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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 2022.

do

rukou

první

letošní

číslo

zpravodaje

Spolku

V prvním čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit bezmála 600 památek
(aktuálně se v databázi nachází 62585 vojenských pietních míst). Zároveň se k naší aktivitě přidalo 14
nových ochotných pomocníků, celkem je nás nyní 1394.
Situace ohledně koronaviru COVID-19 je sice stále nejasná, nicméně většina restrikcí už byla zrušena a je
tedy možné se více setkávat. Podařilo se uspořádat několik setkání, o nichž je více uvedeno samostatně
níže.
Válka na Ukrajině bohužel přináší nesmyslné útoky na válečné hroby a vojenská pietní místa. Dobrou
zprávou je, že některá poškození už se povedlo odstranit. Trvalejší změny pietních míst a poškození se
pravděpodobně v budoucnu stanou fotografickým doplňkem naší stávající databáze.
Vážení čtenáři, přispěvatelé, spoluspolkovníci – mnoho zdaru v naší práci.
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!
Martin
****
Vítejte mezi námi, ve spolku
Noví přispěvatelé: Jiří Hesoun, Václava Rišková, František Maczkó, Tony Moseley, Vratislav Zeman,
Jan Zelený, Jan Smolka, Ondřej Soukup, Milena Horná, Alena Vokáčová, Ing. Antonín Čech, Pavla Drapáková, Jiří Pavluch, Vladimír Kuncl.
Členové spolku: V tomto čtvrtletí se nikdo nepřidal.
****

Kronika Projektu
09.01.2022
26.01.2022
16.02.2022
03.03.2022
23.03.2022

62 100 VPM, zapojilo se 1386 osob
62 200 VPM, zapojilo se 1389 osob
62 300 VPM, zapojilo se 1390 osob
62 400 VPM, zapojilo se 1392 osob
62 500 VPM, zapojilo se 1394 osob

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny, Šurice, oproti domu č. 146, Autor: Ladislav Barabás, 18. 8. 2021.

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 2022 setkání příznivců spolku proběhne v těchto dnech: 5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 13/7, 3/8, 7/9, 5/10, 2/11 a 7/12.
152. setkání
152. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 5.1.2022, v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se: Petr, Jiří
1. poslední novinky
2. obecně
zapsal: Jiří
****
153. setkání
153. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 2. 2. 2022, v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se: Petr, Jiří, Honza, host Monika








Facebook – adminové by měli podle svých možností kontrolovat skupinu a nevhodné příspěvky
mazat. V systému je i možnost dát přispěvateli vědět, proč byl příspěvek smazán. Pokud bude přispěvatel nepoučitelný – bude ze skupiny vyloučen.
Google změnil pravidla pro „parkování emailů“ – naše emaily s koncovkou @vets.cz budou přesunuty na jiné místo. Ti, kterých se to týká, budou informovaní samostatným emailem.
Potvrzeno – VH za rok 2021 – proběhne korespondenčně
Odevzdáno účetnictví 2021 – čekáme na zpracování.
Posun Spolku – Jiří představil témata k diskuzi: úprava stránek pro lepší čtení na mobilech, interaktivní mapa VPM, změna pravidel pro vkládání souřadnic, algoritmus pro snadnější řešení JzP
Projekt Drážďany – vloženo 81 profilů z cca 800 – vzhledem k tomu, že ÚSTR a muzeum Drážďany je v poslední fázi – Jiří trochu volá o pomoc.
Důležité info na závěr – náš příznivec a podporovatel Monika – je už Mgr.
zapsal: Jiří
****

****

Aktualizace dat
2. 2. 2022: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 435 fotografií (což je 473 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 112 153 fotografií vojenských pietních míst (což je 138,8 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 116 346 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 544 profilů v části Jména z pomníků.
Nová data jsou z ČR, SRN, Slovenska a Velké Británie.
****
2. 3. 2022: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 374 fotografií (což je 400 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 112 527 fotografií vojenských pietních míst (což je 139,2 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 116 726 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 567 profilů v části Jména z pomníků.
Nová data jsou z ČR, Polska a Slovenska.
****
1. 4. 2022: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 364 fotografií (což je 438 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 112 891 fotografií vojenských pietních míst (což je 139,6 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 117 103 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 674 profilů v části Jména z pomníků.
Nová data jsou z ČR, SRN, Rakouska a Slovenska.
****

****

Publicistika
Mimochodem, víte, že i Spolek pro vojenská pietní místa má interaktivní mapu s pomníky, válečnými
hroby nebo pamětními deskami? Mapa neobsahuje všechna místa, která má spolek v databázi, vzniká
zpětně jako samostatná část, ale pro zájemce je k nahlédnutí na adrese https://www.vets.cz/vpm/mapa/.

Martin
****
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/

****

Z badatelny
aneb co nám vydalo pátrání ve spolupráci s čtenáři
Ohlasy a komunikace se čtenáři z našich internetových stránek
Žádost o spolupráci či pomoc, vaše dotazy
Tentokrát bez příspěvku.

****

Vzkazy z našich „kešek“
INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K VOJENSKÝM PIETNÍM MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Krásné místo a zejména chata, srub, zámeček nebo co to vlastně je, se mi ohromně líbila. Multi se tváří
jednoduše, ale je docela vypečená, však sami uvidíte. GPS moc nezafungovala, motal jsem se kolem celého mega kmene bez výsledku asi 10 minut, ale použil jsem náhradní technologii na mobilním telefonu,
která se ukázala jako podstatně přesnější. To bylo ovšem to poslední, co jsem z mobilu vymámil, protože
jen chvíli poté mu zhasl displej a už se nerozsvítil, i když jinak fungoval.
hreg
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Nalezeno na zimně-jarní výpravě z Kropáčovy Vrutice do Kel u Mělníka. Vzal jsem to z opačné strany,
než je parkovací waypoint, a přístup je odtud možná ještě o chlup lepší. Ve stínu byla louka ještě zmrzlá a
pěkně to křupalo pod nohama, na sluníčku už to spíš čvachtalo. Úkryt je pěkně maskovaný, i když pár
takových už jsem viděl. A protože odbyla jedenáctá, hurá do Vtelna do pivovaru na oběd. Díky za kešku.
d-n
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Smutek do duše se vloudí, myšlenka na válku v hlavě bloudí, co životů nesmyslně stála, už nikdy ji zažít
bych světu přála. Díky za přivedení k pomníčku a keš.
Evizor
Vše zjištěno (na tomto bych teda pomník nečekal) a potom směr finále a zde keš nalezena. Zalogováno a
vráceno zpět na místo. TFTC.
REAL11
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Tak jsem se konečně vydala na tuto keš. Místo jako stvořené pro ukryt ,ale nic jsem nenašla. Měla jsem si
přečíst logy.
Čirča
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
TFTC s kámoškou.
orogo
****

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu VPM
Informace je denně aktualizovaná zde: https://www.vets.cz/vpm/statistika/

Statistika návštěv od roku 2007

Od zahájení měření statistik v roce 2007 zaznamenala naše databáze 4 121 673 návštěv.

Plán aktivit Spolku pro vojenská pietní místa na rok 2022
místo

čas
poznámka
zahájení

setkání účastníků projektu mapo5.1.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

Seminář k problematice vojenských hrobů a vojenských pi5.2.
etních míst – 12. ročník, Valná
hromada Spolku

pravděpodobně restaurace Ladronka, bude
upřesněno

setkání účastníků projektu mapo2.2.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

setkání účastníků projektu mapo2.3.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

setkání účastníků projektu mapo6.4.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

květen

setkání účastníků projektu mapo4.5.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

červen

setkání účastníků projektu mapo1.6.
vání VPM

Zenklovka

17:00

U Českého lva, Praha

17:00

měsíc

akce

leden

únor

březen

duben

den

červenec setkání účastníků projektu mapo- 13.7.
vání VPM

náhradní
termín z roku
2021

srpen

setkání účastníků projektu mapo3.8.
vání VPM

září

setkání účastníků projektu mapo7.9.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

setkání účastníků projektu mapo5.10.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

setkání účastníků projektu mapo2.11.
vání VPM

U Českého lva, Praha

17:00

listopad Seminář k problematice vojenských hrobů a vojenských pi- sobota
etních míst – 13. ročník, Valná 26.11.
hromada Spolku

Praha
upřesněno)

10:00

prosinec setkání účastníků projektu mapo7.12.
vání VPM

U Českého lva, Praha

říjen

(bude

17:00

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.

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují:

Ve prvním čtvrtletí 2022 nám přispěli:
Finanční dar – Olda Tetur
Děkujeme za podporu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce: Hřbitov Obětí 1. světové války, Toruň (Ukrajina), Autor: Jurij Fatula.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování vojenských pietních míst a aktivit Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
Adresa pro kontakt: monument@vets.cz , webové stránky projektu www.vets.cz.
© Spolek pro vojenská pietní místa

