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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 2020.

do

rukou

první

číslo

zpravodaje

Spolku

V prvním čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více
než 1500 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo 18 nových ochotných pomocníků, celkem je nás
nyní 1189.
Naše databáze se i v tomto čtvrtletí plnila velice svižným tempem, takže celkový počet fotografií, které
prezentujeme online, je už více než 100 000.
Schůzková činnost spolku byla v tomto čtvrtletí vzorná, proběhla 3 setkání a zápisy z nich naleznete
v samostatných článcích.
Nezbývá mi tedy, než 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, ve spolku

Noví přispěvatelé: Vladimír Kristofovič, Stanislav Dulík, Vojtěch Klimt, Michal Vaněk, Oleh Kurliuk,
Petr Fišer, Ľubica Krištofová, David Dlabal, Jiřina Fojtů, Petr Boček, Vítězslav Kotík, Martina Charvátová, Libuše Eliášová, Jiří Retka, Jitka Tůmová, Radim Urbanek, Jana Dluhošová, Luboš Smolík.

****

Kronika Projektu
5.1.2020
21.1.2020
6.2.2020
11.2.2020
19.2.2020
28.2.2020
3.3.2020
9.3.2020
10.3.2020
12.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
23.3.2020
27.3.2020
30.3.2020

54 900 VPM, zapojilo se 1177 osob
55 000 VPM, zapojilo se 1180 osob
55 100 VPM, zapojilo se 1182 osob
55 200 VPM, zapojilo se 1183 osob
55 300 VPM, zapojilo se 1183 osob
55 400 VPM, zapojilo se 1184 osob
55 500 VPM, zapojilo se 1186 osob
55 600 VPM, zapojilo se 1186 osob
55 700 VPM, zapojilo se 1186 osob
55 800 VPM, zapojilo se 1187 osob
55 900 VPM, zapojilo se 1189 osob
56 000 VPM, zapojilo se 1189 osob
56 100 VPM, zapojilo se 1189 osob
56 200 VPM, zapojilo se 1189 osob
56 300 VPM, zapojilo se 1189 osob

Hřbitov rakousko–uherských zajatců, Čirčik, křesťanský hřbitov číslo 11 poblíž bývalého zajateckého
tábora Trojick, nedaleko ulic Čajkovského a Botanická.
Autor: Radim Chrást, 2019.

Z našich aktivit
Prohlášení:
Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa se mohou vyskytovat některé symboly z dob nacismu
či
komunismu.
Jsou
zde
uveřejněny
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
www.vets.cz jednoznačně distancují. Zároveň se distancujeme od osob, které památky poškozují či
odcizují, a toto jednání rezolutně odsuzujeme.
****
Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelná spolková setkání, a to ve vybrané středy od 17 hodin
v restauraci U Bronců, Biskupská 1139/4, Praha 1. V roce 2020 setkání příznivců spolku proběhne
v těchto dnech: 8/1, 5/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11 a 2/12.
131. setkání
131. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 8. ledna 2019 v Praze, jako obvykle
v restauraci U Bronců, za účasti Marka, Františka, Honzy a Jiřího.
1) Diskuze v k detailům vkládání.
Zapsal: Jiří
****
132. setkání
132. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 5. února 2019 v Praze, jako obvykle
v restauraci U Bronců, za účasti Františka, Martina, Vladimíra J., Miroslava, Petra, Dana a Jiřího.
1) Diskuze ke způsobu určování lokality, kde se nachází dané VPM, v případě, že jde o obec označenou
tabulí se dvěma názvy. Například Horní Ves – Mlejnek, kde Mlejnek je podřízená (ale ohraničená) část
obce Horní Ves. V takovém případě stále používáme zápis podle nejnižšího dělitelného územního celku,
tady části Mlejnek.
2) Další diskuse byla podobná, situace je tato: hřbitov je velice blízko obce „A“, ale leží v katastru obce
„B“, která je od hřbitova třeba kilometr. I když to svádí k tomu, hřbitov přiřadit k obci „A“, zařadíme jej
podle katastru, tedy pod obec „B“. Je to podobná situace, jako když se VPM nachází třeba v lese za obcí.
3) V případě nejistoty, jak vložit, se, prosím, obracejte na Jirku.
4) Jirka nás informoval o postupu v projektu „Drážďany“, kde už jsou na webu první hotová propojení
(https://www.vets.cz/vpm/projekt-drazdany/).
5) Vladimír J. nás informoval o vývoji ohledně nového spolkového trička, vše postupuje kupředu.
6) Následovalo právní okénko, jehož obsah nemůžeme dát na web. Není to však nic nepatřičného, naopak
se to týká našeho zajištění do budoucna.
Zapsal: Martin

133. setkání
133. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 4. března 2020 v Praze, jako obvykle
v restauraci U Bronců za účasti Honzy, Jiřího a Ferdinanda
1) Ferdinand přinesl několik novinek ze Slovenska a dění kolem ČsOL.
2) Akce „nová spolková trika“ pokračuje – upřesňujeme zadání – 2 barvy (zelená a písková), znak výšivka (ne nášivka), vlaječka na rukávu.
3) Dohodnuto upravit plán akcí tak, aby spolková VH nekolidovala s akcemi ČsOL, jak se to, bohužel,
stává v posledních letech.
Zapsal: Jiří
****
Projekt „Drážďany“
Společný projekt organizací Gedenkstätte Münchner Platz Dresden a Ústavu pro studium totalitních
režimů se zabývá dokumentací československých občanů popravených na popravišti drážďanské věznice
na Münchner Platz v období nacionálního socialismu na základě rozhodnutí německých soudů.
Téměř dvě třetiny osob (nejméně 855 z celkového počtu 1345), které byly v období nacismu popraveny v
Drážďanech, pocházely z předmnichovského Československa. Projekt má, pokud možno, detailně zdokumentovat každý jednotlivý případ a zároveň postihnout obecná specifika Drážďan jako jednoho z center nacistické soudní perzekuce ve vztahu k našemu území.
Cílem projektu je komplexní zmapování všech v Drážďanech popravených Čechoslováků formou interní
česko-německé databáze. Výsledky výzkumu budou veřejnosti zpřístupněny formou webového portálu.
Každá z popravených osob by měla mít svou webovou stránku, kde budou shromážděny všechny dostupné dokumenty, fotografie a webové odkazy k dané osobě.
Spolek pro vojenská pietní místa se také zapojil do této aktivity. Naším úkolem bude vyhledat pamětní
desky, pomníky nebo kenotafy se vztahem k popraveným osobám a propojit naše medailony ze sekce
Jména z pomníků s profily na webových stránkách projektu.
Tato stránka je zatím pracovním odkazem. Až bude funkční plná verze projektového webu, bude možno
se přímo „prokliknout“ z naší sekce Jména z pomníků na jednotlivé profily na webu projektu. Totéž bude
možné i opačnou cestou.
Momentálně se v hlavním menu našich stránek nachází „tlačítko“ Projekt Drážďany – odkaz na prostor,
kde budeme postupně zveřejňovat naše medailony jmen ze seznamu tohoto projektu.
Pro více informací o vývoji celé akce sledujte stránku Aktuality nebo veřejnou skupinu spolku na facebooku.
Garant za spolek:
Jiří Porteš
****

Aktualizace dat
1. 1. 2020: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 836 fotografií (což je 879 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 95 723 fotografií vojenských pietních míst (což je 122, 7 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 99 253 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 662 profilů v části Jména z pomníků.
****
2. 2. 2020: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 865 fotografií (což je 910 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 96 588 fotografií vojenských pietních míst (což je 123, 6 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 100 180 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 725 profilů v části Jména z pomníků.
****
1. 3. 2020: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 827 fotografií (což je 802 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 97 415 fotografií vojenských pietních míst (což je 124, 4 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 101 035 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 740 profilů v části Jména z pomníků.

****

Další tisícovka
Podařilo se nám v naší databázi překonat další kulaté číslo. Od října 2019 bylo vloženo 1000 nových lokalit, tedy dnes čtenářům můžeme nabídnout už více než 55 000 vojenských pietních míst. Díky všem
přispěvatelům do naší databáze.

****
Malé statistické překvapení hned v počátku roku
Návštěvní rekordy naší databáze dosud padaly v květnu a listopadu. Dosavadní maximální počet unikátních návštěv byl z loňského listopadu (30901) a rekord v prohlédnutém počtu stránek za den byl ze stejného měsíce (80653). I denní rekord v návštěvě byl z loňska, v květnu to bylo 1371 návštěv. Všechna tato
čísla v letošním lednu padla. Počet unikátních návštěv (37776), denní rekord v návštěvě (1463) a počet
prohlédnutých stránek (102614) jsou nové rekordy.

****

Publicistika
Pamětní desky na Staroměstském náměstí

Vladimír

Demobilizovaní legionáři a jejich poválečný osud.
Našim přispěvatelům se daří nacházet stále více informací. Tentokrát o Františku Bartálovi a Vendelínu
Kašíkovi z obce Starý Poddvorov.

Brigita
****

Jména z pomníků
Je obecně známo, že náš spolek mapuje vojenská pietní místa. Ovšem čas od času se jméno jedné osoby
vyskytuje na více památkách. Potom je vhodné tyto památky přes danou osobu propojit do malého příspěvku ve formě tzv. Jmen z pomníků". Občas tam najdete i nějaký příběh, další fotografii, atd. Takových
stránek máme již více než 2700.

****
Pruské hroby
Prusko-rakouská válka byla válka vedená v roce 1866 mezi Pruským královstvím, Italským královstvím
a jejich spojenci na straně jedné, a Rakouským císařstvím a jeho spojenci na straně druhé, o převahu
v Německém spolku.
Z hlediska válečných hrobů je to také ukázka faktu, že i přes vzájemnou nevraživost, množství obětí
a materiálních škod následně nebyl problém na území rakouského mocnářství stavět a udržovat hroby
a pomníky padlých protivníků, tedy Prusů.
To je z pohledu dnešních dní v podstatě zázrak. Tehdy to ale byl běžný projev civilizovaného chování.
Tato ukázka je z Břeclavi, v databázi však má náš spolek podobných míst stovky a Komitét pro udržování
památek z války roku 1866 je zmapoval všechny a navíc je i udržuje.

****
Hřbitov rakousko – uherských zajatců v lokalitě Čirčik v Uzbekistánu, Leží zde například Josef Dvořák z
Čimic, který zemřel 6. 4. 1916, či Josef Janoušek z Dyjic u Dačic, zemřelý 14. 1. 1916.

****

Někdy nemusí být z náhrobku zřejmá vazba ke konkrétní osobě. Badatel však dokáže najít správné souvislosti a hrob rotmistra Hály, který zahynul při výkonu vojenské služby, je v databázi.

****
Tablo Obětem 1. světové války
Někde se oběti války z řad farníků připomínají pomníkem, někde pamětní deskou, a někde třeba tablem
v příslušném kostele. Zde například v obci Krumvíř.

****

Memoriál čs. legionářů a válečných veteránů
Pohár Jaroslava Lieskovana v šachu mládeže do 15 let

****
Čas od času nám někdo vyčítá, že nevěnujeme pozornost padlým v 1. světové válce z řad prostých vojáků
c. k. armády. Není to samozřejmě pravda, vždy se řídíme pravidlem, že nikdo nesmí být zapomenut. Jen
to nejde zvládnout všechno okamžitě.
Dnes si tedy můžeme připomenout vojáka Albina Philippa, který zahynul 12. 6. 1917 v Rusku. Jeho hrob
najdete v obci Škrle na Chomutovsku.

****

****

Z badatelny
aneb co nám vydalo pátrání ve spolupráci s čtenáři
Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek
Žádost o spolupráci či pomoc, vaše dotazy
Dotaz na doplnění souřadnice

Dotaz č. 175 - Kde se nachází nebo nacházela Podgajera?

Reakce tazatele, která nás moc potěšila:
„Velice jste nám pomohl rozřešit tuto dlouholetou rodinnou záhadu skonu našeho předka.
Za to Vám i Vašemu kolegovi patří veliký dík.”
****

****

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

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Dnes jsem při průjezdu tímto polesím konečně věnoval pozornost nejen krásným stromům, ale i keškám.
Tahle je už poněkud starší, tak jsem rád, že ještě i na mě počkala. Pomník i padlý velikán - oboje určitě
stojí za připomenutí.
BBBubak
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Díky za keš. Dali jsme ji společně s bumbikem při sobotním výletu, abychom neviděli moc lidí a
nesmrděli zároveň doma.
srbak
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Byla jsem ráda, že tu nejsem v roce 1945: působivé místo, hezký pomník a ty hrobečky... všechny upravené a ozdobené květy, těšilo mě, že na ně stále někdo vzpomíná. Chvíli jsme s poustnik a vláčkem
zavzpomínali a pak šli hledat. GPSka nás pěkně honila, ale množina geoobjektů byla naštěstí konečná, tak
jsme po rozšíření okruhu našli. Díky za kešku i připomenutí smutné historie :-).
Pemberley
No to je to hrdinství na poslední chvílu ..., Bez výcviku a organizace ...., Jako spousta iných spontálních
akcí občanů na konci války ...., No co nikdo neví co by dělal na jejich místech ..... !!! ČEST JEJICH
PAMÁTCE !!!
Janny1977
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Touto keší jsme završili naše dnešní putování Pošembeřím, Příjemná procházka, děkuji za pozvání
Hihňálek
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Posledni kesky v roce s Gapa1. Smutne pribehy obycejnych lidi. Diky za jejich predstaveni a ukazani
mista, moc pekny hrbituvek se spoustou starych nahrobku, diky za fajn kesku!
DrewX
****
GC4Y9H3 (VPM0008) Nezapomínejme
V údržbě
****

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu VPM

Statistika návštěv od roku 2007

Plán aktivit Spolku pro vojenská pietní místa na rok 2020
čas
poznámka
zahájení

měsíc

akce

den

místo

leden

setkání účastníků projektu mapování VPM

8.1.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

únor

setkání účastníků projektu mapování VPM

5.2.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

8.3.

Praha,
Výstaviště
Letňany

setkání účastníků projektu mapování VPM

4.3.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

1.4.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

6.5.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

21.6.

Praha,
Výstaviště
Letňany

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.6.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

červenec setkání účastníků projektu mapování VPM

1.7.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

srpen

setkání účastníků projektu mapování VPM

5.8.

září

setkání účastníků projektu mapování VPM

2.9.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

7.10.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

4.11.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

březen

duben

květen

červen

říjen

listopad

zájemci

0800
1300

Seminář k problematice vojenských hrobů a
sobota
vojenských pietních míst – 12. ročník, Valná
21.11.
hromada Spolku

Praha
(bude
upřesněno)

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

6.12.

Praha,
Výstaviště
Letňany

setkání účastníků projektu mapování VPM

2.12.

restaurace
1700
U Bronců, Praha

prosinec

–

zájemci

1000

zájemci

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 již není 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: 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 (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.
Žádost o spolupráci pro školy, badatele, zájemce:
„Historie válek – to jsou osudy!“
Jak známo, přes území naší země se za posledních mnoho set let přehnal nespočet válečných konfliktů.
A nebyly to jen ty, pro svůj rozsah na našem území, obecně známé, jako třeba Prusko-rakouská válka z
roku 1866, 1. světová válka nebo počtem obětí nejhrůznější 2. světová válka.
Také mnoho dalších konfliktů zde zanechalo stovky a tisíce obětí z řad bojujících vojáků, ale i civilních
osob. Například i studená válka měla nespočet obětí při pokusech o přechod státní hranice, stejně jako
vojáků, padlých při plnění svých povinností vojenské služby. V lazaretech umírali vojáci, dovezení na
území Čech z dalekých bojišť, civilisté zase na následky náletů, ale i nehod vojenské techniky.
Je velmi obtížné říct, kolik obětí vlastně přináší šílenství válek pro nějaké území.
Ano, není to jednoduché, ale to neznamená, že je nemůžeme zkusit spočítat. Ba co víc, proč jen počítat,
když existuje také alespoň malá šance ke každému jménu najít příběh, jeho osud. Spousta dnes neznámých, mnohdy zapomenutých osudů, může ožít. Na našem území zahynulo tolik set tisíc lidí, že je skoro
nemožné, aby zde byla rodina, z které by nějaká oběť válek nepocházela. Kde by neexistovala vzpomínka
na pradědečka, příslušníka Československých legií, na dědečka odbojáře nebo vojáka Československého
zahraničního či domácího odboje. Nebo na otce - vojáka prezenční služby a pochopitelně i
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 jednotlivých části naší vojenské historie. Ministerstvo obrany spolu s obcemi má za povinnost vést evidenci válečných hrobů, to je něco přes 30 000 památek. Některé spolky se zabývají jen určitým úsekem dějin, jako například válkou roku 1866. A pak je tu náš 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 v současné době disponuje databází více než 55 000 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 bychom rádi, i s vaší pomocí, změnili!
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 člověka, který je kde
na jaké památce zmíněn. Ano, opravdu chceme, aby z každého jména uvedeného na libovolné památce
vedl odkaz do sekce „Jména z pomníků“. Každý osud bude mít vlastní stránku. Tam možná u někoho bude informacíjen poskrovnu, třeba jen jeho jména a osobní data, někde už fotografie, ale někde celý příběh
a u někoho třeba i kopie jeho dokumentů. Prostě cokoliv se podaří dohledat. Jednou půjde o jména notoricky známých vojáků, a jindy to budou jména, jež už desetiletí 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 odkaze „Jména z pomníků“. Ne, nebude to hotové za rok, ale věříme, že jednou ano.

Dovolujeme si tedy oslovit vás, zájemce o historii, malé badatele, ale především školy. Pomozte nám
v rámci svých aktivit a výuky 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 můžete podle 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 tedy - jak začít:
1) Projděte si stránky www.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 tato spojení osob s místy. Nejde jen o shodu ve jméně (takových shod bude mnoho), ale je nutné, aby se jednalo o konkrétní osobu. Už to je velký přínos pro začátek popisu osudu dotyčného člověka.
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 i 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 však 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 s sebou přináší války a vojenské řemeslo.

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují:

V prvním čtvrtletí 2020 nám přispěli:
Finanční dar – Olda Tetur
Děkujeme za podporu!
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