jednotiek rozhodlo preto o evakuácii na východ. V Bachmači (170 km
na východ od Kyjeva) boli tri železničné stanice – nákladná, Kyjevská osobná a Libavské alebo
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Romenské. Bachmač bol dôležitým železničným uzlom odkiaľ viedli trate na sever, východ, západ
i juhozápad. Nemci mali nad čs. jednotkami veľkú prevahu, ale aj tak sa legionárom podarilo udržať
Bachmač až do odchodu posledného čs. ešalónu 14. marca 1918. Pri Bachmači sa prvýkrát v légiách
zapojili do bojov aj dôstojníci, ktorí do légií vstúpili so svojimi rakúsko-uhorskými hodnosťami a preto
vzbudzovali aj nedôveru. V bojoch sa však plne osvedčili a získali si aj autoritu do budúcich bojov
s boľševikmi. Rekvizíciami získali čs. legionári 50 lokomotív, 11 000 vagónov a utvorili celkom
259 ešalónov. Víťazstvo pri Bachmači však stálo hodne obetí – celkom 85 legionárov padlo alebo sa stali
nezvestnými, ďalších vyše dvesto bolo rôzne zranených.

Medzi padlými vo Veľkej Doči bol aj Slovák, poručík Dušan Hatala z Prietrže pri Brezovej
pod Bradlom. Spolu so svojím bratom Milanom sa v roku 1916 dostali na východnom fronte do ruského
zajatia, ale nezávisle na sebe, lebo obaja boli na rôznych miestach. Nevediac o sebe obidvaja bratia
vstúpili aj do československého dobrovoľníckeho vojska. Milan Hatala bol jedným z prvých Slovákov,
ktorí vstúpili do légií, Dušan v zajatí onemocnel, preto sa prihlásil až neskoršie. Milan Hatala bojoval
2. 7. 2017 aj v bitke pri Zborove a bol tam ranený. Obidvaja bratia sa v Rusku stretli a slúžili v 7. pešom
pluku „Tatranskom“. Bojovali potom bok po boku vo viacerých zrážkach a v jednej bitke Dušan zachránil
bratovi Milanovi dokonca život. Milan spomínal, že Dušan bol veľmi dobrým stratégom a preto nechýbal
pred útokom na žiadnej bojovej porade.
Dušan Hatala (mal už hodnosť práporčíka, posmrtne bol povýšený na poručíka, ale niekde sa uvádza
aj údaj, že bol nadporučík) padol v rámci bojov pri Bachmači, konkrétne v dedine Veľká Doč
dňa 10. marca 1918.
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Viaceré opisy v memoároch našich legionárov sú svedectvami o hrôzach vojny, ale zároveň aj
o hrdinstvách našich chlapcov, Čechov aj Slovákov. Takým prípadom bol aj Dušan Hatala. Jeho smrť
opísal ruský legionár Mikuláš Gacek z Dolného Kubína vo svojich „Sibírskych zápiskoch“ takto: „Bratia
naši, bratia! Padli ste i za nás mnohých. Svojou krvou ste vykúpili náš voľný odchod na Sibír
a do Francúzska... Tam nám zostal i Dušan Hatala... Len nedávno ho boli v Berezani povýšili na
práporčíka. Keď prišiel medzi nás od I. divízie v starom, obšúchanom, dlhočiznom šinel s pridlhými
rukávmi, s akýmsi plachým pohľadom belasých očí v ohorenej tvári – veľmi nám imponoval. Čosi detsky
úprimného, prostého, nežného bolo v celkovom jeho zjave. I hovoril takým hrudným, tlmeným hlasom.
Ako rád si porozprával! A keď hovoril o rozviedkach, o boji pod Zborovom, nikdy nehovoril o sebe. Slovo
„ja“ sa v jeho slovníku nevyskytovalo. V našej rote už nebolo miesta, zadelili ho do desiatej. No srdce ho
i potom ťahalo k nám. S obdivom nám rozprávali o ňom. Ako viedol svoju čatu pod Bachmačom
na Nemcov... Pred útokom všade sháňal pušku, a keď nebolo zvyšnej, kdesi vypriadol sekeru... V ľavej
ruke revolver, v pravej sekera – tak sa prvý prebil prednou líniou nemeckej obrany... Napravo – naľavo
rozdával strašné údery ťažkou sekerou. A dostal sa až do dediny, no tu ho od chrbta prekvapil guľomet so
strechy domu, klesol... A naši museli ustúpiť. Ani si ho nemohli pochovať...“
Československá obec legionárska odhalila v roku 1928 – jubilejnom roku Československej republiky,
za ktorú aj Hatala položil svoj mladý život – na jeho rodnom dome v Prietrži pamätnú dosku aj
s reliéfom. Na tabuli bol text už len veľmi ťažko čitateľný. Uvádza sa tam:
„V tomto dome sa narodil 1. decembra 1893 DUŠAN HATALA. Padol ako nadporučík 7. Tatranského
pluku ruských légií u Bachmača v Rusku dňa 10. marca 1918. Večná meno toho nech ovenčí sláva, kto
seba v obeť svätú za svoj národ dáva. Slúži ku cti obyvateľom Prietrže, že na svojho rodáka nezabudli
a pred časom dali pamätnú tabuľu Dušana Hatalu obnoviť,
V rámci osláv bitky pri Bachmači sa uskutočnil aj slávnostný nástup 73. tankového práporu
„Hanáckeho“ Armády ČR v Přáslaviciach ktorý nadväzuje na tradíciu 6. streleckého pluku Hanáckeho čs.
légií v Rusku. Práve tento pluk sa v bojoch pri Bachmači pred sto rokmi vyznamenal, spolu
so 7. streleckým plukom Tatranským. Zatiaľ čo 6. pluk mal v medzivojnovom období posádku
v Olomouci, 7. pluk mal posádku v Nitre. V Olomouci tento pluk pripomína aj pamätná tabuľa s postavou
legionára v zimnej uniforme, v Nitre po 7. pluku zostal len názov jednej ulice.
Dôstojnú spomienku v Olomouci uzavreli Bachmačské slávnosti, v rámci ktorých sa konala výstava,
prednášky, premietanie dokumentov, ukážky legionárskej výzbroje a výstroja. Účastnícu púte odovzdali
mestu Olomouc pamätnú stuhu venovanú ČsOL „Bachmač 1918 – 2018“ a prsť zeme z bojiska
v Bachmači.
Škoda, že na Slovensku sa nikto nechopil tejto príležitosti, aby si v Nitre, podobne ako v Olomouci,
aspoň malou slávnosťou pripomenuli hrdinstvo a obete príslušníkov 7. streleckého pluku Tatranského –
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napríklad poručíka Dušana Hatalu alebo Silvestra Brnu, ktorí padli 10. marca 1918 vo Veľkej Doči.
Na Slovensku je to tak...
Ferdinand Vrábel
****

Výročie hrdinstva príslušníkov československej brigády v Sokolove (Ukrajina)
Začiatkom marca (7. – 13.) 2018 uplynulo 75 rokov od bojov 1. čs. samostatného poľného práporu
s nemeckými jednotkami o Sokolovo. Pri tejto príležitosti usporiadala Československá obec legionárska
národnú púť na miesta bojov, v ktorých sa bok po boku vyznamenali Česi a Slováci.

Československí vojaci sa v Sovietskom zväze ocitli už v septembri 1939 ako príslušníci tzv. Poľského
legionu. Pod náporom útočiacich nemeckých vojsk ustupovali na východ Poľska, ktorý po 17. septembri
1939 obsadila sovietska Červená armáda. Česi a Slováci z legionu v počte798 boli internovaní 365 km
východne od Moskvy v meste Oranky. Po vstupe ZSSR do vojny s Nemeckom a následnom podpísaní
vojenskej dohody medzi československou a sovietskou vládou 18. júla 1941 nastali priaznivé podmienky
na založenie vojenskej jednotky. Organizačné práce v tomto smere viedol plukovník Heliodor Píka
z československej vojenskej misie v Moskve.
Ako je známe, prvým posádkovým mestom českých a slovenských vojakov sa stalo priuralské mesto
Buzuluk v západnej časti Orenburskej oblasti, kam počiatkom roku 1942 prišla skupina 93 dôstojníkov
a poddôstojníkov a začala budovať čs. jednotku. Po formálnom ustanovení jednotky pod velením
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podplukovníka Ludvíka Svobodu sem prichádzali ako dobrovoľníci Česi (medzi nimi veľa volyňských
Čechov), Slováci a Rusíni, ktorí začali budovať ubytovacie kapacity a ďalšie potrebné zázemie
pre výcvik. V polovici februára mal prápor už viac ako 300 príslušníkov. Ich výcvik sa začal v polovici
marca 1942. V lete pomáhali obyvateľstvu aj pri žatevných prácach. Dňa 30. januára 1943 prápor
odcestoval vlakom na západ smerom k frontu. Prvé bojové nasadenie, skutočný krst ohňom, absolvoval
prápor v bojoch o Charkov vo februári a marci 1943. Mesto bolo oslobodené sovietskymi a našimi
jednotkami 16. februára 1943, ale po nemeckej ofenzíve znovu padlo do rúk fašistov. Tí sa v charkovskej
nemocnici dopustili naozaj ohavného zločinu keď zavraždili okolo 900 ranených sovietskych i našich
vojakov, ktorí nemohli byť evakuovaní. Tento vojnový zločin sa stal aj jedným z bodov obžaloby
nemeckých predstaviteľov pred Norimberským tribunálom. Charkov bol o tri týždne znovu oslobodený
a Nemci sa sústredili proti Sokolovu na západ od Charkova. V tom čase už prebiehali intenzívne boje
na rieke Mža a v okolí obce Taranovka. Časť československého práporu pod velením L. Svobodu,
povýšeného už na plukovníka, mala brániť Sokolovo s úlohou zabrániť prechodu nemeckých tankov
a pechote rieku Mžu v smere Sokolovo – Mirgorod a Sokolovo Arťuchovka.
Túto úlohu československé jednotky za cenu nemalých obetí aj splnili. V dňoch 7. – 13. marca tu padlo,
alebo ich po zajatí Nemci zavraždili, 88 Čechov a Slovákov. Z nich viacerí dostali in memoriam vysoké
sovietske vyznamenania. Zlatú hviezdu hrdinu Sovietskeho zväzu udelili npor. Otakarovi Jarošovi, vôbec
ako prvému cudzincovi v čase Veľkej vlasteneckej vojny a takisto aj Leninov rad. Plukovník Svoboda
dostal tiež Leninov rad a kapitán Bohumír Lenc – Lomský Rad Vlasteneckej vojny I. stupňa. Ďalší
príslušníci čs. práporu boli vyznamenaní Radmi červenej zástavy, Radmi Veľkej vlasteneckej vojny,
medailami Za odvahu, Čs vojnovými krížmi a čs. medailou Za chrabrosť pred nepriateľom.
Boje pri Sokolove z hľadiska celkového priebehu bojov Veľkej vlasteneckej vojny neboli kľúčové, ale
pre čs. jednotku a budovanie jej bojových tradícií mali obrovský význam. Húževnatá obrana Sokolova
zdržala nemecké plány na dobytie Taranovky minimálne o dva dni. Prápor stratil vyše 230 príslušníkov
(padlí, ranení a nezvestní), ale zostal naďalej bojaschopný.
V Charkove a Sokolove sa pri príležitosti spomienok na tieto boje pred 75 rokmi uskutočnili pietne akty
a v Sokolove aj asi hodinová rekonštrukcia bojov. Českú delegáciu na akcii viedla ministerka obrany
Karla Šlechtová a slovenskú generálporučík Ing. Pavel Macko, zástupca náčelníka Generálneho štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Ferdinand 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
Žádost o spolupráci či pomoc, Vaše dotazy
181 - Během heydrichiády byli v Táboře popraveni i MUDr. KRBEC JOSEF a jeho paní KRBECOVÁ
PETRONILA,jak je uvedeno na pomníku. Nevíte, kde bych se mohl dozvědět podrobnosti k jejich
životům i tragickému konci?
A je toto podobizna MUDr. Krbece?
http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska6462.htmlZa jakoukoliv informaci předem děkuji.
Jan Becher
Naše reakce:
Popsáno v Památníky obětí nacistické okupace v Táboře – závěrečná práce Lenky Stejskalové, kapitola
7.2. – Oběti druhého stanného práva.
Arno Glaser
****
140 - Dobrý den, prosím o radu kde se dá zjistit potvrzení o úmrtí mého pradědečka v 1 sv. válce. Rodina
ho nikdy neobdržela. Má pouze dopisy od něj ze Srbska z města Niš.
Můj otec Josef Kunrt nar. +1932 pochází z Černuci okr. Velvary, můj děda Josef Kunrt nar. +1901 též
pochází z Velvar nebo Černuci a můj praděda Prokop Kunrt nar. +1880 též je z Černuci nebo Velvar. Též
mi něco říkají názvy Nelahozeves nebo Hospozín. Odtud pocházela má babička i prababička. Máme i
fotografie. Děkuji za jakoukoliv informaci. Je to pro mého otce-ještě žije 82 let a rád by věděl kde jeho
děda skončil, též i můj syn kde skončil jeho prapraděda.
Naše reakce:
Usnesením zemského civilního soudu v Praze, odd. X., čj.T.248/23-16 z 26.ledna 1924.
Prokop Kunrt,
vojín býv. zeměbraneckého pluku č. 8, narozený 18.12.1874 v Černuci, okres Velvary, příslušný tamtéž,
vyznání římskokatolické, dělník, ženatý, který se zúčastnil bojů ve světové válce na srbském bojišti a jest
od roku 1915 nezvěstný, prohlašuje se za mrtvého a jako den smrti, který jmenovaný vojín nepřežil,
ustanovuje se den 31.12.1917.
Vypsáno z Matriky pěšího pluku 5 a jeho předchůdců.
Kunert Prokop: *1874 Černuc. Inft., k. k. LstB. Nr. 53. 2. Komp. Kriegsgef. +23.2.1915 ReserveMilitarspital in Kraljevo,Serbien.
Opsáno z Verlustliste Nr. 426 z 31.5.1916.
Arno Glaser
****
191 - Hledáme informace nebo jejich pamětní desky, případně uvedení na pomníku:
- Jindřich Pavlata, popraven v Drážďanech, pocházel Loužnice u Železného Brodu
- Bohumil Čejp, popraven v Drážďanech, pocházel z Nového Města nad Metují, údajně uveden na
pomníku nebo desce v Liberci
****
Ve skutečnosti dostáváme celkem velké množství dotazů, ale jde o žádosti o doplnění informací ke
jménům, která jsou uvedena v naší databázi.
Zpravidla jde jen o to, tazateli poskytnout odkaz kam se obrátitm atd. Tedy, žádostí je dost, jen se
poměrně málo týkají vojenských pietních míst.
****
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192 - Obec Tasnovice chce obnovit nečitelné desky na pomníku. Nenašly by se u někoho fotky s detaily
pomníku?
Pomník Obětem 1. světové války
Autor: MUDr. Daniela Pulgretová, 09.07.2007
Umístění: Tasnovice, západně obce, na kopci, u kostela sv. Vavřince
Nápis:
1914-1918
Poznámka:
seznam jmen nečitelný
Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3204-35002
Souřadnice: N49°33'58.46'' E12°49'21.73''
Pomník přidal: MUDr. Daniela Pulgretová
Příprava dat: Ing. Radek Říha

****
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Vzkazy z našich „kešek“
INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K
VOJENSKÝM PIETNÍM MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Bez nového záznamu
x
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Příjemná procházka, k autu jsme se vrátili a začalo pršet. Kešku jsem našel bez problémů akorát si nejsem
jistý, že je na správném místě. Hint jsem pochopil jinak
Rafael1264
.****

GC27R5X (VPM005), Kerský les
Pomníček překvapil, listing jsem studoval až bohužel nyní a tak mi unikly ty symbolické hroby. Člověk si
hned uvědomí, jak se máme dobře, že tohle řešit nemusíme. Chlapům bylo asi tolik jako mě dnes. :(
Díky za multi na tomto smutném místě.
JeDie
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
První lednová sobota přinesla den v podstatě jarní s jasnou oblohou a příjemnými 10 stupni, tak jsme se s
geobratrancem Rewey rozhodli, že zahájíme lovecký rok 2018, volba pak padla na okolí Českého Brodu.
Měli jsme v plánu vyrazit ve větší skupině, ale zasáhli určité vnější vlivy, takže jsme šli jen dva, co už je
tradice. Na trase Rostoklaty, Nová Ves II, Štolmíř, Český Brod, Liblice a znovu Český Brod jsme
nachodili přes 25 kilometrů a našli 26 kešek (tradičky, mysterky, multinky), kdy jejich provedení bylo
sice tradiční, leč byly věnovány skutečně zajímavým místům a osobnostem. Díky za keš.
mcimpl
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Odloveno společně s mojí Zdenulkou při další únorové kešovací výpravě. Pro dnešek vybrala Zdenulka
pár tradiček poblíž Úštěka. Poslední tradička na naší trase byla tato krabka. Místo bylo jasné, takže odlov
byl velmi rychlý. Moc jsme se nezdržovali, aby si někdo nemyslel, že jdeme ukrást dvě koloběžky co
byly zaparkované u infotabule. Díky za zajímavou keš.
Falconey
****
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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 2018

měsíc

den

místo

čas
zahájení

setkání účastníků projektu
mapování VPM

3.1.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

setkání účastníků
projektu mapování VPM

7.2.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

setkání účastníků
projektu mapování VPM

7.3.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků
projektu mapování VPM

4.4.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

1. ročník - připomínka
legionáře B. Nezavdala

23. 24.4.

Český Brod, Jungmanova
ulice

akce

poznámka

V. Zimní Legiomarš
leden

únor

březen

duben

Workshop členů jednoty
v rámci projektu
mapování VPM a
přípravy brožur na rok
2018 a 2019

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

květen

TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE,
RADOTÍNSKÁ 69,
PRAHA 5

0800 1300

restaurace U Bronců, Praha

1700

TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE,
RADOTÍNSKÁ 69,
PRAHA 5

0800 1300

restaurace U Bronců, Praha

1700

zájemci

pietní akty ke dni
osvobození 8.5.
setkání účastníků projektu
mapování VPM

červen

23-Gymnázium

2.5.

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.6.
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zájemci

červenec

srpen

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

1415.7.2018

setkání účastníků
projektu mapování VPM

11.7.

setkání účastníků
projektu mapování VPM

1.8.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

pietní akty ke dni české
státnosti 28.9.

září

říjen

08001600

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

.9.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

5.9.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

setkání účastníků
projektu mapování VPM

3.10.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

pietní akty ke dni vzniku
republiky 28.10.

Český Brod

setkání veteránů, ČsOL a
pozorovatelů OSN

společně se
středočeskou
SVV

ŠVS MO Komorní Hrádek

setkání účastníků
projektu mapování VPM

7.11.

oslava Dne veteránů

11.11.

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií
listopad

prosinec

Park u
Pivovarského
schůze rybníka
od 1630

restaurace U Bronců,
Praha

1700

TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE,
RADOTÍNSKÁ 69,
PRAHA 5

0800 1300

zájemci

Společně se
Spolkem pro
vojenská pietní
místa

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

sobota
24.11.

klubovna ČsOL v hotelu
Legie, Praha
(bude
upřesněno)

1000

setkání účastníků projektu
mapování VPM

5.12.

restaurace U Bronců,
Praha

1700
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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 50 000 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 :

Ve prvním čtvrtletí 2018 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Děkujeme za podporu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce : Konieczna-Beskidek, polsko slovenská hranice, pietní akt u centrálního
památníku, foto: Ing. Petr Tichý, KVH Beskydy
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vojenských pietních míst a Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
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Redakční rada : Vladimír Štrupl (tiskový mluvčí), Martin Brynych (redaktor, správce dat).
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