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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
pro vojenská pietní místa v roce 2019.

do

rukou třetí

letošní

číslo

zpravodaje Spolku

Ve třetím čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více
než 600 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo dalších 25 ochotných pomocníků, celkem 1140.
Tentokrát se rozšířily i řady našeho spolku o nové členy.
Naše databáze se i v tomto čtvrtletí plnila velice svižným tempem, takže celkový počet fotografií,
které prezentujeme online je více než 96 000 a z tohoto počtu je více než 92 000 fotografií vojenských
pietních míst.
Z velkých akcích, na nichž bylo možno vidět práci členů našeho spolku, doporučuji článek
o Cyklopřejezdu z Hodonína do obce Košariská.
V současné době máme v databázi 53 974 vojenských pietních míst, tedy nás brzy čeká
překročení další tisícovky. Za to patří velký dík našim přispěvatelům a vkladačům dat.
V letošním roce naši databázi navštívilo již více než 198 000 čtenářů. Od spuštění internetové
verze to je více než 3 300 000 čtenářů.
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: Jörg C. Steiner, Michal Janiš, Alena Marešová, Martin Klíma, František Gregar, Eva
Lanzendorfová, Josef Němec, Dana Pavlíková, Zdeňka Bláhová, Obyčejný člověk, Josef Bártů, Zdenka
Bláhová, Jan Mejstřík, Michal Zajac, Marek Havránek, Milan Krčmář, Kateřina Andršová Drlíková, Iva
Nocarová, Jiří Tesař, Vladimír Chocholouš, Šárka Kuchtová, Tomáš Vlach, Eva Koutná, Alena Kinclová,
Zlatka Hrubá.
Ve spolku: Brigita Petrášová, Jiří Padevět, Pavel Šmejkal, Petr Blažek.
****

Kronika Projektu
17. 7. 2019
15.8.2019
28.8.2019
15.8.2019
28.8.2019
24.9.2019

53 400 VPM, zapojilo se 1115 osob
53 500 VPM, zapojilo se 1117 osob
53 600 VPM, zapojilo se 1120 osob
53 700 VPM, zapojilo se 1128 osob
53 800 VPM, zapojilo se 1133 osob
53 900 VPM, zapojilo se 1140 osob

Javorník, Puškinova, v první křižovatce při příjezdu do města Javorník od Uhelné
Foto: Michal Zajonc, 01.10.2018

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.
****
127. setkání
127. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 7. srpna 2019 v Praze, jako obvykle v
restauraci U Bronců za účasti Martina, Petra H., Františka M., Vladimíra J. a Jiřího
1) Martin informoval o možném navázání spolupráce, bude řešit výbor spolku.
2) Diskutovali jsme úpravu některých vpm, vložených jako velké celky, kdy bude třeba je rozebrat na
menší a přehlednější části.
3) Proběhla diskuse o zařazování vpm v Praze, z hlediska správního členění Prahy.
Další setkání 4. 9. 2019, ve stejnou dobu a na stejném místě.
zapsal: Martin
****

Cyklopřejezd

12. 7. 2019

12. 7. 2019

13. 7. 2019

13. 7. 2019

Čestná stráž KVH Slovácko & ČSOL Hodonín, 13. 7. 2019

13. 7. 2019

13. 7. 2019 oběd, Sobotište, Slovensko

13. 7. 2019, Podbranč, Slovensko

14. 7. 2019

14. 7. 2019, Brezová pod Bradlom, vrch Bradlo

14. 7. 2019

14. 7. 2019

Zpracoval Jan Kincl, Ferdinand Vrábel
****

Správa z VIII. ročníka cykloprejazduHodonín – Košariská 2019
V dňoch 12. – 14. 7. 2019 sa za ideálneho počasia uskutočnil ôsmy ročník cykloprejazduHodonín –
Košariská. Akciu zorganizovala Československá obec legionárska, Jednota Český Brod a Nadácia Milana
Rastislava Štefánika, Bratislava s podporou mesta Hodonín, Masarykovej společnosti, pobočky
v Hodoníne, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja.

Podujatie spája rodiská TomášaGarrigue Masaryka (* 7. 3. 1850
Hodonín) a Milana Rastislava Štefánika (* 21. 7. 1880 Košariská) a
je zamerané na pripomenutie života a diela týchto dvoch našich
významných osobností, ktoré sa spolu s Edvardom Benešom (* 28.
5. 1884 Kožlany pri Plzni) zaslúžili o vznik československých légií
a o založenie Československej republiky v roku 1918.
Niektorí účastníci podujatia sa začali schádzať v Hodoníne už
v piatok 12. júla a samotný cykloprejazd sa začal v sobotu 13. 7.
o 9. 00 hodine pred pomníkom prvého československého prezidenta
Tomáša Garrigue Masaryka v Hodoníne. Po otvorení akcie
a pietnom akte pred Masarykovou sochou VIII. ročník
cykloprejazdu odštartovala riaditeľka Múzea T. G. Masaryka
v Hodoníne pani Irena Chovančíková.

Prvá etapa viedla z Hodonína po
brehu rieky Moravy cez Skalicu,
Radošovce, Častkov a Sobotište na
hrad Branč. V Sobotišti sme si
oddýchli a pochutnali na výborných
domácich haluškách. Večerné táborenie a posedenie na hrade Branč si užili ako deti, tak aj dospelí pri
opekaní a družnom rozhovore.
V nedeľu 14. júla sme pokračovali druhou etapou z hradu Branč cez Bašnárovcov, Belanských a
Hurbanovu dolinu do Priepasného a odtiaľ na Bradlo. Po pietnom akte na Mohyle M. R. Štefánika sme sa
oboznámili so stručnou históriou tohto monumentálneho diela architekta Dušana Jurkoviča a potom
pokračovali cez Brezovú pod Bradlom do cieľa na Košariskách.

Tohtoročného cykloprejazdu sa zúčastnilo 14 cyklistov, z toho dve deti a traja členovia logistického
sprievodu. Najmladšou účastníčkou bola sedemročná DorotkaHricová z Košíc, najstarším cyklistom bol
sedemdesiatdeväťročný starosta Sokola Přemysl Karas z Kyjova a vyše osemdesiatročný MUDr. Zdeněk
Hlobil z Veselí nad Moravou, ktorý na akciu chodí už tradične ako zdravotnícke zabezpečenie. Našťastie
tento rok nemal žiadnu „prácu“, lebo sa nikto z účastníkov nezranil ani neochorel. Po rozdaní
účastníckych diplomov na Košariskách sa účastníci akcie rozišli v dobrej nálade domov.
Vďaka účastníkov akcie patrí okrem sponzorov akcie aj členom Jednoty ČsOL v Hodoníne, ktorí
zabezpečili čestnú stráž v legionárskych uniformách a pánovi Ing. Milanovi Kadlíčkovi, starostovi obce
Podbranč za súhlas s možnosťou prenocovania na hrade Branč.
F. Vrábel
****

Publicistika
Nová schránka pro geocaching
Byla zřízena v Chorvatsku, jako přípomínka i našich vojáků. GC858V8 - Monument to war veterans.
Místo je zajímavé i tím, že přestože jde o chorvatský pomník padlým a zemřelým v operaci Oluja je
evidován jako český válečný hrob HRV1515.
Tato cache je věnována památce všech válečných veteránů. Založena českými veterány, kteří zde přišli
o své přátele. Nechť odpočívají v pokoji.
Věnujte jim tichou vzpomínku.

Martin
****

Rekonstrukce pomníku v Javorníku, okres Jeseník
Jak známo, mapování vojenských pietních míst je nikdy nekončící práce. Památky se mění, stěhují.
Někdy k horšímu, ale většinou k lepšímu. Tentokrát pěkná rekonstrukce pomníku v Javorníku. Díky za
takový přístup.

Vlevo stav v roce 2009, vpravo v roce 2018.
Martin
****

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
Nález korespondenčního lístku pro Adolfa Svítka z Divic, rok 1917
Dobrý den,
jsem filatelista a minulý týden se mi dostala do ruky pozůstalost, sbírka Rakouska včetně několika
korespondenčních lístků z období do roku 1918. Mezi nimi jsem objevil Feldpostkarte adresovanou
válečnému zajatci Adolfovi Svítkovi z Divic, tenkráte

Hrob Obětí 1. světové války

****

Umístění: Calci, Via Calcesana, Cimitero Comunale,
společný hrob
Nápis:
QUI RIPOSANO I RESTI
MORTALI DEI CADUTI DI
NAZIONALITA´AUSTRO
UNGARICA DELLA GUERRA
1915 - 1918

Jager Josef, Di Ian, 20, +19.11.1917, Stezeny,
Czeco, Soldato nel 90 Baon Zappat., Malaria acuta
Jager/Jäger/Jagr Josef těchto osobních dat nebyl v žádné databázi identifikován a to ani v databázi
legionářů, jak je uvedeno na pomníku v obci Stěžery
Josef Jager 1897 Stěžery, H. Králové 19.11.1917
Od naší čtenářky:
Dobrý den,
nepíši ani snad dotaz jako poděkování za pěkný článek o zemřelých rakouských vojácích v Itálii v místě
Calci.
Dozvěděli jsme se nám naprosto neznámé informace o našem příbuzném panu Josefu Jägerovi ze Stěžer.
Byl to bratr mé babičky z maminčiny strany.
Snažila jsem se také různě pátrat na základě zápisu na pomníku padlých ve Stěžerách, ale bohužel jsem
nic nezjistila. O mém praprastrýci se nezachovalo vůbec nic.
Proto mě Váš článek potěšil - jsem ráda, že Pepíček (jak mu v rodině říkáme) není někde zmrzlý v
horách, ale svítí na něj po všech útrapách toskánské slunce.
Říkali jsme si s rodinou, že se za ním vypravíme podívat.
Ještě jednou díky za Vaše snažení, ať se daří
Vladimíra Vrbová, Stěžery

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

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Najdena dnes na velmi prijemnom vylete na Juznu Moravu spolu s admirall. Dnes nam aj pocasie celkom
prialo, hoci neskor bolo uz aj dost teplo. Navstivili sme i zopar celkom zaujimavych miest, za ktore
vsetkym ownerom dakujeme. Urcite sa sem este niekdy vratim.
Keska najdena bez problemov.
lafin
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Díky za keš. Dozvěděl jsem se o partyzánském hnutí na Mělnicku. Pole bylo poněkud bahnité.
Vvladik
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Děkujeme za příjemnou nedělní procházku po zajímavých místech. Obzvláště oblast Kerska na mě
udělala hluboký dojem! Je zde opravdu krásně! Díky všem ownerům za jejich pěkné krabičky!
Navštíveno společně s geo.luki. Pro úsporu místa v logbooku záznamenáno zkráceně GEOZK. Děkujeme
za pochopení a hlavně za keš! :-).
Zatoulaná kočka
****

GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Díky za tuhle pěknou kešku, odlovenou za pomoci kamaráda. Dnes jsem vyrazil do Českého Brodu a jeho
okolí a tato mysterka byla jednou z těch dnešních keší. Finálka byka na moc krásném místě. Ownetovi
dávám za tuto sérii bod, protože si ho zaslouží. Legionářů si moc vážím a je dobře, že si je takto
připomínáme i my v geocachingu
Vlada67
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Podvečerní výlet na kole proložený stoupáním k téhle krabce - krásný závěr letních prázdnin ! Na místě
snadný nález, diky za keš !
Kypricek
****

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

březen

duben

Zájezd do polského Saganu
(česky Zaháň) na akci k
22.-24.
výročí velkého útěku
setkání účastníků projektu
mapování VPM

6.3.

restaurace U Bronců, Praha

1700

setkání účastníků projektu
mapování VPM

3.4.

restaurace U Bronců, Praha

1700

Schůze ČsOL

17.4.

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
1700

Workshop členů jednoty v
rámci projektu mapování
VPM a přípravy brožur na
rok 2020
návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

květen

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

červen

červenec

zájemci

15.5.

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií
setkání účastníků projektu
mapování VPM

5.6.

restaurace U Bronců, Praha

Schůze ČsOL

20.7.

Praha

zájemci

Osmý ročník cyklistického
přejezdu mezi rodišti
M.R.Štefánika a T.G.
Masaryka
setkání účastníků projektu
mapování VPM

srpen

10.7.

restaurace U Bronců, Praha

1700

Schůze ČsOL
setkání účastníků projektu
mapování VPM

7.8.

pietní akty ke dni české
státnosti 28.9.
září

říjen

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.

prosinec

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

sobota
23.11.

klubovna ČsOL v hotelu
Legie, Praha
(bude
upřesněno)

1000

setkání účastníků projektu
mapování VPM

4.12.

restaurace U Bronců, Praha

1700

další plány:
-

1700

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

návštěva Mezinárodních
trhů Militarií

listopad

restaurace U Bronců, Praha

společně se
středočeskou
SVV

zájemci

Společně s
ČsOL Český
Brod

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 třetím čtvrtletí 2019 nám přispěli:
xxx
Děkujeme za podporu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce: Košariská, Jan Kincl, 14.7.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

