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Na počátku září si za značné účasti členstva připomněla Československá 
obec legionářská 100. výročí od svého založení pořádáním VI. manifes-
tačního sjezdu, který hrdě navázal na tradici zahájenou československými 
legionáři v éře první re-
publiky.
V pátek 3. září se pod zá-
štitou prezidenta repub-
liky uskutečnilo Slav-
nostní zasedání ČsOL 
v Pantheonu Národního 
muzea v Praze, které-
ho se účastnily desítky 
předních představitelů  
našeho politického, pro-
fesního a kulturního ži- 
vota, vrcholní představitelé armády i spolupracujících spolků, institucí 
a korporací. Během slavnostního večera byla na prapor ČsOL připnuta 
čestná stuha prezidenta republiky. Po řadě blahopřejných proslovů předal 
předseda ČsOL Pavel Budinský šesti desítkám přítomných podporovatelů 
činnosti ČsOL Pamětní medaile 100 let ČsOL jako vyjádření uznání a díků 
za dlouholetou podporu ČsOL a jejích projektů.
Oslavy vyvrcholily na druhý den v sobotu 4. září manifestačním průvodem, 
který zahájil pražský primátor, jenž nad ním převzal i záštitu. Průvod vyra-
zil v 10 hodin z Václavského náměstí a dorazil na Čestný dvůr Národního 
památníku na Vítkově, kde se za přítomnosti vzácných hostů konala pře-
hlídka, která průvod ukončila. Následně bylo sobotní odpoledne věnováno 
řadě prezentací historie našich vojenských jednotek 
i současné Armádě ČR. V Národním památníku byla 
uspořádána setkání válečných veteránů a přednášky 
věnované naší vojenské historii včetně účasti našich 
vojáků v novodobých zahraničních misí. 
VI. manifestační sjezd ČsOL měl silnou mediální 
odezvu a připomněl nejen důležité výročí naší or-
ganizace, ale i současnou záslužnou činnost ČsOL 
a její projekty.

Text a foto: Jiří Filip
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K výročí kladenského sletiště

Během předprázdninového víkendu 
se uskutečnilo tradiční setkání pří-
slušníků mírových misí OSN na ranči 
Mary u oldřicha huška v Litobratři-
cích. Zúčastnilo se ho dvacet dva pří-
slušníků misí SFOR a UNPROFOR, 
byli přítomní i váleční veteráni z ob-
lastí Znojma a Ivančic. Setkání bylo 
organizováno v rámci projektu Péče 
o válečné veterány.
Novodobý válečný veterán Olin Hu-
šek je vyučený řezník, který deset let 
pracoval jako profesionální hasič. Zú-
častnil se jako radista od února 1994 
do dubna 1995 mise UNPROFOR – 
tábor Borje, Podlapač, Dolní Lapač, 
následně byl od března do listopadu 
1997 v misi SFOR – Donja Ljubija. 
Po návratu sloužil v posádce Mikulov, 
poté po odchodu z armády pracoval 
v bezpečnostní agentuře.
V současné době se Olin Hušek plně 
věnuje svému ranči Mary, kde chová 
především koně. Na ranči tráví celé 
dny. Jeho bratr David hušek je rov-
něž válečným veteránem, účastníkem 
mírových misí.
Letošní setkání v Litobratřicích pro-
bíhalo v neformálním duchu, na ran-
či bylo připravené pohoštění a ubyto-
vání. Opékalo se maso, vyprávěly se 
společné zážitky a vzpomínky na mise 
a k dobré náladě přispěl i Olda Hušek 
se svou harmonikou.

Text a foto: oldřich axman

Na pozvání náměstka hejtma-
na Jihočeského kraje se zástupci 
ČsOL Milan Čajdík a Bohumír 
Tomášek účastnili zahájení Fes-
tivalu muzejních nocí spojeného 
s prohlídkou muzea a výstavou Co 
přinesla dálnice D3 (archeologické 
výzkumy na trase budoucí dálnice 
D3 v Čechách a S10 v Horním Rakousku). Následoval odjezd 
do Hluboké nad Vltavou a prohlídka výstavy v Alšově jihočeské 
galerii: Malevič –  Rodčenko – Kandinskij a ruská avantgarda.
Před prázdninami navštívili váleční veteráni se studenty primy 
a jejich pedagogy z gymnázia v Trhových Svinech Biologické 
centrum Akademie věd ČR – Entomologický ústav na exkurzi 
po sbírkách živočichů, které probírají v učivu. Studenti mohli 
vidět a osahat si chrousta, trubýše či kraba. ENTÚ disponuje 
největší sbírkou larev jepic na světě, která čítá na 1,5 miliónu 
exemplářů. Larva jepice je jedním z indikátorů čistoty vody 
a na rozdíl od dospělce může žít i několik let. Myslíme si, že 
i taková spolupráce se školami rozšíří povědomí mládeže o vá-
lečných veteránech a ČsOL.

Text: Bohumír Tomášek
Foto: JČM

Uplynulo již 100 let od otevření kladenského Sletiště pro 
I. krajský sokolský slet v roce 1921. Protože mnoho legionářů 
bylo aktivními členy Sokola, přišli letos v létě zástupci kladen-
ské jednoty ČsOL na Sletiště uctít jejich památku položením 
věnce a zapálením svíčky. Věnec položil stanislav Pítr a svíčku 
zapálily Dana Draškovičová, Vlasta Kylichová a Vladislava 
Ledvinková. Poklonit se památce sokolů přišel také novodobý 
válečný veterán Ivo Bedrna. Přítomné zaujala výstava historic-
kých fotografií z budování Sletiště a z prvních sletů, ukázky 
cvičení kladenských mažoretek a slavnostní průvod s historic-
kými prapory.  Text: Eva armeanová

Foto: stanislav Pítr

Tradiční setkání 
novodobých veteránů 

v Litobratřicích

Nejen historií ČsoL udržujeme vztahy 
s mládeží

Setkání v Litobratřicích u Oldřicha 
Huška (vlevo) se zúčastnil i Stanislav 
Mec (uprostřed) 

Novodobý válečný veterán Ivo Bedrna a předsedkyně kladen-
ské jednoty Eva Armeanová u památníku na Sletišti 



Pamětní medaile pro Pavla Bednára

Novodobí veteráni se opět sešli v Jindřichově hradci

setkání veteránů v heřmanicích

Válečný veterán bratr Pavel 
Bednár byl přímým účastníkem 
SNP na západním Slovensku. 
Nyní žije v LDN pro válečné vete-
rány v Olomouci. Za krásného slu-
nečného počasí se za ním v neděli 
5. září z Rýmařova-Janovic vypra-
vila jeho snacha Věra Bednárová 
a sousedky Karmen stachová 
a Růžena Vondrová. Všechny se 
o Pavla v době před nástupem 
do LDN pečlivě staraly. 
Oslavenec nás netrpělivě očeká-
val a vyhlížel už na zápraží. V ná-
vštěvním salonku, za přítom-
nosti dalších válečných veteránů 

Setkání novodobých válečných 
veteránů z Jindřichohradecka se 
v létě uskutečnilo již po několi-
káté v hospůdce uprostřed sídliš-
tě Vajgar. Zúčastnilo se ho třicet 
jedna pozvaných veteránů i se 
svými protějšky.
V úvodu pozdravil terénní pra-
covník Josef Maloň všechny 
účastníky jménem oblastního ko-

V Heřmanicích v Podještědí se 
nachází Muzeum vojenské his-
torie, které jeho zakladatel Jiří 
Chocholoušek buduje s nebý-
valým zápalem a elánem. I pro-
to jsme se skupinou válečných 
veteránů z přilehlých regionů 
Liberecka a Ústecka uspořáda-
li setkání právě v tomto muzeu. 
To, co jsme viděli, nám vyrazilo 
dech. Na 1500 zbraní (samo-
zřejmě řádně muzejně znehod-
nocených), 800 uniforem na fi-
gurínách (americké, německé, 
ruské, britské, čínské, vietnam-
ské apod.) a mnoho dalších 
exponátů. Na dvoře a pod pří-
střešky stála těžká bojová tech-

Rudolfa Daňa a Viktora Ráže, 
převzal Pavel Bednár Pamětní 
medaili k 75. výročí SNP uděle-
nou ministrem obrany SR. Ten 
medaile uděloval už v minulém 
roce, ale všem známé okolnosti 
umožnily předání až nyní. 
Odpoledne rychle uběhlo, všich-
ni tři váleční veteráni měli z naší 
návštěvy velkou radost. Rozlou-
čení bylo dojemné a Pavel ze zá-
praží neodešel, dokud jsme mu 
nezmizeli z dohledu. Poděkování 
patří i personálu LDN.

Text a foto: Václav Krejčí

ordinátora Milana Čajdíka, kte- 
rý i s vedoucím projektu Péče 
o válečné veterány Viktorem 
Šinkovcem organizoval ve stej-
ném čase setkání v Českých 
Budějovicích. Po představení no- 
vých veteránů, kteří přibyli v le-
tošním roce, se rozběhla živá dis-
kuse. Většina se už znala z před-
chozích setkání, ale velice aktivně 

se zapojili i noví členové. Někte-
ří z nich se dokonce znali z misí 
UNPROFOR se staršími NVV. 
Bylo podáno velice chutné pohoš-
tění a péče ze strany pronajímate-
le byla jako vždy na vysoké úrov-
ni. Všichni byli velice spokojeni 
a byli by rádi, kdyby se toto setká-
ní mohlo opět brzy uskutečnit 

Text: Josef Maloň

nika, za všechny vyjmenuji 
samohybná děla Pion, Dana, 
Gvozdika, odpalovací zařízení 

Pepa Chocholoušek Falář a Zde-
něk Trhač Šťastný našli v muzeu 
i svou medaili

Luna, Točka, Kub, Krug, nesmě-
ly chybět T-72, T-55, T-34, Grad, 
BVP, BRM-1K aj. Fajnšmekři se 
mohli pokochat i raketou 9M714 
Oka.
Při setkání veteránů s majitelem 
muzea u gulášku veteráni pře-
kvapili zase jeho. Jako milovník 
vojenské historie očekával, že se 
setká s veterány z nasazení v Per-
ském zálivu a bývalé Jugoslávii, 
ale když slyšel při vzájemném 
představování výčet misí, byl ur-
čitě překvapen např. dvěma po-
zorovateli OSN v Angole. Pak už 
se rozproudila přátelská debata. 

Text a foto: Viktor Šinkovec
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Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v září 2021:
85 let
Jan Josef

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v říjnu 2021:
80 let
Vratislav Vaverka

85 let
Josef Falář

95 let
Radoslava Brovjáková
Ján Hacko

90 let 
Miroslav Košek

95 let 
Josef Turek
Josef Slunečko
František Mlček
Jiří Kadeřábek

Zvláštní blahopřání –
100 let 
Jan Melník

stanislav Mec vzpomíná a přeje: Každý den s úsměvem
Ve vinorodém znojemském kraji 
žije řada účastníků mírových misí. 
Jedním z nich je i kpt. v. v. Stanislav 
Mec, účastník mise UNPROFOR 
v létech 1993–1994. Já sám jsem byl 
účastníkem stejné mise o rok dří-
ve, takže při návštěvách veteránů 
ve Znojmě jsme si měli o čem poví-
dat. Rozhodl jsem se s vámi podělit 
o vzpomínky Standy Mece, jak mi je 
vyprávěl při nedávné návštěvě. 
Když vzpomínám na mírové mise 
OSN UNPROFOR, kterou jsem 
ve zdraví ukončil v roce 1994, tak 
se objevují místa, která bych ji-
nak nikdy neviděl, setkání s lidmi, 
které bych nikdy nepotkal, ať byli 
místní, nebo kluci se stejným po-
sláním jako já, a situace, které by 
nikdo jiný nemohl s těmito lidmi 
prožít. Mezi nimi je i jedna vzpo-
mínka na nejupřímnější chlapské 
objetí.
Ke konci mise jsme dostali úkol 
převézt šest civilistů z válečné 
zóny domů do bezpečí. V sektoru 
jih v tzv. Republice Srbská Kra-
jina byli kromě příslušníků naší 

armády i příslušníci francouz-
ských a keňských mírových sborů. 
Jeli jsme spolu se třemi válečný-
mi pozorovateli – jednou ženou 
a dvěma muži z Keni. Pozdní od-
poledne, nakládka – všechen ma-
teriál zaplnil korbu tatrovky 815. 
S trochou obav z počasí a kontrol 
přes válečné hranice jsme vyrazili. 
Zledovatělá a neudržovaná cesta 
umožňovala pouze velmi pomalou 
a opatrnou jízdu. Vyložení a zno-
vu naložení materiálu a důsledná 
kontrola včetně vnitřku vozidel 
na hranicích znamenala velké zdr-
žení. Naše pasažéry, kteří vystoupi-
li, jsme museli podpírat. V dálce se 
ozývaly rány z děl. Konečně jsme 
dosáhli mírové oblasti a posléze 
i cíle ve tmě, před jednou restaura-
cí. Vystoupil jsem jako první a hle-
dal úřední osobu. Proti mně běžel 
muž v uniformě. V těsné blízkosti 
mě znenadání objal. Držel mě pev-
ně, až jsem ucítil jeho zbraň, kte-
rou měl na prsou. Po tváři mu tekl 
proud slz, jaký jsem nikdy předtím 
ani potom neviděl. Dovezli jsme 

mu tatínka, který byl nejstarší 
z celé skupiny. 
Nikdy jsem nelitoval, že jsem se 
zúčastnil „jenom“ roční mise. Pro 
mě to byla velice cenná zkušenost 
na dlouhou dobu. Spolu s touto 
vzpomínkou chci zamávat a po-
zdravit všechny, kteří mě znají. 
Popřát jim každý den s úsměvem 
a hodně zdraví.

Na základě vyprávění a z archivu 
Stanislava Mece zpracoval 

Oldřich Axman

Před autobusem UN vlevo nprap. 
Stanislav Mec, vpravo zdravotník 
Miroslav Mihal


