
1/2021

-    Z obsahu očkování válečných veteránů
Před koncem minulého roku, 27. prosince 2020, bylo zahájeno plošné 
očkování proti novému koronaviru SARS-CoV-2. V Ústřední vojenské 
nemocnici Praha bylo očkování zahájeno předsedou vlády andrejem 

babišem, který byl naoč-
kován společně s váleč-
nou veteránku, pamětni-
cí bojů na Dukle Emilií 
Řepíkovou za účasti novi-
nářů. Tyto záběry a repor-
táže byly následně snad 
ve všech médiích. 
V tu dobu se široce disku-
tovalo o hranici 65+ u pri-
oritní skupiny seniorů pro 
očkování a na tiskových 
konferencích a ve vyjád-

řeních vlády byla tato hranice zmiňována. Proto nebylo divu, že po zve-
řejnění očkování válečné veteránky jsme byli kontaktováni nemalým 
počtem veteránů s dotazem, jak to bude s nimi. Obdobné telefonáty 
byly také na Ministerstvo obrany i přímo do Ústřední vojenské nemoc-
nice ve Střešovicích. 
Proto jsme zorganizovali rychlé šetření zájmu o očkování, nejen mezi 
pražskými válečnými veterány, ale i mimo Prahu. Současně se podaři-
lo vstřícným přístupem ředitele Brněnské vojenské nemocnice zajistit 
i několik míst pro očkování v Brně. 
Zájem předčil naše očekávání a nahlášení zájemci byli postupně kontak-
továni pracovníky ÚVN Praha k domluvě termínu. Váleční veteráni byli 
zváni podle množství dostupných vakcín na volná nebo uvolněná místa, 
operativně mezi očkováním zdravotníků. 
Bohužel, než došlo na všechny nahlášené, byla sta-
novena nová hranice prioritní skupiny seniorů 80+ 
a zavedena centrální registrace. Za této situace byla 
tato mimořádná akce ukončena. Chápeme rozmrze-
lost těch, na které se nedostalo, ale více jsme v této 
situaci udělat nemohli.

Text: Viktor Šinkovec
Foto: www.vlada.cz
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Gaudete aneb Radujte se

Gaudete. Přesně toto slovo se mi připomnělo, když 
jsme v předvánočním období využili příznivějšího 
pandemického skóre a obnovili dočasně návštěvy 
u našich nejstarších válečných veteránů.
Gaudete, jak si pamatuji z prvního ročníku gymná-
zia, je latinský ekvivalent našeho Radujte se. A pře-
devším o radosti naše setkání byla.
Spolu s důstojníky Krajského vojenského velitelství 
v Brně pod vedením kapitána Emila Kamenského 
jsme navštívili válečné veterány celého Jihomorav-
ského kraje, abychom jim předali dlouho slibova-
né medaile k 75. výročí konce druhé světové války 
a také drobné vánoční pozornosti.
Všichni navštívení veteráni zářili nejen z důvodu 
ocenění, ale hlavně z toho, že se po tak dlouhé době 
zase vidíme. A nevadily ani roušky. Znovu se pro-
braly soukromé archivy, vyprávělo se o všem mož-
ném a radost byla všudypřítomná, a hlavně obou-
stranná. 
Třetí adventní neděle má růžovou barvu radosti 
a jsem opravdu ráda, že jsme v každé domácnosti, 
kterou jsme stihli navštívit, kousek té radostné rů-
žové nechali jako bonus k ocenění a dárkům.

Text a foto: Dana axmanová Vrtíšková

ocenění v Kunštátě

Válečný veterán Michal hečka oslavil v listo-
padu 96. narozeniny. Do obřadní síně kultur-
ního domu v Kunštátě mu přišli popřát zástup-
ci Krajského vojenského velitelství Brno, kteří 
mu předali Pamětní odznak ministra obrany 
k 75. výročí konce druhé světové války. Nechy-
běl ani Zdeněk Wetter, starosta města Kunštá-
tu, kde válečný veterán žije. Při setkání, které 
muselo mít vzhledem k pandemickým opat-
řením komorní charakter, byli přítomní i zá- 
stupci Československé obce legionářské – ve-
doucí projektu Péče o válečné veterány Viktor 
Šinkovec a terénní pracovník Jan Kux, kteří 
oslavenci předali pamětní medaili.
Během druhé světové války se Michal Hečka 
zúčastnil mimo jiné bojů o Liptovský Mikuláš. 
Medaile mu mají připomínat jeho hrdinství, 
ale on sám na toto období nevzpomíná rád 
a prohlašuje, že válka je největší lidská pohro-
ma. Šťastnější pro něj bylo poválečné období, 
kdy působil v hradní stráží prezidenta Edvarda 
Beneše. 

Text: Jan Kux
Foto: Jiří hečka

V období na sklonku podzimu bylo možné v krátkém čase uskutečnit řadu dlouho odkládaných 
osobních setkání s válečnými veterány. Vzhledem k situaci se všechna konala za dodržení aktuál-
ních protiepidemických opatření. Setkání budou znovu probíhat od chvíle, kdy to aktuální epide-
mická situace umožní. Věříme, že se již brzy opět uvidíme tváří v tvář. red.

Válečný veterán Michal Hečka obklopený gratu-
lanty. Zleva zástupci Krajského vojenského veli-
telství Brno, Viktor Šinkovec, starosta Kunštátu 
Zdeněk Wetter, Jan Kux a oslavencův syn Jiří 
Hečka

Na návštěvě u Zdeňka Ulricha (vlevo). Vpravo Emil 
Kamenský a Oldřich Axman

Oceněný Věroslav 
Kudrna (vlevo)
s Emilem Kamenským

Vladimír Hrozný pře-
bírá medaili od Emila 
Kamenského



Medaile do hostěnic

Měla jsem prostě štěstí!
Válečná veteránka Eliška onderková z Letovic přebrala medaili uděle-
nou k 75. výročí osvobození naší vlasti a ukončení 2. světové války od zá-
stupce Krajského vojenského velitelství Brno kpt. Emila Kamenského. 
Ve válečné době pracovala Eliška Onderková jako pomocnice partyzánů 
v operační skupině štábu jednotky Jermak, která působila na Vysočině 
mj. i nedaleko Křetína. U partyzánů byli i její bratři a otec, který rovněž 
zajišťoval potřeby nutné pro bojovou cestu partyzánů. Válečná veteránka 
často vzpomíná, jak se brodívala hlubokým sněhem a bála se, že zanechá-
vá stopy. Na závěr každého povídání o této nebezpečné době uzavírá řeč 
slovy: „Měla jsem prostě štěstí!“

Text a foto: Jan Kux

Křest knihy válečných vzpomínek

Oceněný Hubert Hanika s manželkou, vlevo starostka 
Hostěnic Eva Karásková, vpravo mjr. Radomír Kinc 
z Krajského vojenského velitelství Brno

Válečný veterán Ludvík Šablatura (vlevo) měl z au-
torských výtisků své knihy velkou radost. Pogratulovat 
mu přišli (zleva) Jan Valíček, Jaroslav Čech a plk. gšt. 
Miroslav Brázda

Ocenění převzala Eliška 
Onderková z rukou kpt. Emila 
Kamenského

V součinnosti se starostkou obce Hostěnice Evou 
Karáskovou a KVV Brno jsme počátkem prosince 
uspořádali malou připomínku narozenin válečného 
veterána huberta haniky. Při této příležitosti pře-
vzal oslavenec na obecním úřadě medaili od zástup-
ce vojenského velitelství k 75. výročí osvobození naší 
vlasti a ukončení 2. světové války. Terénní pracovník 
mu předal dar Ministerstva obrany a ČsOL. 
Válečný veterán Hubert Hanika byl zapojený v od-
boji od listopadu 1944 až do konce války, když pů-
sobil zejména ve skupině Ivanuška a spolupracoval 
zároveň s paravýsadkem skupiny Wolfram. Při ne-
bezpečné práci pomáhal otci hajnému ve Vítovicích 
a se znalostí terénu mnohdy výrazně organizačně 
pomohl skupině přežít.

Text a foto: Jan Kux

V úterý 1. prosince jsme se v Harrachově sešli při 
příležitosti křtu knížky válečného veterána Ludvíka 
Šablatury s názvem Něco ze vzpomínek na odboj 
za 2. světové války. 

Křest se konal doma u Ludvíka Šablatury za pří-
tomnosti ředitele Krajského vojenského velitelství 
v Liberci plk. gšt. Miroslava brázdy, terénního 
pracovníka ČsOL Jaroslava Čecha, dcery veterána 
Petry Šablaturové a editora knihy Jana Valíčka. 
Válečný veterán Ludvík Šablatura byl po spatření 
knížky dojatý a okomentoval ji slovy, že ani ne- 
doufal, že by se podařilo jeho válečné vzpomínky 
někdy knižně vydat. Přítomným na místě převy-
právěl některé z událostí, které uvedl ve své knize. 
Také zavzpomínal na svého válečného spolupra- 
covníka a přítele generála Josefa brauna a jeho 
paní. 
Při příležitosti křtu předal Miroslav Brázda váleč-
nému veteránovi Ludvíku Šablaturovi pamětní me-
daili k 75. výročí ukončení 2. světové války.

Text: Jan Valíček
Foto: Jaroslav Čech, Petra Šablaturová
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Blahopřejeme ke kulatým narozeninám 
v lednu 2021: 

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám 
v únoru2021: 

80 let
Jiří Vávra

90 let
Marie Buchtová
Frideta Seidlová

95 let
Jan Furčák
Helena Esterkesová

80 let
Marie Perutková

Jaromír LisýZvláštní blahopřání – 100 let

 
Milan Čajdík: Válečný veterán z balkánu

Pplk. v. v. Milan 
Čajdík sloužil

 v aktivní vojen-
ské službě do 
roku 1989 v růz-
ných logistic-
kých funkcích. 

V Českém Krumlově spoluza-
kládal první prapor rychlého na-
sazení mírových sil OSN a s ním 
odjel na misi do bývalé Jugoslá-
vie. V oblasti občanského kon-
fliktu působil s přestávkami tři 
roky. Pracoval v mezinárodní 
skupině vojenských pozorova-
telů dohlížejících na dodržování 
podmínek příměří. Měli status 
beze zbraně s diplomatickým 
pasem a imunitou. „Žel, řada 
z nás se přesto domů nevrátila,“ 
vzpomíná se smutkem válečný 
veterán.
Přinejmenším dvakrát se Milan 
Čajdík ocitl v přímém ohrožení 
života. Poprvé, když se v Bosně 
a Hercegovině spolu s bangla-
dešským kolegou stali na po-
zorovatelně ve čtvrtém patře 
zničeného hotelu terčem dělo-
střeleckých ostřelovačů, kteří 

je postupně zaměřovali. Na po-
slední chvíli se jim v pancéřova-
ném voze podařilo nebezpečný 
prostor opustit.
Další nebezpečnou situaci prožil 
válečný veterán po přemístění 
do města Korenice v oblasti Kra-
jina, kde měli v prázdném domě 
základnu s nepřetržitou službou 
u vysílačky zajišťující spojení 
s velením v Kníně. Při noční služ-
bě vyšel Milan Čajdík před budo-
vu a následoval ho pes Sharpa-
nan, kterého považovali za svého 
maskota. Ze tmy od kamenného 
plotu padl výstřel z brokovnice 
a pes byl namístě mrtvý. Jeho pán 
rychle nasedl do terénního vozu 
v garáži a chtěl vyrazit pro velite-
le skupiny. Najednou mu prudce 
rozrazil dveře zakuklenec s pisto-
lí, donutil ho lehnout si na zem 
a s vozem odjel do polí. Na mís-
tě zůstal zlodějův kumpán, který 
ještě ze tmy bránil v přivolání 
pomoci. Místní i vojenská po-
licie pak jen konstatovala, že si 
zdejší ozbrojenci opět rozšiřovali 
svůj vozový park krádežemi aut 
od OSN.

Po návratu z mise působil Milan 
Čajdík na vojenské správě v Čes-
kých Budějovicích. V roce 2004 
byl zvolený do funkce předsedy 
Jednoty ČsOL Jihočeského kraje 
a místopředsedy SVV Jihočeské-
ho kraje. Zapojil se od počátku 
do projektu Péče o novodobé 
válečné veterány a pomáhal jim 
po návratu z misí při uplatně-
ní na trhu práce. V této činnosti 
pokračuje i nadále jako krajský 
koordinátor. 
Koníčkem se pro Milana Čajdíka 
a jeho rodinu stala rekonstrukce 
zchátralé části chalupy s charak-
teristickým štítem v duchu sel-
ského baroka v nádherné jiho- 
české oblasti Zbudovských blat. 
Tam s rodinou žije a schází se 
s mnoha příbuznými, dokonce až 
z USA, kde mají neteř. Radost mu 
dělá vnučka, která studuje psy-
chologii na Univerzitě Karlově 
a měla by zanedlouho promovat. 
Letos oslaví Milan Čajdík půlku-
latiny a 55 let manželství. 

Text a foto:
Podle vzpomínek a z archivu 

Milana Čajdíka


