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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
pro vojenská pietní místa v roce 2018.

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 15 ochotných pomocníků, celkem 1008.
Za organizování Ferdinanda Vrábela a logistické podpory Honzy Kincla se uskutečnil další ročník
Cyklopřejezdu Košariská – Hodonín, více v samostatném článku.
Letní měsíce zpravidla nepřejí spolkovým schůzím a ani letošní rok nebyl výjimkou, za čtvrt roku
se uskutečnilo pouze jedniné.
Čeká nás poslední čtvrtrok významného „osmičkového“ roku. V říjnu zaznamenáme nějakou tu
přednášku, sraz veteránů a v listopadu má náš spolek další ročník semináře k problematice vpm.

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: Jiří Šich, Mgr.Eva Veselá, Marie Racochová, Kaca Baxová, Daniel Rother, Vladimír
Nevlud Ondřej Lanzendorf, Ladislav Páteček, Petr Šťovíček, Ota Pösel, Tomáš Edel, Petr Podroužek,
Pavel Pierre Bienert, Susi Löffler, Dragan Sabljov.
Ve spolku: ****
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Kronika Projektu
11. 7 2018
4. 8 2018
21. 8 2018
28. 8 2018
6. 9 2018
23. 9 2018

50 500 VPM, zapojilo se 994 osob
50 600 VPM, zapojilo se 995 osob
50 700 VPM, zapojilo se 998 osob
50 800 VPM, zapojilo se 1001 osob
50 900 VPM, zapojilo se 1005 osob
51 000 VPM, zapojilo se 1008 osob

Slavnostní posvěcení vojenského hřbitova z 1. sv, Mikulášová (Bardejov) 28.10.2017,
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.
****
119. setkání
119. setkání účastníků projektu se konalo ve středu 11. července 2018 v Praze, v restauraci U Bronců,
v obvyklém čase.
Účastnili se: Jiří, Marek a jako host Jaromír Knotek
1) Vyhodnotili jsme poslední kolo akce „Pojďte darovat krev se Spolkem pro vojenská pietní místa č. 3“
Tentokrát darovalo 5 účastníků, z nich jeden prvodárce. Darovaný objem krve – 2,250 litru.
Celkový objem za rok 2018 – 9,9 litru, 6 prvodárců
Další 4. kolo proběhne v pátek 7. září
2) Jaromír představil své aktivity v oblasti pomníků v bývalých Sudetech, spolupráci s židovskou obcí a
CEVH MO
Zapsal: Jiří
****

****
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Dne 27. srpna 2018 spolek přívítal jíž tisícího přispěvatele. Stal se jím Ondřej Lanzendorf.

****
Naše databáze mívá obvykle největší návštěvy v květnu a listopadu. Léto je naopak nejslabší. Letošní
abnormálně teplý rok asi zahnal čtenáře do klidu klimatizovaných pokojů a návštěva v srpnu málem
překonala i květen. Díky za Váš zájem o náš projekt.

****
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Publicistika
VII. ročník Cykloprejazdu Košariská – Hodonín 14. - 15. 7. 2018
V dňoch 13./14. 7. – 15. 7. 2018 sa uskutočnil 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, bol siedmy ročník cykloprejazdu venovaný tejto významnej
udalosti v dejinách našich národov. Preto mal tento rok cykloprejazd aj slávnostný záver. S podporou
Mesta Hodonín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Nadácie
Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Československej obce legionárskej Jednoty Český Brod
bol na záver cykloprejazdu v Hodoníne usporiadaný koncert so sprievodným slovom o živote a diele T.
G. Masaryka „Hudba v myšlenkách Masarykových“. Na podujatí vystúpili 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 prispelo k oslavám vzniku
Československej republiky.
Štart cykloprejazdu bol 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.
Nepríjemnou škvrnou na tohtoročnej akcii bolo to, že vzhľadom na uzavretie našej obľúbenej reštaurácie
Matulúv dvúr v Sobotišti, kde varia asi najlepšie halušky v strednej Európe, sme museli hľadať
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náhradné riešenie v inom podniku po trase zo Sobotišťa do Radošoviec. Napriek tomu, že halušky boli
objednané týždeň vopred na 11. hodinu, dočkali sa ich poniektorí účastníci akcie iba o 11. 30 a aj to len
v detských porciách za neuveriteľnú cenu – 8 eur!!! Gratulujeme prevádzkovateľovi, ktorý zarobil
jednorázovo, ale pri svojej chamtivosti si neuvedomil, že z 20 účastníkov, na ktorých je napojených na
každého minimálne 20 – 30 ďalších potencionálnych zákazníkov, do tohto podniku už nikto nikdy
nevkročí.

Každý účastník podujatia okrem účastníckeho diplomu dostal v cieli v Hodoníne okrem diplomu
účastníka bezplatne aj novú publikáciu „Slováci v československých légiách“ a knihu F. Vrábela
„Splnený sen. Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa“.
Cykloprejazdu venovali tento rok pozornosť nasledovné médiá: TASR, RTVS, Hodonínský deník atď.
Dúfajme, že akcia prežije aj 100. výročie vzniku Československa.
Fotografie: Jan Kincl, PhDr. Ferdinand Vrábel
Ferdinand Vrábel
****
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Fotopříběh z Cyklopřejezdu
13.7.2018, 20:30
Tak už plánujeme trasu. Ráno se vyráží o 8 hodině

14.7.2018, 06:30
Tak cyklisté ještě spí a logistika jede na plné obrátky. Samozřejmě, že máme sebou vše, ale zajedu do
obchodu pro:........ no ,klasická akce.
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14.7.2018, 08:00
Reklama před muzeem

14.7.2018, 08:00
Dalekohled M.R.Š
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14.7.2018, 10:00
Už jsou tu. Zde odpočívá generál .čest jeho památce.

14.7.2018, 17:30
Tak jsme tu a i první v cíli etapy

10

15.7.2018, 09:00
Tak jsme po snídani a chystáme se vyrazit na další díl cesty.

15.7.2018, 12:00
Tak polední pauza. Horko a až vedro. Teď dlouhá cesta až do Hodonína.

11

15.7.2018, 15:00
Další zastávka u kostela sv.Margity Antiochotské je již připravená

15.7.2018, 15:00
Tak už se osvěžili a jedou dál

12

15.7.2018, 16:00
Už jsem u pomníku a chystáme se na příjezd pelotonu

15.7.2018, 17:00
Už jsou tu.

.Fotografie a text: Jan Kincl
****
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Šestý ročník Legiomaršu v Bystřici nad Olší
V sobotu 28. července 2018 se v Bystřici nad Olší uskutečnil již šestý ročník Legiomaršu, který
připomíná padlé v bojích o Těšínsko v lednu 1919 a jednak skvělé velitelské schopnosti plukovníka
(později armádního generála) Josefa Šnejdárka. Pietního aktu u Památníka J. Šnejdárka na hore Polední
(672 m. n. m.) se zúčastnilo asi 400 účastníků i když celkový počet poutníků byl vyšší. Nekteří však
museli pokračovat dále, poněvač si vybrali obtížnější a delší trasy – na 25 a 50 kilometrů.

Tohoroční Legiomarš organizovala Československá obec legionářská, Jednota Frýdek-Místek a byl
věnován 100. výročí založení Československé republiky, proto Polední tentokrát „navštívil“ i Tomáš
Garrigue Masaryk, který si sem vyjel na koni na houby... Klub českých turistů si zároveň připomněl
i 130 výročí svého vzniku – milovníci přírody ho založili v roce 1888.
Legiomarš začal za nádherného počasí, ale – jak se stalo již tradicí – i v tomto roce účastníky před cílem
na Kobiliskách zkropil teplý letní liják.
Příští legiomarš se uskuteční v lednu 2019, kdy si připomeneme 100 let od Sedmidenní války
o Těšínsko.
Ferdinand Vrábel, Nadácia M. R. Štefánika Bratislava a ČsOL, Jednota Český Brod.
****
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Nová kniha od Mgr. Františka Trávníčka (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové".
Chcete se dozvědět o osudech 141 rodáků Kloboucka, kteří prošli československými legiemi za Velké
války v Rusku, Francii, Itálii a i Srbsku? Kdo si chce knihu objednat, může na: Spolek vojenské historie
Valtice, Dědina 327, 691 43 Hlohovec u Břeclavi. Cena 200 Kč, pro členy spolku 150 Kč.
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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
I takové oběti přinesla 1. světová válka. Běženci z Itálie už se domů nevrátili. Ale díky ochotným
nadšencům ani oni nebudou zapomenuti.
Hrob vysídlenců
Umístění: Třtice, hřbitov
Nápis:
SIMONE RIGHI
8/II 1851 - 13/12 1917
JOSEF ISCHIA
11/3 1918 - 30/9 1918
Poznámka:
Dne 30. 5. 1915 přiděleno do zdejší obce 14 uprchlíků italské
národnosti z již. Tyrol (z okolí Rivy), kteří umístěni nejprv
v hostinci p. F. Vágnera a pak v ob. úřadě. Dva z těchto ubohých
psanců zde zemřeli. Pobyli tu skoro 4 léta. (Rodiny Vecchi a Ischia)
5 dítek jejich chodilo zde do školy a naučily se dobře česky.
Kronika obce Třtice rok 1914 - 1918
http://www.kronikatrtice.cz/Prepis/1914-1918%20-%20Prepis.pdf
Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'58.95'' E13°51'27.94''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Autor: Marek Lanzendorf, 08.10.2015
Doplnění informací: Bohumila Šumpíková
****
194 - Můžete mi prosím poradit, kde se nachází památník na fotografii ?

Fotografie byla pořízena v 70.letech někde na Vsetínsku,
poblíž rekreačního zařízení. Snad v oblasti Horní /
Prostřední / Dolní Bečvy…
Jedná se o Pomník sovětským vojákům padlým při
osvobozování republiky na Lopeníku .
https://www.turistika.cz/cestopisy/prodlouzeny-vikendv-bilych-karpatech/foto?id=2002582

****
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195 - Hledáme informace k místu posledního odpočinku vojáka RA.Slovgorodskij Alexej Vasilievič,
nar. 1921, starší seržant; rodák: voronežskaja oblasť, budionovskij rajón, Sloboda Zasosno; povolaný:
stalinskij RVK, karagandinská oblasť; miesto hrobu: obec Salka, Československo (teraz SR), na hlavnej
ulici, okolo kostola, kostol je vo vzdialenosti 15m zo západu na východ, pozdĺž steny na juh, od kostola
v 3.rade, v hrobe je jeden človek, dátum smrti 23.02.1945; otec: Slovgorodskij Vasilij Stepanovič; adresa:
Kazašská SSR, karagandinská oblasť, stalinský rajón, pasiolok Makuduk, ul. Karla Marxa, č. domu 77,
názov časti: 5 GISBR
СЛАВГОРОДСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ -1921 ГОДА РОЖДЕНИЯ СТАРШИЙ
СЕРЖАНТ. УРОЖЕНЕЦ: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., БУДЁНОВСКИЙ РАЙОН, СЛОБОДА
ЗАСОСНО. ПРИЗВАН: СТАЛИНСКИЙ РВК, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. МЕСТО МОГИЛЫ:
СЕЛО САЛКА, ЧЕХОСЛОВАКИЯ (НЫНЕ СЛОВАКИЯ), НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ОКОЛО
ЦЕРКВИ КОСТЕЛ НА РАСТОЯНИИ 15 МЕТРОВ С ЗАПАДА НА ВОСТОК, ВДОЛЬ СТЕНЫ НА
ЮГ – 3 МЕТРА, ОТ КОСТЁЛА В 3 РЯДУ. В МОГИЛЕ ОДИН, ДАТА СМЕРТИ 23.02.1945 ГОД.
ОТЕЦ: СЛАВГОРОДСКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ АДРЕС: КАЗАХСКАЯ ССР,
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ., СТАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПОСЁЛОК МАЙКУДУК, УЛИЦА КАРЛА
МАРКСА, ДОМ № 77. НАЗВАНИЕ ЧАСТИ: 5 ГИСБР.
Díky Romanovi Janasovi a pracovníkům ZÚ RF v ČR a ZÚ RF v SR známe odpověď: Starší seržant
Slavgorodskij Alexsej Vasilievič je nyní pohřben na čestném pohřebišti vojáků Rudé Armády v Štúrovu.
Tam je jeho jméno zvěčněno na pamětní desce.
****
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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
Dneska mě služební cesta opět zavedla do Tvrdonického polesí, tak jsem toho využila a našla si i tuto pro
mě skoro drive in krabičku. Díky za přivedení na toto místo, vzhledem k umístění pomníku jsem ho při
první cestě kolem přehlédla a všimla si spíš vedlejšího stavení. Keška nalezena bez problému, protože
můj telefon naštěstí projekci umí :)
ok2apy
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
děkuji za přivedení k pomníčku vojáka a díky za kešulku ! :-)
egon69
.****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Takové kešky mám moc rád. Tohle bych jinak neobjevil. Díky za ni i za zajímavé čtení. TNLN
HubdaTeam
Nějakou podivnou náhodou jsem si sem uložila souřadnice jiné keše, a tak jsme trošku bloudili. Nakonec
ale nalezeno a dopočítáno vše potřebné. Děkujeme za další zajímavý střípek zdejší historie.
endymio
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Jousek
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Smutné místo. Ale i to patří k životu :-(
Díky za kešku.
Pikec
Pěkně schovaná děkuji za keš
Kroupa155
****
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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

akce

poznámka

V. Zimní Legiomarš
leden

únor

březen

1. ročník - připomínka
Český Brod, Jungmanova
23. - 24.4.
legionáře B. Nezavdala
ulice

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

1315.7.2018

setkání účastníků
projektu mapování VPM

11.7.

setkání účastníků
projektu mapování VPM

1.8.

Informace na
vets.cz
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
společně se
středočeskou
SVV

setkání veteránů, ČsOL
a pozorovatelů OSN

19. -20.
10. 2018.

ŠVS MO Komorní
Hrádek

setkání účastníků
projektu mapování VPM

7.11.

restaurace U Bronců,
Praha

1700

oslava Dne veteránů

11.11.
TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
CHUCHLE,
RADOTÍNSKÁ 69,
PRAHA 5

0800 1300

zájemci

Společně se
Spolkem pro
vojenská pietní
místa a ČsOL

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií
listopad

prosinec

Park u
Pivovarského
schůze rybníka
od 1630

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 příspěvků
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 stránkách 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 třetím čtvrtletí 2018 finančně přispěli:
Top-armyshop podpořil provoz webových stránek
Děkujeme za podporu!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce : Bratislava Ondrejský hřbitov, znovuobjevený hrob generála Slunského,
zakladatele horských jednotek v prvorepublikovém vojsku, foto: Ing. Petr Tichý, 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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