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Od roku 2010 realizuje Českoslo-
venská obec legionářská projekt za-
jišťující péči o válečné veterány pro-
střednictvím terénních pracovníků 
ve prospěch zadavatele – Minister-
stva obrany ČR. Původně byl projekt 
péče určen pouze pro druhoválečné 
veterány, od roku 2016 byla cílová 
skupina rozšířena i o novodobé vá-
lečné veterány a později i o válečné 
veterány třetího odboje.
Od počátku dodnes má však projekt 
totožný cíl: „Cílem projektu je za-
chování kulturního dědictví zpro-
středkováním pomoci válečným 

veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti, zejmé-
na v jejich přirozeném prostředí, a to s kvalifikovaným přihlédnutím 
k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.“
Slova o kulturním dědictví mohou být vnímána jako fráze, ale pokud je 
budeme vnímat jako vyjádření toho, že nikdo nesmí být zapomenut a nic 
nesmí být zapomenuto, pak je určitě jasné, že to minimum k naplnění cíle 
péče je nalezení a udržení kontaktu s každým válečným veteránem. Do-
dnes nacházíme „zapomenuté“ druhoválečné veterány. Proto, abychom 
nepřicházeli pozdě, v současnosti již oslovujeme a kontaktujeme veterány 
v roce dosažení šedesáti let věku. Souběžně s tím pomáháme i veteránům 
se získáním osvědčení válečného veterána. 

Vážení veteráni a veteránky,
jste součástí kulturního dědictví, proto prosím udr-
žujte své kontakty, i když aktuálně nic nepotřebujete. 
Mohou potřebovat jiní. V každém případě vězte, že 
my na Vás nezapomínáme.

Vedoucí projektu péče ČsOL o válečné veterány
plk. v z. Ing. Viktor Šinkovec
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K 79. výročí vyhlazení Lidic
Dne 10. června se zástupci ČsOL Kladno zúčastni-
li připomínky lidické tragédie v tělocvičně kladen-
ského gymnázia, kde byly po vypálení obce inter-
nované lidické ženy a děti. Za přeživší lidické děti 
se zúčastnil Pavel horešovský. Bohužel nám chy-
běla Marie Šupíková, nejstarší lidické dítě, naše 
dobrá přítelkyně, která v letošním roce zemřela. 
Poté následoval pietní akt u sochy Lidické matky 
od akademické sochařky Marie Uchytilové, mj. 
i autorky sousoší lidických dětí. Zástupci ČsOL se 
rovněž zúčastnili vzpomínkového aktu v lidickém 
památníku, u kterého jejich jménem položil věnec 
novodobý válečný veterán Ivo bedrna.

Text a foto: Eva aremeanová

Zleva novodobý válečný veterán Ivo Bedrna, předsedky-
ně ČsOL Kladno Eva Armeanová a Stanislav Pítr v pa-
mátníku Lidice

Jako každoročně, tak i letos jsme se ve výroční den sešli k uctění památ-
ky amerických pilotů, jejichž stroje byly sestřeleny nad Českými Budě-
jovicemi.
Nejprve jsme položili kytice u památníku kapitána Rymonda F. Reutra, 
jehož sestřelený stroj havaroval 17. dubna 1945 na polích v Boršově nad 
Vltavou.

uctění památky amerických pilotů Na fotografii je zleva zástupce 
velvyslanectví USA major Mark 
Fitzgerald, starosta Boršova nad 
Vltavou Jan Zeman a ředitel 
KVV plk. gšt. alois urban. Vlaj-
konoši jsou z AČR, Jeep Clubu 
České Budějovice a příslušníci 
aktivní zálohy ČsOL, Jednota 
České Budějovice.
Po setkání v Boršově jsme přejeli 
k pomníku poručíka Williama 
R. Preddyho, jehož stihačka byla 
sestřelena v Záluží a pilot zemřel 
po převozu do českobudějo- 
vické nemocnice. Jeho památ-
ku jsme rovněž uctili položením 
kytic.

Text a foto: bohumír Tomášek

Členové ČsOL se v červnu zúčastnili v Českém 
Krumlově dvou výstav. Vernisáž výstavy Se lvem 
za svobodu se konala v sobotu 19. června v Semi-
nární zahradě za účasti členů KVH České Budě-
jovice, KVH Čeští lvi České Budějovice, KVH 4th 
Armored Division U.S. Army a 1. pěšího pluku 
Mistra Jana Husi v dobových uniformách.
Na tuto výstavu navázala akce s názvem Návrat 
zapomenutých vojáků, kdy kluby vojenské histo-
rie postavily v sobotu 26. června v parku za Měst-
ským divadlem Český Krumlov druhoválečný 
vojenský tábor několika armád, především ale 

Výstavy v Českém Krumlově

Československé samostatné obrněné brigády. Setkali 
jsme se členy klubů v britských, amerických a česko-
slovenských uniformách. K vidění byl například stan 
britské polní ambulance, náborová kancelář a dobová 
vojenská technika. Text a foto: bohumír Tomášek



Medaile do správných rukou

V posledním týdnu dubna zažila válečná ve-
teránka Marie henzlová z Boskovic alespoň 
trochu radosti. Po štrapácích s očkováním 
proti covidu a posléze se zlomeninou paže 
se konečně uskutečnilo předání loňské ju-
bilejní medaile MO ČR. Za účasti senátorky 
Jaromíry Vítkové, kpt. Emila Kamenského 
za KVV Jihomoravského kraje a starosty 
Boskovic Jaroslava Dohnálka se v síni bo-
skovické radnice konal slavnostní akt pře-
dání medaile v 75. výročí osvobození naší 
vlasti. Medaili převzala veteránka, matka tří 
synů, která za války ztratila svou mamin-
ku a v koncentráčním táboře zahynuli i její 
otec a bratr Tomáš. Konce války se nedočka-
li ani její sestra Anežka s manželem. Marii 
zůstal jen bratr Josef. Mladá Marie přesto 
dál pomáhala partyzánům i dalším odbojá-
řům až do konce války. Čekal ji těžký a slo-
žitý život, který svým vysokým morálním 
kreditem zvládla. Dnes o ni s láskou pečuje 

Ve středu 5. května se u památní- 
ku obětem válek v Bechyni konal 
pietní akt, při kterém vedoucí pro-
jektu Péče o válečné veterány Viktor 
Šinkovec představil novou knihu 
Životní příběh malé partyzánky. Pře-
dal ji do rukou autorky, válečné vete-
ránky Ernestíny Švorcové Pätoprsté.
Slavnostního aktu byli přítomni 
starosta Bechyně Pavel houdek, 
zástupce místní posádky plk. Fran-
tišek Richter, předseda a místopřed-
seda Jednoty ČsOL České Budějovice 
Milan Čajdík a bohumír Tomášek, 
editor knihy Jan Valíček a členové ro-
diny – partner otakar Michal, dcera 
Ernestína, syn Alexej s partnerkou 
a blízcí přátelé. Autorka poděkova-
la ČsOL za vydání svých válečných 
vzpomínek, editorovi za jeho práci 
a svému partnerovi a dceři za pomoc 
při knižním zpracování.

Text: otakar Michal
Foto: Ernestína Velechovská,

 Marcela hadačová

Uprostřed vyznamenaná válečná veteránka Marie Henzlová

Ernestína Švorcová (uprostřed) s knihou svých válečných
vzpomínek

Představení knihy vzpomínek Ernestíny Švorcové

syn Petr, který s ní žije v rodinném domku v Boskovicích. 
Kytice květů a pamětní list vyjádřily alespoň symbolicky 
úctu nás všech.

Text: Jan Kux
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Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v květnu 2021:

80 let
Jana Cibulková

85 let 
Jaromíra Kočnarová

95 let
Boris Malák
Alois Jochymek
Milan Podzemný

90 let
Františka Štěpánová

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v červnu 2021:

90 let
Zdeněk Rerych
Jan Hronek

95 let
Tomáš Skřeček
Věroslava Bojková

Zvláštní blahopřání – 102 let 
Božena Pajdarová

 
Marie Charvátová: Znalosti, zkušenosti a empatie

Novodobá válečná veteránka 
kpt. v. v. Marie Charvátová je 
původní profesí zdravotní sest-
ra. Po absolvování střední zdra-
votnické školy s maturitou na-
stoupila do Ústřední vojenské 
nemocnice Praha, kterou teh-
dy vedl gen. MUDr. František 
Engel. Pracovala zde na trans-
fuzním oddělení a poté v rám-
ci pomaturitního studia získala 
atestaci v oboru hematologie 
a transfuzní služba. 
Své rozsáhlé znalosti a praxi 
uplatnila na misích, kde pra-
covala v polních nemocnicích. 
V roce 1994 působila v rámci 
mise UNPROFOR v polní ne-
mocnici v Kníně v Srbské Kra-
jině. Zde zastávala mj. i práci 
zdravotních sester.
Nejživější vzpomínky má na 
misi v roce 1995. V srpnu se 

odehrávaly válečné akce mezi 
Chorvatskem a Srbskou Kraji-
nou. Tehdy se do kempu v Kní-
ně uchýlilo 750 srbských obča-
nů. Byly to ženy s dětmi a starší 
lidé. Tři ženy byly gravidní 
a jedna v polní nemocnici poro-
dila dítě.
Na své poslední, čtvrté misi 
byla Marie Charvátová v roce 
2003 v Iráku. Ve zdejší polní 
nemocnici v Basře z humanitár-
ních důvodů ošetřovali i civilní 
obyvatelstvo. Některá onemoc-
nění byla vzácná a bylo potře-
ba uplatnit rozsáhlé znalosti ze 
studií.
Po návratu z misí paní Marie 
přednášela odbornou hemato-
logickou a válečnou tematiku 
na středních zdravotnických 
školách. Již jedenáct let je terén-
ní pracovnicí a pomáhá jak dru-

hoválečným, tak i novodobým 
válečným veteránům v jejich 
zdravotních i sociálních problé-
mech. Je velmi vyhledávanou 
pomocnicí, u níž všichni oce-
ňují zejména její výjimečnou 
vstřícnost a empatii. 

Text a foto: Podle vzpomínek 
a z archivu Marie Charvátové


