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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 2019.
Ve čtvrtém čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více než
500 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších více než 30 ochotných pomocníků, celkem 1086.
Máme také jednoho nového člena ve spolku.
Jaro tentokrát přišlo velice brzy a databáze se plní svižným tempem, již delší čas k jednomu místo
přibývá více než jedna fotografie, takže celkový počet fotografií, které prezentujeme online je více než
90 000 a z tohoto počtu je více než 88 000 fotografií vojenských pietních míst.
V lednu bylo několik členů a příznivců spolku dávat krev a v dubnu se na to chystají zase.

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: Cecília Krídlová-Valkovičová, Karel Mathes, Jitka Havlíčková, Jan Písařík, Robert Sattler,
ing. Zdeněk Hebký, ing. Karel Knob, Lukáš Malý, Pavel Paňouk Neustadter, Bronislava Palíková,
Stanislav Ducháček, Stanislav Buchta, Günter Fiedler, Miloš Bach, Lenka Martínková, Jiří Hlaváč, Ing.
Metod Hasa, Mgr. Vladislav Burian, Jana Křížová, Mgr. Stanislav Strbík, Roza von Graupen. Bernard
Panuš, Jana Staňková, Martin Štěpánek, Pavla Friedrichová Sirůčková (obec Bukovka), Eliška Drábková,
Michal Maňas, Pavel Michalec, Milan Urbánek, Mgr. Mária Zajícová, Peter Kurek, Zdeněk Karabec.
Ve spolku: Petr H.
****

Kronika Projektu
3. 1 2019
21. 1. 2019
29. 1. 2019
20. 2. 2019
11. 3. 2019
21. 3. 2019

51 900 VPM, zapojilo se 1056 osob
52 000 VPM, zapojilo se 1062 osob
52 100 VPM, zapojilo se 1068 osob
52 200 VPM, zapojilo se 1077 osob
52 300 VPM, zapojilo se 1080 osob
52 400 VPM, zapojilo se 1086 osob

Plzeň - město, sady Pětatřicátníků 72/9, pomník je umístěn v Horníčkově zahradě
Foto: Marek Lanzendorf, 19. 12. 2018

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 2019 setkání příznivců Spolku proběhne
v těchto dnech: 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 15/5, 5/6, 101/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 a 4/12.
****
122. setkání
Již 122. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 9. ledna 2019 v Praze, jako obvykle
v restauraci U Bronců, v neobvykle vysoké osmičlenné sestavě: František M., Vladimír Š., Marek L., Jan
K., Jiří P., František Š., překvapivě dorazil i Petr. T. a na pozvání předsedy přišel Petr H.
Po delší době se tak na běžném srazu sešlo vedení spolku v celé sestavě…
Petr dovezl a předal Spolku pro VPM zarámovaný „Děkovný list za pomoc při obnově voj. hřbitova“,
udělený již 28. září 2018 starostou slovenské obce Veľkrop p. Mariánem Prokopičem. Děkujeme!

List umístíme mezi naše další vzácné artefakty ve spolkové vitríně v pražském Divadle U Hasičů
na Vinohradech, kterou nám laskavě již 13. rok bezplatně poskytuje Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Jedním z důvodů je i to, že mezi tzv. dobráky, tj. dobrovolnými hasiči, je např. Diana, Jirka,
Petr a možná ještě někdo další. Takže děkujeme i hasičům!
Prezentovaný obsah slouží nejen ke spolkové propagaci, ale i k dalšímu zviditelnění činnosti ČsOL
a ČSBS s cílem i zde propagovat naše společné myšlenky.

Pokud máte něco, co byste tam chtěli třeba jen dočasně vystavit, dejte vědět.
Petr hovořil také krátce o svých aktivitách, týkajících se válečné historie.
Marek mj. informoval o tom, že se v Roztokách objevily dva Kameny zmizelých, kupodivu věnovaných
nikoliv jako obvykle obětem holocaustu, ale padlým v Květnovém povstání českého lidu v r. 1945.
Vyjádřil také své znepokojení na možném spojování aktivit spolku s konáním předsedy ČSBS J. Vodičky.
Předseda Jiří průběžně informoval o různých stále docházejících dotazech a drobných změnách
v administraci sekce Jména z pomníků. Zároveň zdůraznil, že obava Marka (i dalšího člena) je
bezpředmětná, Spolek vždy byl a bude nezávislý.
Spolek se zúčastnil kampaně #WeRemember, pro připomenutí obětí holocaustu, která spočívá
ve vytvoření fotky a s nápisem a jejím zveřejněním na sociálních sítích nebo jejím odesláním na adresu
weremember@wjc.org. Kampaň začala 6. ledna a vyvrcholí živým přenosem fotek z Osvětimi –
Březinky ve dnech 24. – 26. 1. 2019.

V průběhu přátelského setkání byl učiněn nevinný nezištný návrh milému hostovi Petrovi H. na vstup
do spolku, a jelikož se nijak nebránil, bez prodlení jsem mu dal podepsat přihlášku a tak byl okamžitě
(než si to rozmyslí) jednomyslně přijat do našich řad a na místě zaplatil i členský příspěvek.
František M. navrhl, aby se v neveřejné sekci objevil seznam kontaktů na členy spolku pro usnadnění
vzájemné komunikace. Bylo schváleno bez připomínek.
Debatovalo se také o možnosti účasti na zájezdu do Polska na akci k 75. výročí tzv. Velkého útěku
spojeneckých letců z něm. zajateckého tábora. Více informací na http://spolekodboje.cz/
Přítomné jsem seznámil s článkem, který popisuje dění kolem desky nad vchodem do Památníku hrdinů
heydrichiády v pražské Resslově ulici, na které se objevil překlep v anglickém jazyce.

Dále jsem popsal situaci na konferenci tří oblast. organizací ČSBS v prosinci 2018, které jsem se jako
host zúčastnil a na níž byla velmi kladně ohodnocena mnou prezentovaná úspěšná činnost našeho spolku.
Předseda organizace z Prahy 10 ing. Petr Říha poděkoval spolku za příkladné mapování, které velmi často
využívají i při své evidenci VPM.
Pro další srazy bych požádal přítomné, aby upozornili zapisujícího na to, co chtějí vložit do zápisu,
protože třeba mě se nedařilo sledovat veškeré probíhající debaty…
Zapsal: místopředseda Vladimír Š.
****
U Romana Janase v muzeu
22. ledna navštívil Honzin Muzeum zajateckých táborů http://www.zajatecke-tabory.estranky.cz, které
vede Roman Janas. Jménem Spolku Honzin předal Romanovi pamětní odznak. Byla projednána
následující společná akce.

Zapsal: Honzin
****

Letos v lednu jsme dali 4,5 litru krve ... jedeme dál ... další pokračování v dubnu

****

123. setkání
Již 123. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 6. února 2019 v Praze, jako obvykle v
restauraci U Bronců za účasti Ondry, Martina, Honzina, Marka a Jirky.
1)kdo ještě neměl, zaplatil členský příspěvek,
2)Honzin nás seznámil s námětem na vznik „menší“ muzeální expozice s vazbou novodobé veterány a
současné zahraniční operace. Místo si zatím necháme offline, ale bude fajn, pokud naši členové a
příznivci začnou prohrabovat archivy. Zájem je o fotky, příběhy, a nějaké ty maličkosti jako nášivky,
odznaky, medaile. Honzin např. dá i uniformu, atd. Časem se to vše doladí a něco spácháme.
3)Martin informoval o setkání veteránů na jednom kraji a o tom jak nepochodil s hroby tamtéž. Jen aby
nebyly zbytečné diskuse, co se vlastně stalo. Dobrá zpráva je, že už se to nebude opakovat,
4)Jirka upozornil na opakující se chyby v přípravě JzP. Dávejme si na to pozor, týkalo se hlavně Martina.
zapsal Martin
****
Součástí našeho bádání je i komunikace s úřady, někdy dobrá, jindy horší. Rád bych dnes moc a opravdu
hodně moc poděkoval panu Mgr. Stanislavu Strbíkovi z Městského úřadu v Hustopečích. Rychle a
dokonce opakovaně a velice pečlivě pomohl najít informace k osudu padlého rudoarmějce Kirila
Fedoroviče Karanfilova, který padl u osady Kobylí, ale tyto hroby se po válce stěhovaly. Přesto se
podařilo nové místo najít. Nemusím dodávat, že informace byly pro rodinu padlého vojáka. Ještě jednou
díky moc za pomoc.

****

Publicistika
Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci, podporovatelé edice (ne)Zapomenutí legionářští bráškové.
6. dubna vyjde další díl naší edice - (ne)Zapomenutí legionářští bráškové - Velkopavlovicko a Vaše
podpora je zvýrazněna v reklamní části této knihy. Zasílám Vám náhled této reklamní části k Vaši
informovanosti o způsobu použití Vašeho loga případně reklamy. Obsah byl s Vámi již dříve
konzultován, zasíláme celkový vzhled.
Děkujeme za Vaši podporu, o dalších událostech Vás budeme informovat
S úctou a poděkováním za Vaši podporu
-Mgr. František Trávníček
Dědina č.p. 327
691 43 Hlohovec
služební tel. číslo 00420 774 369 616
soukromé tel. číslo 00420 774 325 343
https://www.facebook.com/legionarstibraskove/
Pomozte nám v hledání osudů (ne)Zapomenutých legionářských brášků našeho regionu.
Podpořte nás k vydání knih o našich rodácích v československém zahraničním vojsku za Velké války.
Spolek vojenské historie Valtice - vydavatel edice (ne)Zapomenutí legionářští bráškové
číslo účtu FIO banka a. s. 2901385226/2010

.

****

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
196 - Hledáme informace o Karlu Jordákovi, včetně fotografií, příbuzné.
Pomník Obětem 1. a 2. světové války
Umístění: Majdalena
Nápis:
NA PAMÁTKU PADLÝM A ZEMŘELÝM VOJÍNŮM PO DOBU
SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1920
VEVERA JOSEF, DIVIŠ JOSEF, TIKALSKÝ ŠTĚPÁN,
TIKALSKÝ ADOLF, VRÁTNÝ RUDOLF, KOSTEČKA
FRANTIŠEK, TIKALSKÝ FRANTIŠEK, HERDA JAN, ŠRUC
MATĚJ, HAMERNÍK JAN, VESELÝ FRANTIŠEK, ŠRUC
MATĚJ, MATOUŠEK RUDOLF, DVOŘÁK AUGUSTIN,
VRÁTNÝ JOSEF, PAVELEC BOHUSLAV, VRÁTNÝ JOSEF,
KOUBA KAREL, KOUBA ADOLF, EGER MIKOLÁŠ, PLCH
KAREL, JAN VRÁTNÝ, JAN LEXA
OBĚTI FAŠISMU
KAREL DVOŘÁK + 2.5.1945
JAN ČURDA + 10.5.1945
KAREL EISENGRÚBER + 10.5.1945
KAREL JORDÁK + 10.5.1945
JAROSLAV ŠRUC + 10.5.1945
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ OBCE DNE 10.5.1945 PADLO NĚKOLIK NEZNÁMÝCH SOV. VOJÁKŮ.
DÍKY VÁM HRDINOVÉ
Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3114-10529
Souřadnice: N48°57'34.5'' E14°51'43''
Pomník přidal: Jan Tůma
Příprava dat: Vladimír Štrupl
****
166-Hledáme informace k pomníku,který se nachází v blízkosti silnice
Milešov – Kostomlaty pod Milešovkou okr.Litoměřice asi 1,5 nad
Milešovem (přibližně na 50°32´54″ S 13°55´00″ V).K jaké události se
pomník vztahuje? Pomník je na pozemcích Lesů ČR,které nyní provádí
jeho opravu.
Odpověď:Zděný sloup je připomínkou barokních úprav okolí v období,
kdy milešovské panství vlastnil rod Hrzánů z Harasova.

****

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

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Odloveno pri jarnim vylete s Farsaloss. Nadherne místo.
Hanuoolka
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
O Narodnim Mstiteli a osudech parasutistu seskocivcich u Repina neco malo vim. Diky kolegovi, který
ma na Repine chatu. Tak jsem se moc rad zastavil i pro tuto kes. Pole bylo naštěstí jeste namrzle, tak se
slo na pohodu. Diky za privedeni k tomuto pomnicku a pripomenuti techto udalosti..
Krejzyc
Díky za připomenutí kousku naší historie.
z.o.e
O Narodnim Mstiteli a osudech parasutistu seskocivcich u Repina neco malo vim. Diky kolegovi, který
ma na Repine chatu. Tak jsem se moc rad zastavil i pro tuto kes. Pole bylo naštěstí jeste namrzle, tak se
slo na pohodu. Diky za privedeni k tomuto pomnicku a pripomenuti techto udalosti.
Krejzyc
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Druha dnesni keska. V podstate jsem necekal tak pekny les zrovna v teto casti mezi dvema silnicemi,
takze o to prijemnejsi byla dnesni vychazka. Vse snadno zjisteno a vypocitano a keska nalezena. Diky.
Efrik
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Keška úspěšně odlovena bez problému. Dnes jsem si udělal výlet na keše vlakem z Havlíčkova Brodu do
Českého Brodu. Při lovu mi přálo i počasí,bylo krásně slunečno,ale větrno. Děkuji za kešku..
dedecek 57
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Navštíveno cestou z Litoměřic. Při příjezdu jsem byl velmi překvapen nedalekou tichou vesničkou s
pěkným kostelem o kterém jsem neměl tušení. Moc pěkné místo..
soumarr
****

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu mVPM

Statistika návštěv od roku 2007

Plán aktivit jednoty Čsol v Českém Brodě a Spolku pro VPM pro rok 2019

měsíc

den

místo

čas
zahájení

setkání účastníků projektu
mapování VPM

9.1.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.2.

restaurace U Bronců, Praha

1700

akce

poznámka

VI. Zimní Legiomarš
leden

únor

Zájezd do polského
Saganu (česky Zaháň) na
22.-24.
březen
akci k výročí velkého útěku

duben

setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.3.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

3.4.

restaurace U Bronců, Praha

1700

Workshop členů jednoty v
rámci projektu mapování
VPM a přípravy brožur na
rok 2020
TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
0800 ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
1300
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

květen

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

červen

zájemci

15.5.

1700

TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
0800 ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
1300
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií
setkání účastníků projektu
mapování VPM

restaurace U Bronců, Praha

5.6.

restaurace U Bronců, Praha

1700

zájemci

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

srpen

setkání účastníků projektu
mapování VPM

10.7.

setkání účastníků projektu
mapování VPM

7.8.

restaurace U Bronců, Praha

1700

pietní akty ke dni české
státnosti 28.9.
září

říjen

listopad

setkání účastníků projektu
mapování VPM

4.9.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

2.10.

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

setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.11.

oslava Dne veteránů

11.11.

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

setkání účastníků projektu
mapování VPM

další plány:
-

1700

TRIBUNA
DOSTIHOVÉHO
0800 ZÁVODIŠTĚ VELKÁ
1300
CHUCHLE, RADOTÍNSKÁ
69, PRAHA 5

Seminář k problematice
vojenských hrobů a
sobota
vojenských pietních míst 23.11.
11. ročník, Valná hromada
Spolku

prosinec

restaurace U Bronců, Praha

společně se
středočeskou
SVV

4.12.

klubovna ČsOL v hotelu
Legie, Praha
(bude
upřesněno)

1000

restaurace U Bronců, Praha

1700

zájemci

Společně se
Spolkem pro
vojenská pietní
místa

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.

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 více než 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.

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.

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují:

Ve prvním čtvrtletí 2019 finančně přispěli:
Děkujeme za podporu!
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