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

Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo zpravodaje Spolku  
pro vojenská pietní místa v roce 2018. 

 
Ve druhém čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších bezmála 

600 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších více než 20 ochotných pomocníků. Spolek  
se rozrostl o jednoho člena. 

 
Nelze na nezmínit a to v samostatném článku, že se nám podařilo zdolat další metu. V databázi 

máme již více než 50 tisíc vojenských pietních míst. Je to velký úspěch všech, kdo se do projektu  
za všechny ty roky zapojili. 

 
I tentokrát vzorně každý měsíc proběhlo jedno spolkové setkání a navíc náš spolek přišel dokonce 

2x s akcí zaměřenou na dárcovství krve. Akce se ujala a budou nsáledovat další kola. 
 
V dubnu Marek uspořádal v Českém Brodě pietní vzpomínku na legionáře Nezavdala a v červenci 

nás čeká cyklopřejezd, více v samostatných článcích. 
 
Na starém webu se podařilo zastavit útoky duševně slabšího "hackera" a na novém webu jsme jeli 

celý čtvrtrok opět v pohodě, bez jakýchkoliv potíží. Díky adminům. 
 
 

 
 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: Ing. Vratislav Vaverka, Jan Drozd, Jiří Kašpárek, Ludmila Konečná, Václav Zavadil, Karel 
Paták, Peter Morini, Marie Kubatová, Dr. Birgit Sack, Dam Mil, Martin Václavík, Martin Holub, Jiří 
Rejl, Vladimír Šefl, Ludmila Anderlová Kunzová, Ludislava Černá, Marie Zemanová, Jiří Hrych, Adam 
Zacha, Antonín Kos, Hana Sýkorová, Libuše Nykodýmová, Tomáš Petržílka, Miroslav Trávníček.  
 
Ve spolku:  -  
 

**** 
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Kronika Projektu 
 

11. 4 2018 49 900 VPM, zapojilo se 971 osob 
27. 4. 2018 50 000 VPM, zapojilo se 976 osob 
10. 5. 2018 50 100 VPM, zapojilo se 980 osob 
1. 6. 2018 50 200 VPM, zapojilo se 987 osob 

12. 6. 2018 50 300 VPM, zapojilo se 990 osob 
26. 6. 2018 50 400 VPM, zapojilo se 993 osob 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

Gorlice - jeden ze prvoválečných hřbitovů v okolí města, foto: Ing. 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 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. 

 
**** 

116. setkání 

116. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 4. dubna 2018 v Praze, v restauraci U Bronců,  
v obvyklém čase. 

Účastnili se: František M., Martin, Jirka, Standa, Jarka a Aleš. 

1)  Jiří informoval pozitivních ohlasech na náš projekt a naši databázi. 

2) Máme odevzdané daňové přiznání. 

3) Dne 6. dubna se koná již druhé kolo akce Pojďte darovat krev se Spolkem pro vpm, opět 
v Thomayrově nemocnici v Praze. 

4) V dubnu také jsou dvě zajímavé akce v Českém Brodě, které by nebyly bez Marka. Více informací 
zde: http://www.cesbrod.cz/item/ceskoslovenske-legie. 

Zapsal: Martin 

**** 
 

Akce spolku - Pojďte darovat krev se Spolkem pro vojenská pietní místa II. 
6. dubna 2018 v Thomayerově nemocnici. 

 
Přímo 6. dubna se zapojili: 

 Vladimír, 450 ml 
 František, 450 ml 
 Marek, 450 ml 
 Jiří, 450 ml 
 Kateřina, 450 ml 
 Bára, 450 ml 

 

 
**** 
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Československé legie, přednáška ke 100. výročí založení Československa a pietní vzpomínka  
na legionáře Bedřicha Nezavdala. 
 
Vlastní přednáška se konala 23. dubna v budově Gymnázia v Českém Brodě a vzpomínkový 
 akt 24. dubna v Jungmanově ulici v Českém Brodě u pamětní desky B. Nezavdala. 

 
 
 
 
 



 6

Vzpomínkové shomáždění v Českém Brodě 

K uctění památky rodáka Bedřicha Nezavdala, který byl vojákem Roty Nazdar a který zemřel dne  
24. dubna 1918 po bojovém zranění, se před jeho rodným domem, na níž je pamětní deska připomínající 
jeho osobnost, sešli představitelé města vedení starostou Jakubem Nekolným, zástupci Armády ČR, 
místního Sokola, příbuzní rodiny Nezvdalovy a další občané. Pietní setkání bylo organizováno z podnětu 
Jednoty ČsOL Český Brod, a to dne 24. dubna 2018, tedy přesně sto let od jeho smrti. Po projevech 
starosty a tejemníka jednoty zazněla večerka, kterou krásně zatroubil trubač pražské posádky. Téměř 
všichni účastníci po vlastní pietě využili šance a přemístili se do Podlipanského muzea, kde byla jen pro 
tento den zpřístupněna výstavka věcí z pozůstalosti Bedřicha Nezavdala. Celé akci ještě předcházela 
přednáška v českobrodském gymnáziu o historii a významu čs. legií. 
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Bedřich Nezavdal, 
projev 25.4.2018, Český Brod, Jungmannova ulice 

 
Touto ulicí projíždíme či procházíme téměř denně. Málokdo z nás však zrakem pohlédne na starou 
pamětní desku a ještě méně lidí se zamyslí nad jménem, které je na ní uvedeno. 

 

 
Bedřich Nezavdal. Byl naprosto běžným mladíkem, jakých i tehdy běhalo v Českém Brodě mnoho. Jeho 
rodina byla zřejmě velmi chudá, bydleli nejprve v tomto domě a později ve dvoře v Liblicích. Bedřich se 
po vyučení na krejčího vydal do Francie, kde se oženil a později se přesunul do Londýna. Ve Velké 
Británii žila před první světovou válkou nepočetná česká komunita, kterou z velké části tvořili právě 
krejčí a obuvníci. Bedřich Nezavdal se aktivně účastnil krajanského života a byl členem londýnského 
sokola. Až do tohoto okamžiku ničím zvláštním nevybočoval. 
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Pokud však mám nyní zmínit dva symboly, kterým na mne život Bedřicha Nezavdala zapůsobil, byla by 
to na prvním místě jeho rozhodnost a na druhém místě jeho odvaha. 

 
Proč rozhodnost? Když vypukla válka, chovala se Velká Británie vůči Čechům, tedy občanům 
nepřátelského Rakousko-Uherska velmi korektně. Buď byli ve velmi solidních internačních táborech, 
spíše však zůstali zcela na svobodě a mohli pokračovat ve svých běžných civilních životech. Nikdo 
nikoho k ničemu nenutil. Přesto se londýnští sokolové rozhodli, že v této válce budou stát na straně 
Anglie a přihlásili se do britské armády. Tím mimochodem zamotali britské státní správě pořádně hlavu, 
protože s takovou možností nikdo nepočítal. Britové nakonec z vnitřních důvodů nabídku sokolů odmítli 
a ti se následně přihlásili do francouzské cizinecké legie. Mezi nimi byl i Bedřich Nezavdal. Proč tedy 
rozhodnost? Protože Bedřicha nikdo nemohl k rozhodnutí přinutit, rozhodl se tedy sám, svobodně. 

Dobře, řeknete, takových snílků bylo, kteří se nadšeně hlásili a při prvním výstřelu utíkali jako zajíci. 
Tady však přichází druhý aspekt a tím byla a je odvaha Bedřicha Nezavdala. Francouzská cizinecká legie 
byla vždy nasazována na ty nejtěžší úseky. Bedřich Nezavdal neprožil válku někde v písárně, žil  
a bojoval v těch hnusných zákopech světové války, brodil se blátem a bojoval v bitvách, ve kterých pro 
pár metrů postupu umíraly tisíce vojáků na obou stranách fronty. Bedřich Nezavdal se bojům rozhodně 
nevyhýbal, opakovaně byl vyznamenán francouzským válečným křížem. 

 
Zemřel půl roku před koncem války, při britské ofenzivě na řece Sommě. Na rozdíl od tisíců vojáků, 
jejichž ostatky nebyly nalezeny, Bedřich Nezavdal svůj hrob má, nalézá se na československém 
vojenském pohřebišti v La Targette, kde vedle něj leží jeho bratři, českoslovenští vojáci padlí v první  
i druhé světové války. 

Bedřich Nezavdal byl jedním z miliónů vojáků, kteří padli v První světové válce, pro nás, občany 
Českého Brodu je přesto něčím výjimečný. Byl přeci jedním z nás a navíc byl takovým, že i dnes, po sto 
letech od jeho smrti, na něj můžeme být hrdí. Byl totiž člověkem rozhodným a odvážným. 
Rozhodnost a odvaha jsou přitom vlastnosti, které nám lidem 21. století připadají zbytečné a nemoderní. 
Zlu, kterému čelí civilizovaný svět a Česká republika také, ale nemůžeme vzdorovat pohodlností  
a výsměchem. Ve způsobu, jakým čelil zlu, nám budiž Bedřich Nezavdal příkladem! 

 

Za chvíli zazní večerka. Prosím ty, kteří prošli vojenským výcvikem nebo se cítí být povinováni k obraně 
své vlasti, aby se postavili do pozoru a tímto vojenským způsobem uctili památku Bedřicha Nezavdala, 
našeho rodáka.    
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Bedřich NEZAVDAL 
statečnost a dobrovolnost 

Bedřich Nezavdal se narodil dne 13.4.1889 v Českém Brodě a to v domě v dnešní Jungmannově ulici  
č.p. 270. Jeho otec František Nezavdal (nar. 21.11.1863 v Českém Brodě) byl vařičem cukru  
v českobrodském cukrovaru a matka Helena (nar. 25.11.1867 v Českém Brodě, roz. Čermáková) byla  
v domácnosti. V roce 1900, když celá rodina bydlela v Liblicích ve dvoře č.p. 9, ji tvořily ještě sestry 
Marie (nar. 15.8.1891 v Českém Brodě) a Helena, která se dne 30.10.1899 narodila již v Liblicích. 
Bedřichova rodná matka brzy umřela a otec se podruhé oženil. 

Po třech letech na Měšťanské škole v Českém Brodě  
se Bedřich Nezavdal vyučil krejčím v Ústí nad Labem, kam 
jej zavezl otec, aby se tam naučil i německy. Jeho spolužák 
a kamarád jej po létech popsal jako snědého hocha štíhlé 
postavy, který byl často ve tváři podmračený. Naproti tomu 
však měl být Bedřich povahy veselé a srdce dobrého. 
Již v Českém Brodě vstoupil Bedřich Nezavdal do sokola, 
který se mu stal osudem. 

 
V roce 1906 odešel mladý krejčí Nezavdal do Německa, 
pracoval v Landshutě, Münschenu, Karlsruhe a v Métách. 
Odtud odjíždí do Ženevy a později do Paříže, kde se oženil. 
Začátek války ho však zastihl ve Velké Británii, v Londýně. 
Bedřich Nezavdal byl, stejně jako jeho příbuzný Alois 
Nezavdal z Českého Brodu, zapsán v seznamu členů české 
komunity. Zároveň vstoupil do londýnského sokola, kde se 
stal i činovníkem. 

 
Přestože mohl prožít poklidný život, rozhodl se bojovat  
na straně Dohody za věc své daleké vlasti. Členové Sokola  
v Londýně, mezi nimiž byl i Bedřich, se již 8.srpna 1914 
nabídli britskému ministerstvu války, že vstoupí do britské 

armády, ale nakonec byli odmítnuti. Přihlásil se tedy do sboru ostrostřelců francouzského dobrodruha 
Adolphe Brezeta, který se ve stejné době sestavoval ve Wembley a který měl být vycvičen k boji po boku 
spojenců. Bedřich Nezavdal si musel, podobně jako jiní dobrovolníci, zakoupit svou vojenskou uniformu 
a začal prodělávat výcvik v četě a v rotě. 

 
Vláda Velké Británie však odmítla podmínku na uznání neexistujícího, tzv. Svobodného státu Counani, 
jehož prezidentem se Adolphe Brezet sám prohlásil. Ostrostřelci se tedy ve svých uniformách přesunuli 
do Francie, kde se hromadně přihlásili do francouzské cizinecké legie. 

 
Bedřich Nezavdal byl dne 26. října 1914 byl v Bayonnu prezentován u praporu C, 1. cizineckého pluku 
Cizinecké legie. Podobně jako jiní čeští dobrovolníci byl zařazen do 1. roty, které se začalo podle 
pozdravu, kterým se vítali čeští dobrovolníci říkat Rota Nazdar. Přestože byla vlastně jednotkou cizinecké 
legie, je považována za první novodobý český vojenský celek a takto je prazákladem československého 
vojska. 
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Česká rota cizinecké legie byla velmi 
brzy nasazena, stalo se tak dne  
11. listopadu 1914 u Arrasu. 
Následovaly další prudké boje, 
především pak v květnu 1915, kdy po 
útoku na kótu 140 u vesnice  
La Targette byla téměř zcela zničena. 
Bedřich Nezavdal boje přežil.  
Ve svém dopise z 20. května 1915 
poměrně suše popsal, jak se jeho rota 
„porvala s Germánci“: „A náš pluk 
dobrovolníků po tříhodinovém boji 
většinou na bodáky zahnal Němce 
zpět na čtyři kilometry.“  
Po formálním rozpuštění Roty  
a praporu C z důvodu velkých ztrát, 
ke kterému došlo dne 16.6.1915, 
bojoval v dalších jednotkách 
Cizinecké legie. Zúčastnil se velkých 
bitev na západní frontě v Champagne, 
u Verdunu a v Hangard. Za svou 
odvahu byl opakovaně v letech 1916, 
1917 a 1918 vyznamenán 
francouzským válečným křížem. 

 
Bedřich Nezavdal byl ve stálém 
korespondenčním spojení  
s londýnským činovníkem české 
komunity, panem Šimáněm. Dne 
1.září 1916 mu poděkoval za zaslané 

peníze a vysvětlil, proč si na frontě nešetří peníze: „Po šesti dnech jdeme zas do zákopů na dvanáct dní, 
tam tě něco praští, že zapomeneš dýchat, a co pak s penězi? Nového nic. Sem tam nějaká přestřelka....“ 
V jiném dopise panu Šimáněmu se Bedřich podivuje nad rozepřemi v české komunitě v Londýně: „...je 
mi divné, že právě to, aby každý, kdo může, nabídl své služby armádě – že vás rozdělilo na dva tábory. 
Píšeš Sokol a ti druzí. Tedy dvě strany, které se navzájem potírají? Jsem rozhodně přesvědčen,  
že takovým způsobem se jakživi k určitému cíli nedostanete...“ 

 
Na jeho odvahu a chytrost, kterou projevil při boji u vesnice Belloy na Sommě v červenci 1916  
i po mnoha letech vzpomínali jeho spolubojovníci. Bedřich Nezavdal tehdy svým rozhodným krokem 
zachránil před zajetím skupinu vojáků cizinecké legie, mezi nimiž byli i Češi a zachránil je před 
následnou popravou. Jeho čin strhl ostatní k protiútoku, ve kterém pak zajali 60 německých vojáků  
a jednoho důstojníka. 

 
Další válečný kříž si vysloužil v bitvě u Verdunu, konkrétně při francouzském útoku na německé pozice 
dne 19.srpna 1917, kdy byl jedním ze dvou kulometníků oddílu, který se snažil převzít svahy výšiny 
Mort. Homme. Ve vzpomínce spolubojovníků je nazýván Fricek Nezavdal, je tedy možné, že užíval  
i německého přepisu svého křestního jména. 
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Dne 24. dubna 1918 podlehl 
kulometčík, desátník Bedřich 
Nezavdal střelnému zranění, které 
utrpěl do hlavy v bojích při 
ofenzivě na Sommě dne 18.dubna. 
Byl pohřben v Amiens, ale později 
byly jeho ostatky přeneseny na čs. 
vojenské pohřebiště v La Targette. 
Jeho hrob má podobu betonového 
kříže s jednoduchou tabulkou  
se jménem, vojenským číslem, 
datem úmrtí a francouzským 
dovětkem, že padl za vlast. 

 
Bedřicha Nezavdala připomíná 
deska na jeho rodném domě  
(CZE-2106-01960), jeho jméno  
je uvedeno na pamětní desce  
v kostele sv. Gotharda (CZE-2106-
01963), na hřbitovní pomníku  
ve francouzském La Targette, kde 
má na hřbitově čs. vojáků i svůj 
náhrobek (FRA278). 
 

Dalším připomenutím jeho osoby 
je schránka celosvětové hry 
Geocaching „GC3P6JR Legionar 
Bedrich Nezavdal“, která se nalézá 
na území Liblic u Českého Brodu, 
a putující mince této hry 

„TB3B27N Czechoslovak Legionnaire Bedrich Nezavdal Geocoin“. 

 
Není snad lepší závěr k tomuto článku, než ten, který sám nevědomky napsal Bedřich Nezavdal ve svém 
dopise příteli z 25. září 1916: „Dík však pevné vůli a otrlosti, které se každému z nás po dvouletém 
pobytu na frontě dostalo, zvykli jsme si a spřátelili se s osudem, vědouce, že konáme povinnost k vlasti  
a k národu.“ 

zpracoval Marek Skýpala 

**** 
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Pietní vzpomínka na plk. Berounského 30. dubna 2018 
 

 
 
 

**** 
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Vojenské pietní místo s pořadovým číslem 50 000 v naší databázi. 
 
27. dubna bylo vloženo a schváleno jubilejní vpm s číslem 50 000. Tentokrát kulatý úspěch završil 
pomník v Tožicích, zpracovaný panem Rerychem starším. 
 

 
 

**** 
 

117. setkání 

117. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 2.května 2018 v Praze, v restauraci U Bronců,  
v obvyklém čase. 

Účastnili se: Jiří, Tomáš, Honza, František Š 

1)  Jiří informoval legionářské přednášce Marka v Českém Brodě 

2) Honza představil výrobu věnečků s vlčími máky 

3) Probrali jsme GDPR a dopad této normy na Spolek 

4) Vyhodnocena akce Pojďte darovat krev se Spolkem  – 3,6 litru, 2 noví dárci 

Zapsal: Jirka 

**** 
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Siedmy ročník Cykloprejazdu „Košariská – Hodonín“  
 

 V dňoch 13./14. 7.  – 15. 7. 2018 sa uskutoční siedmy ročník Cykloprejazdu „Košariská – Hodonín“. 

Toto spoločensko-športové podujatie spája rodiská dvoch našich významných osobností, 

spolupracovníkov a  zakladateľov Československej republiky, Tomáša Garrigue Masaryka a Milana 

Rastislava Štefánika. 

 

 Keďže si v tomto roku pripomíname aj 100. výročie vzniku Československa, spoločného nezávislého 

demokratického štátu Čechov a Slovákov, bude siedmy ročník cykloprejazdu venovaný tejto významnej 

udalosti v dejinách našich národov. Preto by sme chceli, aby cykloprejazd mal tento rok aj slávnostný 

záver. S podporou Mesta Hodonín a Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, bude na záver 

cykloprejazdu v Hodoníne usporiadaný koncert so sprievodným slovom o živote a diele T. G. Masaryka 

„Hudba v  myšlenkách Masarykových“. Na podujatí vystúpia umelci z Havlíčkovho Brodu, Jindřich 

Macek (lutna) a Jitka Baštová (akordeón). Veríme, že aj toto hudobno-slovné pásmo v rodisku nášho 

prvého prezidenta – Osloboditeľa T. G. Masaryka dôstojne prispeje k oslavám vzniku Československej 

republiky. 

 

 Štart cykloprejazdu bude v sobotu 14. 7. 2018 o 9. 00 hod. na Košariskách a cieľ v Hodoníne v nedeľu 

15. 7. 2018 o 17. 00 hod. s prestávkou, odpočinkom a neformálnou opekačkou na hrade Branč.   

Po rozdaní účastníckych diplomov pri soche T. G. Masaryka v Hodoníne sa  o 18.00 hod. na záver 

cykloprejazdu uskutoční uvedený koncert.  

 

  Záujemci o ubytovanie z piatka  13. 7. 2018 na sobotu 14. 7. 2018 (v Brezovej pod Bradlom)  a z nedele 

15. 7. 2018 na pondelok 16. 7. 2018 (v Hodoníne) nech nahlásia čo najskôr počet osôb na ubytovanie. 

 Každý účastník podujatia okrem účastníckeho diplomu dostane bezplatne aj novú publikáciu „Slováci 

v československých légiách“  a knihu F. Vrábela „Splnený sen. Milan Rastislav Štefánik a vznik 

Československa“. 

 

 Náklady na cestovné, ubytovanie, poistné atď. si hradí každý účastník cykloprejazdu sám. 

                                                                                          Za organizačný výbor: 

                                                                   PhDr. Ferdinand Vrábel, ČsOL Jednota Český Brod, 
                                                                     Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave 
                                                                  Email: fvrabel@seznam.cz, Tel.: 00421 918 555 611 
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Cykloprejazd Košariská – Hodonín 13./14. – 15. 7. 2018 – časový plán 
 
Piatok 13. 7. – podvečer, príchod na Brezovú pod Bradlom, ubytovanie, večer spoločné  
                             posedenie 
 
Sobota 14. 7.  
 7.00 – budíček 
 8.00 – odchod na štart na Košariskách 
 9.00 – Štart 7. ročníka Cykloprejazdu „Košariská – Hodonín“ spred Múzea M. R. Štefánika 
11.00 – Pietny akt na Mohyle na Bradle (veľký veniec) 
12.00 – Zjazd do Brezovej pod Bradlom 
12.30 – 14.00 – Obed 
14.00 – Odchod do Prietrže 
15.00 – Zastávka pri Pamätnej tabuli ruského legionára Dušana Hatalu a pomníku padlých  
             (malý veniec) 
16.00 –  Odchod na hrad Branč 
18. 00 – Ubytovanie na hrade Branč, opekanie 
 
Nedeľa 15. 7. 
 8.00 – budíček 
 8.30 – 9.00 – upratanie táboriska 
 9.00 – odchod do Sobotišťa 
10.00 – 12.00 – Halušky v Reštaurácii Matulúv dvor 
12.00 – odchod po trase Častkov, Lopašov, Radošovce (prestávka na zmrzlinu), Holíč 
16.00 – 16.30 – príchod do cieľa v Hodoníne 
17. 00 – pietny akt pri soche prezidenta T. G. Masaryka, rozdanie účastníckych diplomov  
              a kníh (veľký veniec) 
18.00 – koncert „ Hudba v myšlenkách Masarykových“ 
 
Po koncerte pre záujemcov bude zabezpečené ubytovanie v Hodoníne. 
 
Doplňujúce informácie 
Celá trasa má cca 95 kilometrov, ktoré sú rozdelené do dvoch dní. Nie je to veľa, ale na trase je viacero 
ostrých a dlhých stúpaní, tak sa účastníkom odporúča niečo si natrénovať a zlepšiť si do konania akcie 
fyzickú zdatnosť. Odporúča sa absolvovať aj zdravotnú prehliadku; zdravotné a úrazové poistenie je 
samozrejmou požiadavkou. Na akcii bude zabezpečený zdravotnícky dozor. Časť trasy ide po lesných 
cestách a cyklotrasách, ale miestami sa nevyhneme aj takým komunikáciám, kde premávajú automobily, 
preto sa od každého účastníka cykloprejazdu požaduje disciplinovanosť a dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky. Bicykle treba mať v poriadku a musia byť vybavené povinnou výbavou. Odporúčajú sa aj 
reflexné prvky ako v oblečení, tak aj na bicykloch. 
 
Stravovanie a potrebné suroviny na opekanie v sobotu večer si každý účastník zabezpečuje sám. 
Na cykloprejazde bude aj niekoľko sprievodných automobilových vozidiel, preto si prevoz batožiny, 
spacákov, diek atď. možno dohodnúť s príslušným vodičom. 
Každý účastník sa na akcii zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady Organizátorom akcie 
voči účastníkom nevyplývajú žiadne právne ani finančné záväzky. 
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Upozornenie. 
 
Po celý čas akcie od štartu na Košariskách do cieľa prvej poletapy na hrade Branč 
a tak isto od štartu druhej poletapy z hradu Branč až do cieľa v Hodoníne platí 
prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, návykových látok a liekov negatívne 
ovplyvňujúcich pozornosť a schopnosť byť plnohodnotným účastníkom cestnej 
premávky! 
 
 

**** 

118. setkání 

118. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 6. června 2018 v Praze, v restauraci U Bronců,  
v obvyklém čase. 

Účastnili se: Jiří, Honza, Martin, Marek L., Aleš. 

1)  Jirka rozdělil objednaná trika 1918 – 1939. 

2) Proběhne akce „Pojďte darovat krev se Spolkem pro vojenská pietní místa č. 3“. Konat se bude v pátek 
15. 6. v Thomayerově nemocnici. 

3) Probrali jsme obsah značného množství dotazů z poslední doby. Naprostá většina se týká zájmu  
o památky na 1. světovou válku ve spojení s oslavami 100 let od konce této války. Problémem je,  
že existuje mnoho dotací, darů a podobných pobídek, které roztočily kola badatelů, kteří se vojenské nebo 
historické problematice normálně vůbec nevěnují. A podle toho také dotazy vypadají. V podstatě se dá 
konstatovat, že ne zrovna malá část tazatelů ve skutečnosti po našem spolku chce sestavit podklady pro 
své knihy, reportáže nebo vystoupení v médiích. A to je zcela mimo naše časové možnosti a zpravidla  
i mimo náš prostor na síti. Jinak řečeno, 9 z deseti tazatelů nechápe, že „jen“ mapujeme památky  
a komparační analýzy výstavby památek, cenová zhodnocení, zmapování osudů padlých z nějaké oblasti 
apod. prostě dělají jiné instituce. Smutným faktem také je nepřehlédnutelný zájem tazatelů o „nějaký 
problém“. Tedy kam si jít vyfotit nějaký poničený pomník, kde se o něco někdo špatně stará, apod. Skoro 
to vypadá, že většina chystaných článků má obsahovat nějaké kritické okénko ve stylu „tady by to chtělo 
přidat“. 

4) Roman Janas se podílí na přípravě knihy Jesenicko ve stínu hákového kříže. Kdo má zájem podpořit 
tento projekt, může se zapojit na webu startovač (https://www.startovac.cz/projekty/jesenicko-ve-stinu-
hakoveho-krize/). 

5) František Trávníček chystá další knihu z edice Nezapomenutí legionářští „bráškové“, tentokrát 
Kloboucko. Náš spolek se bude podílet na propagaci této potřebné knížky a tím jsme se stali 
podporovateli Františkova projektu. 

6) Nemohlo se nám vyhnout nové zlo v podobě GDPR. V podstatě jsme vše požadované již pořešili.  
Na mrtvé se tento nápad naštěstí nevztahuje, na webu je oznámení řešeno formou „cookies“ a u členské 
základny, u nichž máme email pro komunikaci, proběhlo vyrozumění. 

7) Ovšem i s ohledem na GDPR musíme doplnit na web text, který byl schválen v této podobě: 
„Informace v poznámce u vpm nevyjadřuje stanovisko či názor spolku pro vojenská pietní místa. 
Jde o badatelský závěr nebo dostupnou informaci z veřejně dostupných databází a jde o stanovisko 
či závěr daného autora poznámky“. To je z důvodu, že občas je v poznámce ještě zmíněna žijící osoba. 
Sice bez osobních údajů, ale prostě pro jistotu. 
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8) Dlouhé téma bylo vkládání „možných“ legionářů. Tedy osob, kdy souhlasí jméno a případně datum 
narození s osobou v nějaké z databází legionářů, ale nesouhlasí místo pobytu. Je sice možné, že se taková 
osoba stěhovala, ale přesto dokud nebude jistota, že jde o stejnou osobu, bude „možný“ legionář zařazen 
do Badatelny a ne jako vpm. 

Zapsal: Martin 

**** 
 

 
 
 

Odevzdáno: Jiri P., Marek L., Franta Š, Vladimír J. a prvodárce Petr S. = 4 x 450 ml = 1,8 litru 
Tj. zatím, včetně Miroslava K. = 2,250 litru  

 
**** 
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Publicistika 
 

SPLNENÝ SEN 

Nová kniha člena Spolku pro vojenská pietní místa a jednoty ČsOL v Českém Brodě PhDr. Ferdinanda 
Vrábela se jmenuje Splněný sen, Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa. 

 

Životopisná kniha o najznámejšej postave našich novodobých dejín – a predsa trochu inak. Vychádza  
pri stom výročí vzniku ČSR a tragického skonu M. R. Štefánika. 

Ambíciou publikácie je podať obraz Štefánika čo najobjektívnejšie, ale najmä ako osvieteného  
a mimoriadneho človeka – prezentovať jeho názory a postoje, analyzovať jeho pohnútky a povahu.  
Cez dobové pramene a svedectvá získa čitateľ úplný obraz o Štefánikovom profile. 

Po dlhoročnom štúdiu pramenných materiálov v domácich aj zahraničných archívoch, autor prináša 
množstvo nových faktov a známe veci potvrdzuje odkazmi na hodnoverné zdroje. 

Dôslednou faktografickou argumentáciou vyvracia rôzne povery a mýty, ktoré sa šírili a dodnes šíria 
okolo významnej osobnosti, akou bol M. R. Štefánik – slovenský vlastenec, diplomat, politický vodca, 
astronóm. Kniha je ilustrovaná najmä autentickými fotografiami zhotovenými Štefánikom. 

Je rozčlenená do 12 tematických kapitol a vybavená rozsiahlymi resumé v troch jazykoch, odkazmi  
na pramene a literatúru, doplňujúcimi poznámkami a menným registrom. 

  Ferdinand Vrábel 

**** 
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Nezapomenutí legionářští "bráškové" 

Co je u nás nového? Po hektickém období přednášek a besed se blíží čas vydání nové publikace  
o nezapomenutých legionářských "brášcích". Faktem je, že ve většině případů tyto životní osudy našich 
legionářů zná jen malé promile lidí a pokaždé, když mám možnost je prezentovat na veřejnosti, vidím,  
jak to posluchače zajímá. A co víc, začínají mi chodit maily se žádostmi o pomoc při vyhledávání nových 
a nových legionářů, ale také našich dědků a někdy pradědků, kteří se z Velké války nevrátili a padli  
v rakouské uniformě v Haliči, na Soči, či v lazaretech ve Vídni, Badenu, Insbrucku nebo Užhorodě.  
A protože se s Vámi chceme o tyto osudy podělit, 2. září 2018 v Boleradicích spatří světlo světa již třetí 
publikace, kterou vydáváme v rámci Spolku vojenské historie Valtice - (ne)Zapomenutí legionářští 
"bráškové" - rodáci Kloboucka. Je to celkem 9 obcí - Boleradice, Jihomoravký Kraj, Czech Republic, 
Borkovany, Jihomoravký Kraj, Czech Republic, Brumovice, Jihomoravký Kraj, Czech Republic, Diváky, 
Jihomoravký Kraj, Czech Republic, Kasnice, Jihomoravký Kraj, Czech Republic, Krumvir, Jihomoravký 
Kraj, Czech Republic, Klobouky u Brna, Obec Morkůvky a Velke Hosteradky, Jihomoravký Kraj, Czech 
Republic.  

 

No a jaká bude obálka této knihy? 
Její návrh Vám předkládáme  
k náhledu. Tak se těšte. Cenu ještě 
neznáme, ale určitě bude ke koupi  
a můžete si o ni napsat. A kdo bude 
mít zájem, může nám napsat  
a pošleme mu číslo účtu, kde nám 
můžete pomoci a přispět  
na zpracování našich legionářských 
brášků nejen z Kloboucka,  
ale postupně i z jiných oblastí. 

Spolek pro vojenská pietní místa 
má tu čest být podporovatelem knih 
z této edice (ne)Zapomenutí 
legionářští bráškové 

František F. Trávníček 

 

**** 
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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 
 
 

193 - Sháníme historické fotografie pomníku, včetně případně pohlednic. Uvítáme informace o 
historických úpravách, např. z dobového tisku.  
 

Pomník Obětem 1. a 2. světové války 
Autor: Štěpán Kosík, 10.07.2006 
Umístění: Čerčany, Sokolská 180, před základní školou 
Nápis: 
1914-1918 
 
BAREK JAROSLAV, HAVLÍČEK BOHUSLAV, HROMAS 
JOSEF, CHRPA FRANTIŠEK, KONOPISKÝ BOHUMIL, 
KREJCÁREK JOSEF, MACAL JAROSLAV, MARŠÁL 
ANTONÍN, ŘÍHA FRANTIŠEK, STRNAD FRANTIŠEK, ŠTURC 
JAROSLAV, ŠTURC JOSEF, ŠTURC KAREL, VÁVRA 
FRANTIŠEK 
 
HRDINNÝM OBČANŮM 
OBĚTEM BOJE 
 
RŮŽEK BOHUMIL 

PLZÁK VÁCLAV 
8. V. 1945 
 
ČEST JEJICH SVĚTLÉ PAMÁTCE! 
1935 
 
Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-1684 
Souřadnice: N49°51'10.53'' E14°42'15.71'' 
Pomník přidal: Štěpán Kosík 

**** 
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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 

 
Tak dnes konečně nastal den D. Tato mě v mapě svítila a pořád nějak nebyla chuť pro ni vyrazit. Takový 
kousek od domova, ale pro jednu se mě tam nechtělo vyrazit. Po dnešním obědě jsem dumal kam  
pro dnešní bodík a tak jsem se přemluvil, že ji konečně zdolám. Po domácí přípravě a uložení souřadnic 
jsem vyrazil. Kousek od místa úkrytu jsem odložil kolo a vrhl se na hledání. Navigace dnes měla asi 
svátek, protože si ze mně dělala vyloženě srandu. Nakonec po chvilce pocházení z místa na místo jsem ji 
nalezl. Vše je v pořádku a tak po otisknutí razítka a uvedení do původního stavu pokračuji ještě na další 
kousek. Tak konečně se už bude na mně usmívat. Díky za pozvání a příjemnou projížďku na kole. 

geomar9 
**** 

 
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno 

 
Keš je na svém místě- dnes odpoledne jsem ji našla, ale rozhodně nehledejte velikost small, to je 
zavádějící. Dala mi docela zabrat. Geoobjekt jsem vytipovala správně, ale keš jsem v něm nejdřív 
nenašla. Postupně jsem prohledala další asi tři možnosti a stále nic. Nechtěla jsem odejít s nepořízenou, 
tak jsem se znovu jala prohledávat již prohledané a teprve pomocí hůlky šťouralky se mi to podařilo. 
 

B-ves TEAM 
.**** 

 
 

 
GC27R5X (VPM005), Kerský les 

 
Po nalezení cestičky k pomníku zjištěno potřebné, spočítáno a nalezeno. Smutné místo, ale kytičky zde 
byly čerstvé na 8.5.2018. Díky za seznámení s historií tohoto místa a za velkou keš. Vyzvednut 
TB7RXQ2, vložen TB3RZX3 8.5.2018  

VFS2014 
**** 

 
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu 

 
Keše navštíveny přůběžně za poslední dva roky, dnes cílená cesta pro finálku. No chvilku jsem si 
zahledal, ale nakonec našel. Díky za celou sérii. 

Jousek 
**** 

 
GC4F0VH  (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu 

 
Zajímavé místo, díky za pozvání. 

 
marek007 

 
**** 

 



 23

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 akce den místo 
čas 

zahájení 
poznámka 

 
leden 

          

V. Zimní Legiomarš         

setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

3.1. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700   

únor 

          

          

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

7.2. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
 1700   

 
březen 

          

          

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

7.3. restaurace U Bronců, Praha 1700    

 
duben 

 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 

   23-Gymnázium 

 Workshop členů jednoty 
v rámci projektu 
mapování VPM a 

přípravy brožur na rok 
2018 a 2019 

        

 návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, 

RADOTÍNSKÁ 69, 
PRAHA 5 

0800 - 
1300 

zájemci 

květen 

          

pietní akty ke dni 
osvobození 8.5. 

        

setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

2.5. restaurace U Bronců, Praha 1700    

červen 

          

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, 

RADOTÍNSKÁ 69, 
PRAHA 5 

0800 - 
1300 

zájemci 

setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

6.6. restaurace U Bronců, Praha 1700    
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červenec 

          

Sedmý ročník 
cyklistického přejezdu 

mezi rodišti 
M.R.Štefánika a T.G. 

Masaryka 

13-
15.7.2018

  

  
  

 Informace na 
vets.cz 

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

11.7. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700    

srpen 

          

          

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

1.8.       

září 

pietní akty ke dni české 
státnosti 28.9. 

        

Dětský branný den k 
výročí zaločení ČSR   

Výroční schůze jednoty 
Český Brod 

.9.   

0800-
1600 

schůze 
od 1630 

 Park u 
Pivovarského 
rybníka 

setkání účastníků 
projektu mapování VPM  

5.9. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700    

říjen 

 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 

   ŠVS MO Komorní Hrádek   
 společně se 
středočeskou 

SVV 

        

listopad 

 setkání účastníků 
projektu mapování VPM 

7.11. 
 restaurace U Bronců, 

Praha 
1700    

 oslava Dne veteránů 11.11.       

návštěva Mezinárodních 
trhů Militarií 

  

 TRIBUNA 
DOSTIHOVÉHO 

ZÁVODIŠTĚ VELKÁ 
CHUCHLE, 

RADOTÍNSKÁ 69, 
PRAHA 5 

0800 - 
1300 

 zájemci 

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 

Společně se 
Spolkem pro 

vojenská pietní 
místa a ČsOL 

prosinec 

          

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:                 Jiří Porteš,  jiri.portes@vets.cz 
místopředseda:        Vladimír Štrupl,  vets@vets.cz 
místopředseda:        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, Rakousko-
uherska, 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 druhém čtvrtletí 2018 finančně přispěli: 
 

Top-armyshop podpořil provoz webových stránek 
- 

 
Děkujeme za podporu! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fotografie na titulní stránce : Slavnostní otevření naučné stezky ke Zvoničce na vrchu Skora (Skura), 
Hostovice (Medzilaborce - Snina), léto 2017, 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 
 


