
6/2021

U příležitosti Dne 
válečných veteránů, 
11. listopadu 2021, se 
na dvoře Národního 
památníku na Vít-
kově konal tradiční 
slavnostní pietní akt. 
Letos se ho účastnili 
váleční veteráni ne-
jenom v roli hostů, 
diváků a řečníků. Le-
tos poprvé se váleční 
veteráni mimo aktivní službu stali součástí slavnostního nástupu jednotek 
profesionálních vojáků a aktivních záloh. Především díky iniciativě členů 
Českobudějovické jednoty ČsOL se vypravila z jižních Čech skupina býva-
lých příslušníků UNPROFOR, aby svou tradici nástupů v Českém Krum-
lově předvedla v místě a čase pro veterány nejslavnostnějším. V modrých 
baretech a jednotné ústroji ukázali, že to umí a že jim stojí za to vážit tak 
dlouhou cestu. Po slavnostním nástupu uctili veteráni své padlé spolubo-
jovníky položením květin a zúčastnili se dalšího programu Dne válečných 
veteránů.
V měsících březen a duben 2022 uplyne 30 let od zahájení mise UNPROFOR 
a zasazení 1. čs. praporu MS OSN SZV GŠ Čs. armády do této mise na území 
bývalé Jugoslávie. Žádáme příslušníky 1. čs. praporu o případnou registraci 
na emailové adrese unprofor.92-93@seznam.cz Participace ostatních přísluš-
níků mise UNPROFOR a UNCRO je vítána. Žádáme čtenáře o rozšíření této 
informace v komunitě účastníků výše uvedených misí.

Text: Vladimír Trněný, Viktor Šinkovec
Foto: Michal Rak
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Narozeniny, jak se patří
Válečný veterán plk. Jan svítek vel-
mi originálně oslavil své 96 naro-
zeniny. Nebylo to v restauraci s na-
rozeninovou párty. Díky iniciativě 
ředitele KVV Olomouc plk. gšt. 

Vojtěcha Prýgla byl spolu s do-
provodem pozván na 22. základ-
nu vrtulníkového letectva Sedlec, 
Vícenice u Náměště nad Oslavou. 
Program návštěvy pečlivě připra-
vila tisková a informační důstojni-
ce kpt. Jindřiška budiková. 
Na základně oslavence přivítal 
její velitel plk. gšt. Rudolf straka. 
Po krátkém zahájení následovala 
návštěva hangáru, kde se plukov-
níku Svítkovi příkladně věno-
val mjr. Petr Daniel, odborník 
na slovo vzatý.
Jako bývalý pilot a instruktor lé-
tání ocenil oslavenec možnost 
navštívit důvěrně známé prostře-

dí, kde vládne ruch, profesionali-
ta a zaujetí prací. Místa, pro které 
jsou typické modrá barva a vůně 
olejů a leteckého benzinu. Ná-
vštěva pokračovala v nádherném 
prostředí salónku generála Emila 
bočka neformální besedou s veli-
teli a piloty, novodobými válečný-
mi veterány.
Plukovník Svítek na obědě po-
děkoval za možnost takto oslavit 
své narozeniny a popřál velite-
li i ostatním přítomným hodně 
úspěchů v jejich krásné práci.

Text: Pavel skácel
Foto: https://www.facebook.

com/lznamest

setkání v Kyjově
V kulturním domě v Kyjově se 
sešli na dalším posezení váleční ve- 
teráni z oblasti Kyjovska. Zdejší bo-
jovníci mírové mise UNPROFOR 
obdrželi knihu sepsanou autorem 
Josefem Falářem pod názvem 
Vzpomínky na válku v „Jujošce“ 
v mírové misi UNPRPFOR. Knihu 
vydala ČsOL v roce 2021. 
Knihu převzali autorovi spolu-
bojovníci se zájmem a škoda, že 
na některé účastníky mise „nezby-
la“. Debatovalo se i o jejich zážit-

cích v misi, o životě a válce, která 
byla nedaleko hranic naší vlasti. 
Vzpomínalo se i na nově navázaná 
celoživotní přátelství, která trvají 
dodnes. Setkání se neslo v duchu 
přátelské pohody, přestože visí 
otazník – kdy se podaří zorganizo-
vat další?
Na snímku – neúplná skupinka 
veteránů a jejich manželek před 
kulturním domem v Kyjově. Dru-
hý stojící zleva pplk. Vlastislav 
Mikula, syn druhoválečného vete-
rána, který ve svém rodném dom-
ku v nedalekých Boršicích zbudo-

val muzeum zaměřené na válečnou 
cestu jeho táty, letce RAF stanisla-
va Mikuly. Vlastislav každodenně 
vzorně pečuje o svou maminku.

Text a foto Kryštof Kux

Zase přišel Den lékařů, který jsme 
si v Brně zvykli věnovat všem zdra-
votníkům. Pandemie nám s osob-
ními setkáními hodně zamíchala. 
Asi i proto jsme se pokusili dát to-
muto Dni lékařů punc nevšednosti 
a výjimečnosti.
Pro společné posezení jsme vybra-
li netradiční brněnskou kavárnu  
Tivoli. Je proslulá svým originál-
ním interiérem, domácími bage-
tami, jazzovými koncerty, degus-
tacemi a galerií. Právě obrazy, 
které v tuto dobu v kavárně vysta-

Zleva Stanislav Tajovský, Milan 
Vidlák, Mojmír Mrva a Oldřich 
Axman

Zachycení okamžiku

vovala dcera mé dávné přítelkyně 
barbara Golasowská, mě přivedly 
na nápad spojit naše setkání s další 
rovinou zážitků.

Barbara přijala mé pozvání, pro-
vedla nás svou tvorbou a vysvětli-
la, proč je „malířkou okamžiku“. 
Její vyprávění se u dobré kávy, vína 
i vybraných pochoutek posloucha-
lo moc hezky. Samozřejmě zbyl 
čas i na neformální pobesedování. 
Myslím, že si každý z nás tyto oka-
mžiky zachytil ve své paměti pro 
lepší zvládání každodennosti. Tak 
snad v příštím nádechu mezi vl-
nami pandemie zrealizujeme další 
radostné okamžiky.

Text a foto: Dana axmanová 
Vrtišková



V sobotu 2. října 2021 se do Českého Krumlova 
sjelo více než 120 bývalých vojáků, kteří v minu-
losti sloužili pod vlajkou OSN. Už po osmnácté se 
na druhém nádvoří zámku v Českém Krumlově 
uskutečnil slavnostní nástup těch, kteří před devě-
tadvaceti lety poprvé opustili výcvikovou základnu 
Mírových sil OSN na území České republiky, aby 

Modré barety opět zaplnily nádvoří

Legionáři jednot 1 a 2 z Brna u hotového díla, 
napravo válečný veterán Jaroslav Jarolím

zamířili k plnění nelehkých úkolů ve válkou zmíta-
ných zemích bývalé Jugoslávie. Právě zde tehdy čes-
koslovenští vojáci získávali v očích spojenců dnešní 
renomé, které mají vojáci Armády ČR. 
Na chvíle, které provázely vojáky se světle modrými 
přilbami či barety, vzpomínal velitel 1. praporu, dnes 
brigádní generál Karel blahna, který připomněl, že 
se v misích zrodila trvalá nevšední přátelství, která 
přetrvávávají dodnes. Velitel bývalé výcvikové základ-
ny v Českém Krumlově brig. gen. Vladimír Trněný 
upozornil na blížící se 30. výročí od vyslání prvních 
modrých baretů do mise na Balkán a vyzval všechny 
ke spolupráci na přípravách oslav. Se zdravicemi vy-
stoupili také zástupce ČsOL Viktor Šinkovec a zastu-
pitel města Český Krumlov Vojtěch Němec. 
Za letošní velmi zdařilé setkání modrých baretů patří 
poděkování organizátorům, které vedl předseda jed-
noty ČsOL Vimperk pplk. Vojtěch Plesník.

Text a foto: Miroslav Šindelář

Javory pro budoucí generace
V sobotu 16. října byla nedaleko kláštera v Raj-
hradu u Brna vysázena nová alej válečných vete-
ránů. Pět desítek javorů vysázeli zejména členové 
jednot ČsOL z celé republiky. Mezi účastníky akce 
byl i válečný veterán pplk. Jaroslav Jarolím, který 
je předsedou Jednoty ČSOL Brno 1. 
Počasí akci přálo a setkala se zde řada přátel ne-
jen z řad veteránů, ale i legionářů. Javory budou 
budoucím generacím připomínat nejen tento 
pracovní den, ale i výbornou atmosféru spojenou 
s prohlídkou prostor nejstaršího kláštera na Mo-
ravě. Dnes v něm kromě mnichů sídlí i Památník 
písemnictví na Moravě s unikátními spisy. Dob-
rou pohodu z odvedené a záslužné práce umoc-
nil výborný guláš, který přišel všem brigádníkům 
k duhu. Text a foto: Kryštof Kux

Ve sváteční den 28. října jsme se sešli s představi-
teli města a kraje, sokoly, zástupci ČSBS a vojáky 
z KVV ČB k uctění památky prvního prezidenta 
Československa T. G. Masaryka, který se v Čes-
kých Budějovicích zastavil v roce 1918 při návratu 
do vlasti. Je to 103. výročí založení republiky, kte-
ré si připomínáme v této nelehké době, zkoušeni 
zákeřným nepřítelem covid-19. Památku mj. uctili 
položením kytice novodobí váleční veteráni, členo-
vé jednoty ČsOL České Budějovice pplk. v. v. Milan 
Čajdík a por. v. v.  bohumír Tomášek.
V podvečer byl Milan Čajdík spolu s dalšími osob-
nostmi města České Budějovice na radnici vyzna-
menán medailí Za zásluhy primátorem města Jiřím 
svobodou.

Text: bohumír Tomášek
Foto: M. Lyga

Pietní akt v Českých budějovicích
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bohumír Tomášek: Pokračovatel legionářských tradic a dárce krve
Českobudějovický rodák Bc. bohumír Tomášek, 
DiS je novodobým válečným veteránem. Původně 
pracoval jako projektant elektroinstalací, provozní 
elektrikář, řidič z povolá-
ní či specialista automa-
tizovaných systémů říze-
ní. V září 1994 byl jako 
voják AČR v další činné 
službě zařazený do jed-
notky UNPROFOR.
Nastoupil na misi v bý-
valé Jugoslávii a byl za-
řazený jako starší řidič 
OT-64 u protitankové 
čety. Působil v oblasti 
Podlapač u bombardo-
vaného letiště Udbina 
v době, kdy konflikt 
na Balkáně vygradoval do otevřeného boje – opera-
ce Oluja (Bouře). Fronta přešla i přes vesnici Pod-
lapač a monitorovací stanoviště českého praporu. 
Srbští vojáci požadovali pro urychlení ústupu z li-
nie fronty vydání techniky. Bohumír Tomášek spo-
lečně s dalšími vojáky techniku uchránil, a zame-
zil tak značným materiálním škodám. Projevil tím 
vlastenectví, osobní statečnost a válečné hrdinství. 
V roce 2000 ukončil Bohumír Tomášek při zaměst-
nání vyšší odborné studium a v roce 2011 absolvo-

val, rovněž při zaměstnání, vysokou školu v oboru 
Měření a výpočetní technika. Jeho domovem jsou 
stále České Budějovice. V roce 2007 ovdověl. 
V letech 2005–2015 byl válečný veterán kladně 
hodnoceným příslušníkem Aktivní zálohy AČR 
pěší roty České Budějovice, se kterou stále spolu-
pracuje. Je místopředsedou v Jednotě Českosloven-
ské obce legionářské České Budějovice. V roce 2019 
sice odešel do důchodu, ale s velkým nasazením se 
zapojuje do práce s mládeží, spolupráce se škola-
mi a propagace resortu obrany. Působí jako terénní 
pracovník projektu péče ČsOL o válečné veterány. 
Jeho působištěm je Budějovicko, Písecko a Tábor-
sko, kde má v péči téměř 70 dalšich válečných ve-
teránů.
Jako novodobý válečný veterán je nositelem medai-
lí od Ministerstva obrany Za službu míru a medaile 
OSN. Za službu v Aktivní záloze obdržel medaili 
Krajského vojenského velitelství, medaili št. kpt.  
V. Morávka a odznak Veterána Aktivní zálohy. 
Veterán Bohumír Tomášek je příkladným bez- 
příspěvkovým dárcem krve. Má na kontě přes 
80 odběrů a je nositelem Zlatého kříže Českého 
červeného kříže. Má mnoho zájmů, mezi něž patří 
hudba, filmy, motorismus, elektronika či kontaktní 
sporty.

Zdroj: Vyprávění a archiv bohumíra Tomáška
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Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v listopadu 2021
80 let
Vladimír Bäumel
Emil Ligač

90 let
Miroslava Kaštovská
Marie Závorková

95 let
Marie Králová
Jaroslava Obůrková

Vasil Bučok
Milan Štembera

90 let 
Miroslav Košek

90let 
Antonín Malach
Josef Kauman

Jan Prokesz
Jan Czyž

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v prosinci 2021:


