Co o nich víme po 100 letech?
V první světové válce a později také v československých legiích bojovalo, a mnohdy i padlo, mnoho
mladých mužů. Celonárodní tragédie se nevyhnula ani obyvatelům obcí Popovičky, Chomutovice,
Modletice a Herink.
Jejich památce je zasvěcen pomník, který byl slavnostně odhalen počátkem dvacátých let minulého
století. Pomník dodnes nese jejich jména.
NAŠIM PADLÝM HRDINŮM V ROCE 1914 – 1918 VĚNUJÍ SPOLEČNĚ OBCE HERINK, MODLETICE, POPOVIČKY
HERINK
VÁCHA JOSEF
ARON JOSEF
KABELÁČ LADISLAV
SEDLÁK JOSEF
ALEXANDR FRANTIŠEK
MODLETICE-DOUBRAVICE
BOHUSLAV FRANTIŠEK
BOHUSLAV BEDŘICH
BOHUSLAV FRANTIŠEK
ŠTĚPÁNEK JAN
TESAŘÍK FRANTIŠEK
ŘEHÁK JOSEF
HAJEK JOSEF

KOPECKÝ FRANTIŠEK
PROCHÁZKA JOSEF
KOPECKÝ JAN
DOSKOČIL BOHUMIL
POPOVIČKY-HUNTOVICE
VÝBORNÝ VOJTĚCH
VÝBORNÝ FRANTIŠEK
ZVOLSKÝ JAROSLAV
ŠŤASTNÝ FRANTIŠEK
BEZOUŠKA ALOIS
ZVOLSKÝ JOSEF
KODET FRANTIŠEK
DOSKOČIL FRANTIŠEK

Kdo byli tito muži, kam je osud zavedl a jaké byly osudy jejich rodin? Kdo byli ti další padlí, kteří na pomníku uvedeni
nejsou? Jaké byly osudy těch, kteří se z velké války vrátili? A co místní legionáři?

Materiály z rodinných archivů a dobové fotografie shromáždila: Radmila Šteigerová
Uspořádala a materiály z Vojenského archivu doplnila: Jana Šteffelová

Mládež na fotografii ze slavnostního odhalení pomníku je oblečena do „svérázu“ – v té době velice módního
oblečení, inspirovaného lidovými kroji. O jeho vznik a všeobecné rozšíření usilovaly významné české ženy, manželky
českých buditelů té doby, zejména Renáta Tyršová a Josefa Náprstková, které uspořádaly v r. 1915 Výstavu svérázu
v pražském Obecním domě. R. Tyršová k tomu uvádí:
„My, kdož jsme tehdy výstavu onu k místu přivedly, nesly jsme se tou snahou, aby svéráz v odívání byl vyvozen
z přilnutí k význačným prvkům kmenově československých krojů lidových. Nechtěly jsme pobízeti k vymýšlení
nějakého uniformního národního kroje. Chtěly jsme k tomu nabádati, aby těch prvků lidových krojů bylo užito, které
se přimykají ku rázu módy právě běžné".

POPOVIČKY – CHOMUTOVICE
Jaroslav Zvolský
Příjmení: Zvolský
Jméno: Jaroslav Václav
Datum narození: 2.2.1884
Místo narození: Popovičky, okres Říčany+
Domovem: Popovičky
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: zeměbranecký pěší pluk 8
Datum úmrtí: 19.3.1915
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Místo úmrtí: Sukov, okres Medzilaborce (dříve Szukó)+
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)
Místo pohřbení: ?

František Křapáček
(F. Křapáček není uveden na pomníku, záznam je z vojenského archivu)
Příjmení: Křapáček
Jméno: František
Datum narození: 1886
Místo narození: Popovičky, okres Říčany+
Domovem: Popovičky
Datum úmrtí: 10.5.1915
Příčina úmrtí: Padl
Místo úmrtí: Szozob, Karpaty, Halič
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)
Místo pohřbení: u Szozob, Karpaty, Halič
Poznámka: Opsáno na podkladě: oprava dle sdělění Okresní politické správy v Žižkově čj. 385.727/21

Alois Bezouška
Příjmení: Bezouška
Jméno: Alois
Datum narození: 1885
Místo narození: Malé Popovice, okres Žižkov (?) (Popovičky, okres Říčany+ - ?)
Domovem: Lanhéž (?)+
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: zeměbranecký pěší pluk 8
Datum úmrtí: 10.1.1917
Příčina úmrtí: Zemřel
Místo úmrtí: Černajev, Syrdarja, Rusko+
Bojiště: Rusko, v zajetí
Místo pohřbení: (?)+

A. Bezouška je pohřbený v Taškentu (dnešní Uzbekistán), byl kovářem

Fotografii pořídil v šedesátých letech minulého století pan Vladimír Aron (nar. 1924), který se za předkem své
nevlastní matky do Uzbekistánu vypravil.

Johan Židlický
V letech1927 až 1933 kovář v Chomutovicích a Nebřenicích.
Záznam v rodinné kronice:

Obecní kovárna v Chomutovicích za doby hospodaření pana Židlického

František Kodet
Příjmení: Kodet
Jméno: František
Datum narození: 16.4.1876
Místo narození: Petříkov ?, Čechy
Domovem: Popovičky ?, Čechy
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: Střelecký pluk 8
Datum úmrtí: 10.6.1916
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Místo úmrtí: bojiště ruské
Místo pohřbení: ?

Padlí z Popoviček, o kterých nemáme informace
VÝBORNÝ FRANTIŠEK
ŠŤASTNÝ FRANTIŠEK
ZVOLSKÝ JOSEF
DOSKOČIL FRANTIŠEK

Jaroslav Kubr
jeden z 6 bratrů z Chomutovic, č.p. 4

MODLETICE
Kopecký František
Příjmení: Kopecký
Jméno: František
Datum narození: 1884
Místo narození: Darlovice - Žižkov (?)+
Domovem: Modletice, okres Říčany+
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pluk 8
Datum úmrtí: 16.9.1914
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Místo úmrtí: Parašnica (poloostrov), Srbsko
Bojiště: jižní fronta (srbské bojiště)
Poznámka: prohlášení o úmrtí čj. 28459/24

Kopecký Jan
Příjmení: Kopecký
Jméno: Jan
Datum narození: 1882
Místo narození: Modletice, okres Říčany+
Domovem: Modletice
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pluk 28, v poli u pluku 60
Datum úmrtí: 17.7.1915
Příčina úmrtí: Zemřel
Místo úmrtí: Tyšmilnica, Halič
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)
Místo pohřbení: Tyšmilnica, 18.7.1915
Poznámka: Opsáno na podkladě: sdělení okresního soudu v Říčanech

Černý

(Pan Černý není uveden na pomníku, záznam je z vojenského archivu)
Příjmení: Černý
Jméno: ?
Datum narození: 1879
Místo narození: Modletice, okres Říčany+
Domovem: Modletice
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: zeměbranecký pěší pluk 8
Datum úmrtí: 1914
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Místo úmrtí: Halič
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)

František Kroupa
(F. Kroupa není uveden na pomníku, záznam je z vojenského archivu)
Příjmení: Kroupa
Jméno: František
Datum narození: 1878
Místo narození: Modletice, okres Říčany+
Domovem: Praha, Hlavní město Praha+
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pluk 28
Datum úmrtí: 6.6.1915
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)
Místo pohřbení: ?

Padlí z Modletic, o kterých nemáme informace
BOHUSLAV FRANTIŠEK
BOHUSLAV BEDŘICH
BOHUSLAV FRANTIŠEK
ŠTĚPÁNEK JAN
TESAŘÍK FRANTIŠEK
ŘEHÁK JOSEF
HAJEK JOSEF
PROCHÁZKA JOSEF
DOSKOČIL BOHUMIL

Modletičtí veteráni
František Havlíček
Voják, který měl to štěstí a vrátil se z války domů.
Pohlednice z Ruska, kterou zasílá František Havlíček do Modletic
20.8.1916
Upřímný pozdrav z ruska a mylou spomínku
sem zdráv a dobře semě daří zasílá
…
Franz Havlíček

Pohled z r. 1915, zaslaný p. Havlíčkovi, starostovi Modletic, ze Štýrského Hradce – ne vždy se měli vojáci zle, jak
popisuje neznámý voják z Modletic a nechává pozdravovat pány hosty. Jestli se z války vrátil ale dnes už nevíme…

22.7.1915
Ctěný pane starosto,
promiňte, že sem Vám nezaslal dopis, ale co nejdříve Vám jej zašlu.
Flámujeme po Št. Hradci a vymetáme kde jakou hospodu, doposud vojna ujde! Představoval jsem si jí horší. Skorem
nic neděláme, abych Vám řekl, válíme se po hříchu. Teď jsem poznal svět neb nevěděl jsem aký jest. Jest zde báječně
levně zde jsou lidi živi jen o mase. Za 20 guláš u nás by stál nejméně 1K. A vůbec my máme menáž dobrou. To se
nenechá proti Čechům porovnat. Ale chudáci jsou na tom bídně všechno se vyveze pryč…chléb zde vůbec nejíme,
jídáme maso.
S pozdravem na vaší rodinu a pp hosty.

Další pohlednice pro starostu Modletic z r. 1919

24.4.1919
Mylí přátelé!
Zde Vám zasílám mojí četu není celá je jich mnoho ve službě. Snad mě poznáte nahoře čtvrtý od saniti
Nazdar Josef

Antonín Svoboda
Doubravice
nar. 17.2.1891, zemřel 16.12.1974
ve válce sloužil jako horský myslivec
Foto z Alp – Merano:

foto A. Svobody z r. 1918, po návratu
z války

Johanka Aronová – Svobodová, 1. žena Antonína Svobody, Doubravice, nar. 13.5.1896, zemřela 31.1.1929

Antonín Svoboda a jeho druhá žena Rosalie, původem z Nebřenic, zemřela 10.12.1996

HERINK
Josef Vácha
Příjmení: Vácha
Jméno: Josef
Datum narození: 1890
Místo narození: (?)+
Domovem: Praha, Hlavní město Praha+
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pluk 28
Datum úmrtí: 19.3.1915
Příčina úmrtí: Zemřel
Místo úmrtí: Grybów
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)
Místo pohřbení: Grybów, 20.3.1915
Poznámka: vojín

Pohlednice z 24.10.1914 adresovaná „spanilé
slečně“ Mařence Čumpelíkové z Herinku:

.

.
.

Milovaná sestřičko,
Dnes sem dostal od tebe lístek. Posavad sme
ještě v Praze.
V neděli a v pondělí sem byl doma. Ještě bych .
rád jel v neděli
Se srdečným pozdr. J.
V. Jabůrků je raněný do ruky tady v Praze
Už by mě nic netrápilo jen dyby byla A.
v pořádku než pojedem

Josef Vácha bydlel v Herinku, č.p. 13.
Dům č.p. 13 v Herinku na nedatované pohlednici, adresované J. Váchovi. Stavení má ještě doškovou střechu.

Ctěný pane Vácha!
Zasílám Vám obrázek Vašeho domečku. Má sice ve štítě chybu byla deska kazovitá ale jest dosti hezký, měl jsem
aparátek nařízený by byl chycen ten strom ale při vsunutí desky se mě asi pošinul.
Pro tu holubici ať si syn přijde je chycena a drahá nebude.
Zdravíme Vás Vaši
B. B. Masákovi

Josef Vácha

Pohlednice Václava Váchy, bratra výše uvedeného Josefa Váchy, slečně Čumpelíkové. Václav se na rozdíl od svého
bratra z války vrátil domů.
Tabulka v popředí říká: III. četa 4. setniny Pražských dětí před odjezdem ze Segedu 1927/7.15

Milá Mařenko!
Přijmi srdečný pozdrav a sladkou hubičku. Tak ti zasílám tu podobenku, abys viděla jak jsme připraveni ale ono to není
znát. Hned mi piš jak to dostaneš bych viděl zdali to dostaneš. Říká se, že zde budem ještě delší čas, ale nezlob že jsem
tady udělal tu kaňku. Pozdravuj ty známý a brzi piš
Se srdečným pozdravem a milou vzpomínkou Tobě zasílá Václav

Vpravo nahoře p. Vácha, otec paní Medřické z Chomutovic.

Josef Aron
Příjmení: Aron
Jméno: Josef
Datum narození: 1893
Místo narození: Häring - Říčany, okres Žižkov
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pluk 37
Datum úmrtí: 24.8.1916
Příčina úmrtí: Zemřel
Místo úmrtí: Dütovlje, okres Lesana, Itálie
Poznámka: Matrika polní nemocnice, svazek VII./108
Příjmení: Aron
Jméno: Josef
Datum narození: 1893
Místo narození: Říčany okr.Žižkov
Domovem: Říčany
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pluk č.37
Datum úmrtí: 24.8.1916
Příčina úmrtí: Padl
Místo úmrtí: Dütovlje okr.Sesan, Přímoří, Itálie
Místo pohřbení: tamtéž voj.hřbitov č.hr.192
Poznámka: mat.pol.nem.sv.VIII
Pohlednice, kterou zaslal Josef Aron rodině z vojny v r. 1912:

Josef Aron

Josef Kabeláč

V Satschi 9./6. 1912
Drahý příteli!
Přijmi můj nejsrdečnější dík za pozdrav s upřímnou
vzpomínkou. Ani nevíš, jak se těším zase na brzkou
shledanou. Jaké jest tam počasí u nás totiž v Herinku jest
prý strašné sucho loni a letos zase. Ještě jednou Tě zdraví
a vzpomíná na Tebe Tvůj Josef.

.
.

Josef Aron

Ladislav Kabeláč
Příjmení: Kabeláč
Jméno: Ladislav
Datum narození: 1898
Místo narození: Herinky, Žižkov (?) (Herink, okres Říčany+ - ?)
Domovem: Herinky
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: (?)+
Datum úmrtí: 28.12.1917
Příčina úmrtí: Padl
Místo úmrtí: Frenzelschlucht, Asiago, Itálie+
Bojiště: jihozápadní fronta (italské bojiště)
Místo pohřbení: Valdi Roneli, vojenský hřbitov
Info od paní Novotné z Herinka:
Já můžu doplnit, že Ladislav KABELÁČ se narodil 18.9.1898, byl to bratr mého dědečka Františka Kabeláče nar.
11.2.1900, Herink č.p. 17. Celkem bylo 6 bratrů. Jeden t.j. František Josef zemřel jako mimino t.j. po 4 dnech
života.

Sedlák Josef
Příjmení: Sedlák
Jméno: Josef
Datum narození: 1.2.1895
Místo narození: (?)+
Domovem: (?)+
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pluk 93
Datum úmrtí: ?.11.1914
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Bojiště: jižní fronta (srbské bojiště)
Poznámka: 1921 prohlášen za mrtvého

Alexandr František
Příjmení: Alexandr
Jméno: František
Datum narození: 1884
Místo narození: Herink, okres Říčany
Domovem: Praha XI. - Žižkov, Hlavní město Praha
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: pěší pluk 28
Datum úmrtí: 5.6.1917
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Místo úmrtí: Gorizia, Přímoří (Görz)+
Bojiště: jihozápadní fronta (italské bojiště)
Místo pohřbení: (?)+
Bytem v č.p. 24, nar. 30.12.1884, včelař. Odveden 15.8.1915 jako vojín pěšího pluku v Linci, bojoval v Rusku a Itálii,
od června 1917 nezvěstný. 10.9.1924 prohlášen za mrtvého na žádost rodiny.

Jaroslav Gut
(J. Gut není uveden na pomníku, záznam je z vojenského archivu)
Příjmení: Gut
Jméno: Jaroslav
Datum narození: 1891
Místo narození: Herinky, Žižkov (?) (Herink, okres Říčany+ - ?)
Domovem: Praha XI.-Žižkov, Hlavní město Praha+
Datum úmrtí: 24.9.1915
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Místo úmrtí: Chorupań, Dubno, gub. Volyň, Rusko+
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)
Poznámka: pěší pluk 48, strana 26/III.
Možná ale v 1. sv. válce nepadl. Ve Vojenském historickém archivu je uveden také následující záznam legionáře –
patří stejné osobě?
Záznam legionáře:
První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: desátník
Hodnost rakousko-uherské armády: desátník
Příjmení: GUT
Jméno: Jaroslav
Bydliště: Žižkov okr. Praha
Datum narození: 16.11.1890
Místo narození: Oleška okr. Praha
Datum a místo přihlášení do legií: 17.8.1916, Kyjev
Datum zařazení do jiné (další) legie: 10.8.1916
Konec v legiích: 30.7.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: LR (Čs. legie v Rusku)
První útvar rakousko-uherské armády: 28.p.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 102.p.pl.
První útvar v legiích: 1.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: 2.stř.pl.
Zajetí: 24.9.1915, Dubno
Kód: DM (demobilizován)
Prameny: Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za
1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové
války ).

Pohlednice Jaroslava Guta, kterou zaslal rodině ze Lvova

František Zahálka
(F. Zahálka není uveden na pomníku, záznam je z vojenského archivu)
Příjmení: Zahálka
Jméno: František
Datum narození: ?
Místo narození: Herink, okres Říčany+
Domovem: Praha XI.-Žižkov, Hlavní město Praha+
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: ?
Datum úmrtí: ?.10.1914
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)
Místo pohřbení: ?
Poznámka: opsáno na podkladě: náhradní prapor pěšího pluku č. 28, str. 8

Pohlednice Františka Zahálky z fronty z r. 1914, adresovaná starostovi Modletic:

15. 10.
Milí Přátele
Dávám vám vědět že už asi k vam nepřijedu… dopondělka
budem v Praze. Fše je připraveno k odjezdu. Jestli budu .
moct a dostanu před odjezdem frai totiž tak k vam se . .
ještě podívám. Přimete Srdečný pozdraf.
F.Zahálka

.
.
.

František Zahálka?

Pohlednice Františka Zahálky z vojny

Přijměte srdečný pozdrav
Zde vám zasílám svoji podobenku není to moc zdařilé
poněvadž jsem na to nebyl připraven kamarádi šly a já
s nima. Jsem v marš kompanii kdy odjedem nevím ale
dlouho to trvat nebude. Z domova jsem dopis dostal ale
zásilku ještě né. Svátky jsem užil ve smutných
vzpomínkách.
Buďte zdrávy Váš František

Bedřich Gut
(B.Gut není uveden na pomníku, materiály jsou z rodinného archivu)
Tuto pohlednici poslal svým blízkým z vojenského tábora, kde čekal na umístění

.

Hejčín 10. ledna 1915
Právě nás začínají rozesílat do světa. Včera jelo jich
pět. Možná že příští týden jedu též. Ale kde?
11./6. 15
S pozdravem Gut B.

František Zima
(F. Zima není uveden na pomníku, záznam je z vojenského archivu)
Příjmení: Zima
Jméno: František
Datum narození: 20.12.1876
Místo narození: Herink, okres Říčany+
Domovem: Praha, Hlavní město Praha+
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády: domobranecký prapor 52
Datum úmrtí: 9.11.1914
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Bojiště: jižní fronta (srbské bojiště)
Místo pohřbení: ?
Poznámka: prohlášen za mrtva
Mistr obuvnický v Praze, zanechal po sobě 2 děti: syna Františka, nar. 1902 a dceru Marii, nar. 1904

Veteráni z Herinku
František Aron
druhý z bratrů Aronových z Herinka č.p. 9, nar. 3.7.1890, zemřel 18.2.1961.
Bojoval v 1. světové válce a zpět domů se vrátil s trvalým postižením.
Pohlednice z lazaretu, červen 1915

Drazí rodiče 18/6
Přijměte ode mě srdečný pozdrav a díky za peníze, které jsem dnes obdržel. Posílám Vám podobenku jestli mě
poznáte. Pepa jel na italské hranice. Jaké jest Vás počasí a zdali u Vás prší.
Jak jest hodně sena a jaké obilí. Ještě Vás všecky zdravím
Frantík

Otto Aron
Třetí z bratrů z č.p. 9. Z fronty se vrátil zdráv a později se stal starostou Herinku (1934).

Antonín Gut
veterán 1. světové války
Antonín Gut se narodil 5. 6. 1888 v Herinku č. 5 a zemřel 7. 3. 1951. 16.1.1915 byl odveden do Prahy na Pohořelec. Na lístku z
5. 4. posílá pozdrav z pole válečného. Na dalším z 26. 4. 15 píše, že je stále v zákopech. 3. 5. 1915 píše z nemocnice v Brně. Další
lístek je z 24. 6. 1915 z Brna, z nemocnice. Od července 1915 Antonín putuje po nemocnicích v Praze, kde byl operován. Byl
zraněn šrapnelem do hrudníku a levé ruky. Vrátil se z války jako válečný invalida. Hospodařil s rodinou v Herinku č. 5.
Antonín píše svému bratru Bedřichu Gutovi

Pozdrav z pole válečného. Dojímavé divadlo, hřmění děl i pušek, vožení raněných, střežení zajatců atd. Já jsem dosud
zdráv, ale několik známých je již raněno, též zabito (…), my jsme ještě jaksi v reservě u samých zákopů, ale za několik
hodin si již půjdem smlsnout na …
S pozdravem
Anton

Dík za časté dopisování. Včera zde v městě velká oslava dobytí Lvova. Fr. Aron má tuto adresu: …Budapest VIII. Byl raněn
v Karpatech v lednu více než lehce, ale teď je mu prý již dobře. Dnes při převazu byla mě zase vyndána z lokte kůstka a
vězí tam ještě jedna uštípnutá, bylo vyšetřeno. Však mě to tam stále píchá a pálí.
S pozdravem
Anton

Josef Kabeláč
narodil se 20.2.1890 v Herinku č. 17. Oženil se a žil v Nupakách, byl včelař.
K obsahu lístku: Fanda Guta je z Herinku č. 6, Anton Boček, bydlel Herink č. 3, Dlouhý, Herink č. 1.

Antonín Křapáček
č.p. 16, z války se vrátil živ, zachovala se s ním tato fotografie:

A dále fotografie jeho ženy Františky s dítětem, kterou mu zaslala na frontu:

Neznámý voják

Pětatřicátníci v Bosně
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Vojáci 1. světové války

Černajev, Syrdarja
Alois Bezouška, Popov
+ 10.1.1917

Grybów, Polsko
Josef Vácha, Herink

Sukov,
Medzilaborce
Václav
Zvolský,
Popovičky
+ 19.3.1915

Chorupań, Dubno, gub. Volyň
Jaroslav Gut, Herink
+ 24.9.1915

? Halič
? Černý, Modletice
+ 1914

Szozob, Karpaty, Halič¨
František Křapáček, Popovičky
+ 10.5.1915
Merano, Itálie
Antonín Svoboda,
Doubravice

Lvov
Jaroslav Gut,
Herink

Tyšmilnica, Halič
Jan Kopecký,
Modletice
+ 17.7.1915

Dütovlje okr.Sesan
Josef Aron, Herink
+ 24.8.1916
Frenzelschlucht, Asiago
Ladislav Kabeláč,
Herink
+ 28.12.1917

Gorizia , Přímoří (Görz)
František Alexandr, Herink
+ 5.6.1917

Parašnica, Srbsko
František Kopecký, Modletice
+ 16.9.1914

Místa, kde bojovali a někdy i padli, „naši“ vojáci.

Skopje, Srbsko
Vojtěch Výborný, Popovičky
+ 1915

