Projekt VÝTVARNÍCI V ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH
1) František Kupka (23.9.1871 v Opočně – 24.6.1957 v Puteaux /Francie/)
- Malíř; v září 1914 vstoupil dobrovolně do francouzské cizinecké legie, po návratu z fronty
(kvůli zranění) byl v Paříži zvolen předsedou „Československé kolonie“, po příchodu
legionářů z Ruska činný v utváření českých pluků ve Francii, odešel s nimi znovu na
bojiště.
2) Otto Gutfreund (3.8. 1889 ve Dvoře Králové – 2.7.1927 v Praze)
- Sochař; v srpnu 1914 vstoupil dobrovolně do fr. cizinecké legie, 1916 z vojska propuštěn
v souvislosti s tzv. aférou s caporaly (internován v „camp de concentration St. Michel de
Frigolet /département Bouches du Rhone/, poté v „dépot de faveur“ v Blanzy, kde zůstal
až do ledna 1919).
3) Kamil Cipra (22.4. 1893 v Plzni – 1953 v Paříži)
- Malíř; v r. 1918 přišel ze srbské armády do Francie a byl zařazen k 21. čsl. stř. pluku v
Cognacu.
4) Emil Filla (3.4. 1882 v Chropyni – 7.10.1953 v Praze)
Malíř; v lednu 1916 se dobrovolně přihlásil v Amsterodamu do čsl. legie, nebyl však
zařazen do vojska, pracoval v tzv. české Maffii (charakter legionáře mu byl přiznán v r.
1925 s platností ode dne přihlášky 1.1.1916).
5) Vojtěch Preissig (31.7.1873 ve Světci, okres Teplice – 11.7.1944 v Dachau /Německo/)
grafik a malíř; v květnu 1917 se v New Yorku přihlásil do čsl. zahraničního vojska a byl
dán k dispozici Odbočce čsl. národní rady v New Yorku jako důvěrník vojenského výboru
pro sestavení čsl. vojska ve Francii.
6) František Mička (12.12.1878 v Podolí, okres Nové Město na M. - ??? v Miami /USA/)
- Sochař, roku 1917 vstoupil v USA do čsl. legie a jako vůdce 203 legionářů přijel v prosinci
1917 do Francie.
7) Jan Angelo Zeyer (29.9.1878 v Praze – 5.12.1945 v Praze)
- Malíř, v lednu 1918 se přihlásil do čsl. zahraničního vojska v Itálii, v listopadu 1918
odeslán jako kurýr do Francie.
8) Oskar Brázda (30.9.1887 v Rosicích nad Labem – 19.12.1977 v Líčkově u Žatce )
Malíř, účastník čsl. dobrovolnického hnutí v Itálii, se Štefánikem budovali kancelář římské
odbočky Čsl. národní rady.
9) Antonín Mikuláš Číla (6.1.1883 v Nové Pace – 31.5.1983 v Praze)
- Malíř, legionář na ruské frontě; účastník bitvy u Zborova, hájil bezpečnost transsibiřské
magistrály, velel oddílům předávajícím v Irkutsku tzv. carský ruský zlatý poklad.
10) František Parolek (28.7.1882 ve Svatých Hutích, okres Uherské Hradiště – 7.7.1926 v Praze)
- Malíř a fotograf, legionář na ruské frontě; během 1. svět. války vedl kreslířskou a
fotografickou skupinu, která dokumentovala život českých vojáků na ruské frontě; do
České družiny zařazen 4.9.1914, do vlasti se vrátil v červnu 1920, před smrtí vedl
fotoarchív Památníku odboje v Praze

