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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

třetí

číslo

zpravodaje

Spolku

Ve třetím čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více
než 800 památek. Zároveň se k naší aktivitě přidalo 20 nových ochotných pomocníků, celkem je nás nyní 1235.
Současná situace ohledně koronaviru COVID-19 nám bohužel přinesla jednu změnu. Tradiční místo
spolkových setkání restaurace U Bronců skončila. Možná dočasně, možná na vždy. Novým místem byla
nyní určena restaurace U Českého lva, která je nedaleko původního kultovního místa našeho spolku.
Schůzková činnost spolku byla i v tomto čtvrtletí nadále poznamenaná probíhajícími opatřeními proti nákaze COVID-19.
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: Helena Ledvinová, Ondřej Kolář, Vítězslav Hanák, Ori Main, Vladimír Gondas, Mgr.
Renáta Majchráková, Zdeněk Hlavatý, Lukáš Abt, Libor Vojáček, Karel Lojka, Rudi Kreisl, Luděk Bárta,
Petr Frencl, Adam Czech Pol (FCAFA.com), Josef Dolejší, Vladimír Šustáček, Jaroslav Ravas, Furio
Gaudiano, Marie Němečková, Libor John.

Členové spolku: V tomto čtvrtletí se nikdo nepřidal.

****

Kronika Projektu
1. 7. 2020
21. 7. 2020
26. 7. 2020
10. 8. 2020
22. 8. 2020
26. 8. 2020
8. 9. 2020
18. 9. 2020

57 800 VPM, zapojilo se 1215 osob
57 900 VPM, zapojilo se 1217 osob
58 000 VPM, zapojilo se 1220 osob
58 100 VPM, zapojilo se 1224 osob
58 200 VPM, zapojilo se 1225 osob
58 300 VPM, zapojilo se 1229 osob
58 400 VPM, zapojilo se 1232 osob
58 500 VPM, zapojilo se 1233 osob

Dubčany, náves.
Autor: Pavlína Koncošová.

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 Českého lva, Praha 8, Sokolovská 41/7. 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.
136. setkání
136. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 2. 9. 2020 v Praze, nově v restauraci U
Českého lva za účasti Františka, Honzy a Jiřího.
1) Debata o přijímání nových členů




zájemce o vstup do Spolku by měl před tímto krokem se Spolkem nějakou dobu spolupracovat
nebo být pro něj nějakým způsobem přínosem,
tj. ne postup ve smyslu „vstoupím k vám a začnu něco dělat“, ale dlouhodobě spolupracuje - nabízíme mu vstup anebo jeho žádost o vstup schvalujeme,
i nadále držíme linii – spolek je apolitický a nestranný, nechceme být spojovaní s jakoukoliv stranou nebo jiným, jednostranně zaměřeným sdružením.

2) Debata o Valné hromadě



letošní VH je volební
Jiří navrhuje malou změnu volebního systému (bude diskutováno interně na diskuzním webu
Spolku)
Zapsal: Jiří
****

Aktualizace dat
1. 8. 2020: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 680 fotografií (což je 430 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 101 719 fotografií vojenských pietních míst (což je 128,5 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 105 484 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 790 profilů v části Jména z pomníků.
****
3. 9. 2020: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 848 fotografií (což je 760 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 102 567 fotografií vojenských pietních míst (což je 129,2 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 106 383 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 796 profilů v části Jména z pomníků.
****
1. 10. 2020: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 573 fotografií (což je 480 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 103 140 fotografií vojenských pietních míst (což je 129,7 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 106 962 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 800 profilů v části Jména z pomníků.
****

****

Publicistika
Často se dneska píše o hackerských útocích. A na viníka se ukazuje podle IP adresy. Protože jsem jedním
ze správců některých webů, setkávám se s podobnými útoky sice občas, ale přece. Weby, kterým se
věnuji, se zabývají problematikou vojenských pietních míst, takže každý útok na ně je z mého pohledu
pěkná prasárna, ale jak se říká, prachy nesmrdí a někteří prostě netrpí přetlakem intelektu. Navíc mnoho
útoků v podstatě ani nedělá člověk, ale software, který hledá chyby systému a pak se holt stane, co se stát
muselo.
Nicméně, proč to píšu. Jedním z možných útoků je zahlcení přístupu na danou stránku. Stručně řečeno,
najednou přijde záplava návštěv na danou stránku, nad rámec běžného provozu. Případně ještě zaplní
diskuse absurdními komentáři, nebo reklamou na cokoliv.
Jako třeba dnes, v komentářích pro obec Lidice. Už to samo svědčí o nechutnosti.
Útok pocházel z východu, to je zjevné jak z použitého jazyka, tak obsahu textu. Jako moc z Ruska nebo
Běloruska už je otázka. Nicméně, použitá IP adresa 89.238.178.46 je ze Španělska.
Píšu to tady jen proto, aby bylo jasné, že dnešní digitální doba si nebere servítky a někoho obvinit je až
moc snadné. No a taky jsem chtěl naznačit, že doba, kdy nikomu není nic svaté, je prostě realitou.

Martin
****
Gratuluji Spolku pro vojenská pietní místa k překročení hranice další tisícovky vojenských pietních míst
vložených do online databáze.
Nově spolek nabízí pro své čtenáře více jak 58 000 památek, jak v České republice, tak v zahraničí.
A protože mám možnost vědět, tak gratuluji také k zakulacení počtu přispěvatelů do databáze, kterých je
aktuálně 1 220.
Dobrá práce.

Martin

****

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
Dnes bez příspěvků.
****
Spolek pro komunikaci se zájemci o problematiku vojenských pietních míst nepoužívá pouze módní sociální sítě. Máme i diskusní fórum. Aktuálně počet diskutujících překročil číslo 200.
https://diskuze.vets.cz/

****

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

GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Finálka nalezena v 10.10 hod. po chvíli hledání, protože jsem si nepoznačila celou nápovědu. Pěkná velká
krabička potěšila. I celé okolí Tvrdonického polesí mile překvapilo svou malebností a super dlouhou rovnou cestou, takže jsme si projížďku na kole dokonale užili.
Gresaci
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Tak tohle je dobrý kousek. Než jsem sem jel, tak jsem si dlouhou dobu říkal, kde ta keška jako je...asi
někde uprostřed divočiny. A ona vlastně jo. Všude kolem Vás vidíte neprostupné porosty a pak najednou
cestička jak někde ve fantasy a v tu chvíli to na Vás koukne. Velice zajímavý příběh, díky za odvyprávění. Zaslouží si to.
MalarkeyCZ
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Při naší dnešní výpravě po Hrabalových stopách mi zrvona moc času na kešky nevyzbylo a že jich tu
vůkol je, tak alespoň pár pro radost, třeba se sem vrátím pro důkladnější prozkoumání a jen na kešky.
Díky za keš a připomenutí této smutné části naší historie..
sarka007
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Dávám bodík za pěknou sérii.
Hovorci
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Párkrát jsme jeli na kole okolo údolím Úštěckého potoka a dnes jsme se tedy zajeli podívat sem. Zašli
jsme se podívat i na zmiňovaný hrob. Díky za informace. Nedávno jsem keš se stejnou tématikou odlovila
v Kocbeřích..
dumafizu
****
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
zahájení

měsíc

akce

den

místo

leden

setkání účastníků projektu mapování VPM

8.1.

restaurace
17:00
U Bronců, Praha

únor

setkání účastníků projektu mapování VPM

5.2.

restaurace
17:00
U Bronců, Praha

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

8.3.

Praha, Výstaviště
Letňany

setkání účastníků projektu mapování VPM

4.3.

restaurace
17:00
U Bronců, Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

1.4.

restaurace
17:00
U Bronců, Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

6.5.

restaurace
17:00
U Bronců, Praha

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

21.6.

Praha, Výstaviště 08:00
Letňany
13:00

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.6.

restaurace
17:00
U Bronců, Praha

červenec setkání účastníků projektu mapování VPM

1.7.

restaurace
17:00
U Bronců, Praha

srpen

setkání účastníků projektu mapování VPM

5.8.

září

setkání účastníků projektu mapování VPM

2.9.

restaurace
Českého
Praha

U
lva, 17:00

setkání účastníků projektu mapování VPM

7.10.

restaurace
Českého
Praha

U
lva, 17:00

setkání účastníků projektu mapování VPM

4.11.

restaurace
Českého
Praha

U
lva, 17:00

březen

duben

květen

červen

říjen

poznámka

zájemci

–

zájemci

listopad
Seminář k problematice vojenských hrobů a
sobota
vojenských pietních míst – 12. ročník, Val21.11.
ná hromada Spolku

Praha
(bude
10:00
upřesněno)

návštěva Mezinárodních trhů Militarií

6.12.

Praha, Výstaviště
Letňany

2.12.

restaurace
Českého
Praha

prosinec
setkání účastníků projektu mapování VPM

U
lva, 17:00

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:

Ve třetím čtvrtletí 2020 nám přispěli:
Tentokrát nikdo.
Děkujeme za podporu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce: Pomník Obětem 1. světové války, Vrchní Orlice - zaniklá obec, Eliška
Drábková, 14.08.2020
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