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V návaznosti na oslavy 100. výročí založení Československé obce legionářské 
a konání VI. manifestačního sněmu proběhne jako jedna z doprovodných 
akcí i setkání válečných veteránů v Národním památníku na Vítkově. 
Na sobotu 4. září dopoledne je plánován manifestační průvod Prahou, 
od sochy sv. Václava.
Od 9:00 Příchod účastníků na Václavské náměstí

          10:00  Slavnostní zahájení, projevy čestných hostů
          10:20  Finální seřazení průvodu
          10:30  Zahájení slavnostního průvodu ve směru Na Příkopě, Hybernská
          11:15  Odjezd autobusů s méně pohyblivými účastníky od Masarykova 

nádraží na Vítkov, pokračování průvodu směrem Seifertova, 
Příběnická, vrch Vítkov

          12:00  Slavnostní nástup na Čestném dvoře NP Vítkov, pietní akt, proslovy 
hostů

          12:30  Ukončení slavnostního nástupu a zahájení dalších souběžných 
programů

Podprogram setkání válečných veteránů v sobotu 4. 9. 2021
          13:00  Káva v kavárně v Národním památníku na Vítkově 

(pod střechou, u vyhlídkové terasy)
          14:00  Společenské setkání ve slavnostním sále 

(vystupuje gen. Trněný, pplk. Plescher)
          15:00  Občerstvení a diskuze v kavárně
          16:00  Guláš na čerstvém vzduchu

Do setkání se můžete zapojit kdykoliv a kdekoliv 
po celou sobotu již od 9 hodin na Václavském náměstí.
Podrobný program všech akcí a popis požadavků na 
dodržování epidemiologických opatření je uveden 
v časopise Legionářský směr a na webu. 

    Z obsahu setkání válečných veteránů
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setkání novodobých válečných veteránů v Písku

V úterý 20. července oslavila 
100 let paní Ludmila slavíková 
z Chocně. Mezi gratulanty jsme 
nemohli chybět ani my. Osla-
venkyni jsme předali osobní 
přání a dárkový koš od ministra 
obrany, gratulaci, dárky a kytici 
za Československou obec legio-
nářskou. 
Válečná veteránka nás překvapi-
la svou vitalitou, a když se rozvy-
právěla, tak jsme pochopili, proč. 
Jako manželka Jožky slavíka, 
známého trampského písničkáře 
a šerifa osady Kamarád u Sopot-
nice na Divoké Orlici, žila velmi 
aktivní život. Odbojová činnost 
manželů Slavíkových, sabotáže 
na železnici, ukrývání uprchlých 
zajatců, spolupráce s partyzá-
ny a další byla vlastně epizoda 
v jejich trampském životě. Pro 
mnohé je dnes nepředstavitelné, 

že jako těhotná nebo později ne-
nápadně s malým děckem v ko-
čárku rozvážela letáky, a podílela 
se tak na porážce německé oku-
pace. 
Dnes žije veteránka stále ve svém 
domácím prostředí, v péči rodi-
ny. Pouze je jí líto, že nohy již ne-
slouží tak dobře, aby mohla déle 

1938 2021

Ve středu 16. června se uskuteč- 
nilo již druhé setkání novodo-
bých válečných veteránů pí-
seckého regionu se členy Čes-
koslovenské obce legionářské 
– jednoty Písek. Položili věnec 
k památníku letců letců z Pí-
secka ve službách RAF, který se 
nachází v Palackého sadech, 

odbojářka, trampka Ludmila slavíková

a připomněli si tradici a hrdin-
ství našich bojovníků ve svě-
tových válkách. Setkání se zú-
častnili také starostka Písku Eva 
Vanžurová s místostarostou 
Petrem hladíkem, starosta Do-
beve Petr Kalina, zástupci pro-
fesionálních a dobrovolných ha-
sičů a Policie ČR. 

pobývat v jejich trampské chatě 
Kamarád, u stejnojmenného vo-
dopádu, kam jezdili na návštěvu 
známí trampové z celé republi-
ky. A my ji přejeme, aby se ještě 
dlouho těšila šuměním vodopá-
du Kamarád a pohledem na to-
tem přátelství.

Text: Viktor Šinkovec
Foto: archiv Ludmily slavíkové

Součástí akce bylo také pře- 
dání čestné plakety s historic-
kým znakem veliteli JSDH Písek 
Lukáši Nebesovi za činnost jed-
notky během epidemie korona-
viru a za práci s dětmi.
V prostorách restaurace U Reine- 
ra se uskutečnila za řízení před-
sedkyně Evy Veselé schůze místní 
jednoty ČsOL. Pro všechny pří-
tomné bylo jistě zajímavé slyšet, 
kolik akcí dokázali členové usku-
tečnit i v komplikovaném obdo-
bí pandemie a jaké plány mají 
do konce roku 2021. Místopředse-
da jednoty ČsOL České Budějovi-
ce bohumír Tomášek informoval 
o aktuální otázkách péče o válečné 
veterány. Pak nastal čas na nefor-
mální přátelské debaty. Přítomné 
potěšil hudební produkcí heligon-
kář Mirek Koštel.

Text: Eva Veselá, 
Jaroslav Pospíšil,

bohumír Tomášek
Foto: archiv MÚ Písek



Novodobí veteráni pomáhali po tornádu

V rámci projektu Péče o válečné veterány mám jako terénní pracovník 
v péči dva novodobé válečné veterány. Jsou to Martin Gross a Milan 
Rybanský, kteří prošli jako vojáci těžkými zkouškami ve válečných 
regionech bývalé Jugoslávie, Iráku, Afganistánu atd. Stáli mezi válčí-
cími stranami s touhou pomáhat míru a klidu v těchto zemích a jejím 
lidem, kteří trpěli ve válečné vřavě. Plnili různé bojové úkoly, které 
na ně byly kladeny v dlouhých časech odloučení od vlastních rodin. 
Nyní, po návratu do vlasti, jsou stále ochotni podat pomocnou ruku 
těm, kteří to potřebují. Proto mě nepřekvapuje, že zase stojí a pomá-
hají tam, kde je to nejvíce třeba. Zúčastnili se prací na jižní Moravě, 
v oblastech, kde řádilo ničivé tornádo. Za to jim patří hluboký obdiv 
a poděkování.

Text a foto: Petr holub

stále svěží optimista 
Mojmír sapák

Ve Smržovce na Jablonecku se o posledním 
červencovém víkendu konaly Tankové dny, 
které byly spojené se setkáním novodobých 
veteránů. Vydařilo se krásné počasí, Jarda 
balatka zařídil návštěvu od klubů vojen- 
ské historie, ukázali jsme i těžkou kava- 
lérii v podobě padesátitunového britského 
tanku Centurion a o pět tun lehčího sovět- 
ského tanku T-72. Lahůdkou byl tank Le-
opard 1A5, který jezdil u italské armády. 
Měli jsme krásně uklizenou trať pro jízdu 
tanků, ale po dvou dnech z ní zbylo jen ora- 
niště.
Tentokrát jsme měli i dost vychytávek pro 
návštěvníky po dobu, kdy nejezdily tanky. 
Velký zájem budil po oba dny Pepa Falář 

Válečný veterán Mojmír sapák i přes 
svůj vzácný věk patří v našem pro-
jektu Péče o válečné veterány k nej-
starším mezi novodobými veterány. 
V květnu slavil v Ochozu u Brna již 
91. narozeniny. Při každé návštěvě 
rád vzpomíná na základní vojenskou 
službu, kterou nastoupil v Praze jako 
řidič. Ani zdaleka netušil, že v rám-
ci ní se v zelené uniformě záklaďáka 
dostane až na Dálný východ do Ko-
reje, kde jeho tatrovka odvede kus 
práce. Zážitky z této služby má do-
sud v čerstvé paměti a rád jimi při-
spěl do odpolední debaty. 

Svou zálibu v autech si uchovává do-
posud. Nedávno si koupil nové osob-
ní auto, když vyměnil malého Fiata 
za větší vůz téže značky. „Nyní jez-
dím již pomaleji a většinou do míst, 
která znám. Pomocník je to dobrý, 
protože vozí manželce nákupy,“ do-
dal s úsměvem sobě vlastním. Poví-
dání se protáhlo do podvečera, což 
vítal, protože těch návštěv chodí již 
méně. „Tak zase brzo přijeď,“ prone-
sl při loučení mezi vraty rodinného 
domku, o který stále pečuje.

Text a foto: Jan Kux

Milan Rybanský (v klobouku) s rodi-
nou, které pomáhal po tornádu

Novodobí veteráni ve smržovce s novou knihou vzpomínek. 
Střídali se u něho návštěv-
níci i další novodobí vete-
ráni a vzpomínali na minu- 
lá léta. Zavzpomínali jsme 
i na první setkání s tan- 
kovými veterány z roku 
2011. Byli to čiperní vo- 
jáci včele s gen. beerem, 
opočenským a hněličkou. 
Ale jak jde čas, tak se už 
odebrali to tankového nebe.
Já sám byl pyšný na parko-
viště pro návštěvníky. Byli 
pěkně vyrovnáni na louce 
a musím je pochválit, ne-
zůstal po nich až na malé 
výjimky nepořádek. Orga-

nizaci za mě přebírají už mla- 
dí kluci – Kája Janoušek, 
Martin Kalous, výborně 
řídili tanky honza Špicar, 
Jirka Janoušek a Michael 
Reck.

Text a foto:
Jaroslav Janoušek
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Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v červenci 2021:

85 let
Radomír Jungbauer

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v srpnu 2021:

80 let
Emil Němec

85 let
Pavel Gajdoš

90 let
Zdeněk Rohlík
Jitka Měšťanová

Zvláštní blahopřání –
100 let 
Marie Michajlovičová

Zvláštní blahopřání –
100 let 
Ludmila Slavíková

 
Jan Fojtík: Co tě nezabije, to tě posílí

Svůj vojenský život jsem prožil 
v několika posádkách jako pří-
slušník železničního vojska. To 
se v roce 1993 rušilo a já jsem 
se rozhodl, že absolvuji přijíma-
cí řízení do mírové mise naší 
armády na Balkáně v řadách 
UNPROFOR. Přijali mě na po-
zici velitele spojovací čety. 

Přesunuli nás do tzv. Srbské 
Krajiny na doplnění 1. praporu 
mírových sil. Byl to rok 1994, 
kdy se situace mezi Srby a Chor-
vaty vyostřovala. Bylo to znát 
v častějších potyčkách, jelikož 
Chorvaté připravovali ofenzivu. 
Vyostřená situace přecházela 
i ve snahy zmocnit se násilím na-
šich vozidel, protože zásobování 
pohonnými hmotami z Bosny 
vázlo a snižovala se mobilita srb-
ské (krajinské) armády. V roce 
1995 došlo ke změně názvu mise 
na UNCRO. Byl jsem již ve funk-

ci velitele roty. Zažil jsem i pře-
padení našeho vozidla s dvou-
člennou posádkou. Nepodařilo 
se to díky posilám, které po naší 
urgenci dorazily na místo. Dal-
ší vývoj na misi byl dramatický. 
V srpnu zahájili Chorvaté ofen-
zivu (Oluja) a vytlačili Krajinské 
Srby z tohoto území. Obyvatelé 
utíkali z domoviny, aby si za-
chránili holé životy. Mise stála 
i životy několika našich vojáků. 

Po návratu z mise jsem sloužil 
ještě rok v armádě a pak jsem 
odešel z rodinných důvodů 
do civilu. Až do důchodu jsem 
pracoval jako OSVČ. Přechod 
do civilu byl po 22 letech v ar-
mádě velký předěl. Byla to opět 
vlna úspěchů i neúspěchů, ale 
to přináší život. Snažím se pra-
videlně sportovat a udržovat si 
zdraví v rodinném kruhu. Zapo-
juji se v Moravskoslezském kraji 

do podpory novodobých váleč-
ných veteránů. Tato práce mě 
naplňuje a rád se scházím s bý-
valými kolegy. Vím, že ne všichni 
se byli schopni se zážitky z misí 
psychicky vyrovnat a prožívali to 
různě bez ohledu na zastávanou 
funkci. Viděli jsme hodně lid-
ského utrpení a bezpráví, které 
přináší válka. Platí staré motto: 
Co tě nezabije, to tě posílí.

Text: Jan Fojtík
Foto: archiv autora


