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Počátek nového roku je pravidel-
ně vyhrazen na břeclavské radnici 
setkání starosty města s válečný-
mi veterány břeclavského regionu. 
V letošním roce se tak stalo již po-
třetí a jak bylo hned v úvodu zmí-
něno, tradice byla založena a pozi-
tivně žije.

pořádající Československé obce legi-
onářské, která toto zahrnula do kaž-
doročních lednových aktivit v rámci 
projektu Péče o válečné veterány II. 
světové války, ale zúčastnili se ho 
i zástupci jednoty ČsOL a okresní-
ho výboru Českého svazu bojovníků 
za svobodu Břeclav. Přítomen byl 

v rámci projektu Péče o válečné ve-
terány, tak i projektu LEGIE 100, 
který postupně nabývá na významu 
právě v jednotlivých obcích a měs-
tech České republiky. Právě váleční 
veteráni jsou mnohdy potomky čes-
koslovenských legionářů a výchova 
k vlastenectví pro ně byla základní 
premisou jejich účasti na národním 
boji za osvobození Československa, 
a to jak na zahraniční frontě, tak 
i v domácím odboji. 

Město Břeclav v loňském roce zor-
ganizovalo pietní akty k významným 
výročím, ve spolupráci s ČsOL umož-
nilo a fi nančně podpořilo cyklus kon-
certů (Ne)jen Hovory s TGM stejně 
jako představení herečky Hany Ma-
ciuchové věnované válečným veterá-
nům. Město rovněž podporuje akce 
klubu vojenské historie, fi nančně 
se spolupodílelo na organizaci Zbo-
rovského závodu branné zdatnosti, 
vychází vstříc při zabezpečení péče 
o válečné veterány II. světové války 
především v rámci města, spolupo-
dílelo se na zajištění a uskutečnění 
Vlčích máků válečným veteránům 
– Vánoční vinšování s ONDRÁŠEM 
na Velehradě. Za rok 2012 je toho 
vskutku požehnaně…

Text a foto: -FFT-

Veteráni u starosty Břeclavi

V letošním roce oproti minulým 
setkáním chyběly především válečné 
veteránky, které se omluvily nejen 
pro nemoc, ale především nepřízni-
vé ledovkové počasí. Proto také se-
tkání se starostou Oldřichem Ryša-
vým bylo rozšířeno o zástupce nejen 

taktéž ředitel Krajského vojenského 
velitelství Brno plk. Luděk Lacina, 
který na podzim 2012 převzal KVV 
Brno, a byla to tak jedna z jeho osob-
ních cest za válečnými veterány.

Setkání se stalo také místem 
prezentace jak další činnosti ČsOL 

V příjemném prostředí konferenč-
ního sálu Fakultní nemocnice Mo-
tol v Praze se ve čtvrtek 7. února 
2013 uskutečnila pracovní porada 
krajských koordinátorů a terén-
ních pracovníků projektu Péče 
o válečné veterány.

Ten i letos, již čtvrtým rokem, opět 
realizuje ve spolupráci s Minister-
stvem obrany ČR Československá 
obec legionářská. Byl zahájen již 
1. ledna a jede naplno. Se zámyslem 
jeho realizace v roce 2013 seznámil 
přítomné vedoucí projektu Petr Hoz-
lár. Mimo jiné zdůraznil, že pro le-
tošní rok projekt předpokládá usku-
tečnit cca 6000 návštěv u válečných 
veteránů,  změní se poněkud systém 
plánování činnosti a způsob práce 
terénních pracovníků a novinkou by 
mělo být pravidelné vydávání infor-
mačního zpravodaje pro všechny vá-
lečné veterány zahrnuté v projektu. 
To proto, že řada z nich není s ohle-
dem na svůj věk schopna čerpat ak-
tuální informace z internetu a zpra-
vodaj by se měl stát jakýmsi pojítkem 

jak mezi nimi, tak 
i ústředím obce legi-
onářské a vedením 
projektu. Na přípra-
vě zpravodaje se bu-
dou obsahově podílet 
všichni terénní pra-
covníci a krajští ko-
ordinátoři, kteří ho 
pak také budou dis-
tribuovat válečným 
veteránům. 

Porada však obsa-
hovala i další důležité 
body. Díky vstřícnos-
ti FN Motol byli její 
účastníci proškoleni 
erudovanými odborníky v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci 
a z novinek týkajících se pravidel sil-
ničního provozu. To proto, že většina 
z nich za válečnými veterány dojíždí 
svými automobily a vlastně se z nich 
stávají referentští řidiči. Mimořád-
nou, a místy i velice zábavnou, teč-
kou programu bylo praktické školení 
zajištěné lékaři a sestrami motolské 
nemocnice, kdy se přítomní seznámili 

s postupy při resuscitaci dospělého 
člověka ve světle nejnovějších do-
poručení světové zdravotnické orga-
nizace a prakticky si je na fi guran-
tech také vyzkoušeli. Což je situace, 
do níž se mohou právě terénní pra-
covníci pečující o válečné veterány, 
kteří jsou v drtivé většině ve velmi 
požehnaném věku a často mají zdra-
votní problémy, kdykoli setkat.

Text a foto: Ladislav Lenk

Projekt ČsOL Péče o válečné veterány 
jede naplno

„Bojovali za nás, my se staráme o ně!“

Zpravodaj projektu ČsOL Péče o válečné veterány

Vážená válečná veteránko,
vážený válečný veteráne,

máš před sebou první číslo 
veteránského zpravodaje, který 
jsme se rozhodli vydávat v rámci 
projektu Péče o válečné veterá-
ny, realizovaného Českosloven-
skou obcí legionářskou. Chápej 
ho jako drobný dárek, kterým 
chceme podpořit péči o ty, kteří 
v době 2. světové války neváhali 
s nasazením vlastního života bo-
jovat za náš dnešek a dnes stále 
žijí mezi námi.

Víme, že ve vašem úctyhod-
ném věku nemáte možnost být 
každý den na internetu, zjišťo-
vat, co se děje ve vaší zatím stá-
le početné veteránské obci, sle-
dovat, jaké akce se uskutečnily, 
kdo měl významné životní jubi-
leum, případně kdo opustil řady 
válečných veteránů.

O tom by měl být veterán-
ský zpravodaj. Pravidelně vám 
ho budou dodávat terénní pra-
covníci projektu Péče o válečné 
veterány a my věříme, že jeho 
skromný obsah pro vás bude po-
těšujícím a zajímavým počtením. 
Navíc vám nabízíme možnost 
do tohoto zpravodaje osobně při-
spívat svými postřehy, názory, 
vzpomínkami.

Je to jen drobný příspě-
vek k tomu, co pro vás děláme 
a ještě můžeme udělat. Ale věz-
te, že si vás, hrdinů, stále váží-
me a v rámci možností se o vás 
staráme. Obyčejná lidskost by 
neměla mít žádná omezení ani 
hranice.

Vedení projektu
Péče o válečné veterány

Československá obec legionářská 
ve spolupráci s Ministerstvem 
obrany ČR zorganizovala v pátek 
15. února 2013 v hlavním sále MO 
v Praze na Valech slavnostní shro-
máždění u příležitosti 70. výročí 
bojů u Sokolova a 68. výročí bojů 
u Jasla v době 2. světové války.

V hlavním sále se setkali váleční 
veteráni, mezi nimi i přímí účastníci 
bojových střetů u Sokolova a Jasla, 
kteří mezi sebou přivítali místopřed-
sedu senátu Parlamentu ČR Zdeň-
ka Škromacha, prvního náměstka 
ministra obrany Vlastimila Picka, 
zástupce náčelníka Generálního štá-
bu – inspektora AČR generálmajora 
Františka Malenínského, vojenské 
přidělence v ČR, zástupce spřátele-
ných společenských organizací a již 
tradičně i studenty vojenské školy 
z Moravské Třebové. 

Jako první promluvil místopřed-
seda Senátu PČR Zdeněk Škromach. 

Ve svém projevu vzdal úctu všem 
hrdinům 2. světové války. „Slibuji 
vám, že tato země nikdy nezapome-
ne na to, co jste vy a vaši druzi udě-
lali pro svoji vlast, pro nás všechny, 
a vždy budeme vaše činy připomínat 
s úctou a neskonalou vděčností,“ 
řekl doslova.

Rovněž první náměstek ministra 
obrany Vlastimil Picek vyjádřil pří-
tomným válečným veteránům upřím-
nou úctu: „Vy, kteří jste se rvali s ne-
přítelem, jste byli celým svým srdcem 
přesvědčeni, že bojujete ve spraved-
livé a svaté válce, ve které nešlo jen 
o osud jednotlivců, ale o bytí a nebytí 
celých národů. Úcta a vděk vám, hr-
dinům od Sokolova a Jasla, zůstane 
navždy v srdcích českého národa.“

Ukrajinské Sokolovo bylo 8. břez-
na 1943 prvním místem bojového 
nasazení 1. československého sa-
mostatného praporu, v němž se vy-
znamenal a také padl velitel první 

Nikdy nezapomeneme 
na vaše činy

Pokračování na str. 2



roty Otakar Jaroš. Bojů u polského 
Jasla v lednu 1945 v rámci západo-
karpatské operace se zúčastnilo té-
měř kompletní dělostřelectvo 1. čs. 
armádního sboru v SSSR, což před-
stavovalo pět dělostřeleckých pluků 
v počtu 2500 československých vo-
jáků a důstojníků. S historickým ex-
kurzem o těchto událostech vystou-
pil na shromáždění historik Jindřich 

Marek z Vojenského historického 
ústavu a o své válečné zážitky se po-
dělili i přítomní bojovníci od Soko-
lova a Jasla Alexandr Beer a Jan 
Ihnatík.

K válečným veteránům v závěru 
shromáždění promluvil také před-
seda ČsOL Pavel Budinský: „Je 
pro mne jako předsedu Českosloven-
ské obce legionářské nesmírnou ctí, 

že jsem se dnes mohl opět zúčastnit 
tohoto setkání. Za obec legionářskou 
chci slíbit, že ČsOL jako nositelka le-
gionářských a masarykovských tra-
dic nikdy váš odkaz nezradí. Dovolte 
mi, abych vám ještě jednou poděko-
val za vše, co jste pro naši republiku 
vykonali.“

Text a foto: Ladislav Lenk 

U příležitosti významného život-
ního jubilea – 90 let se 25. února 
2013 dožil válečný veterán, jeden 
z posledních žijících čs. pilotů 
RAF za druhé světové války, mís-
topředseda Československé obce 
legionářské, nositel Řádu Bílého 
lva – plukovník Emil Boček, byl 
přijat primátorem Statutárního 
města Brna Romanem Onderkou. 

Čas vyhrazený k přijetí proběhl 
v družné diskusi jak při vzpomíná-
ní plukovníka Bočka na své válečné 
zkušenosti, ale zazněly také vzpo-
mínky na jeho motocyklové závodění, 
jemuž se věnoval po návratu z Velké 
Británie, např. na závodištích Velké 
ceny Brna, nebo na závody ve Slav-
kově u Brna. „Já nemohu sedět, stá-
le musím něco dělat, stále musím být 
činný,“ odpovídá na otázky ke svému 
zdraví a věku. O tom, že je ve skvělé 
formě nesvědčí jen jeho pracovní ka-
lendář a počty návštěv a besed, které 
uskutečňuje, ale také skutečnost, 
že stále vlastní řidičské oprávnění 
a aktivně jezdí automobilem. 

Vzpomínání mělo i osobní cha-
rakter, protože plukovník Boček je 
dlouhodobě činný v rámci města 
Brna a spolu s primátorem Onder-
kou byli jedni z hlavních signa-
tářů výzvy a poté autory projektu 

Válečný veterán přijat primátorem 
města Brna

postavení sochy 
prezidenta Be-
neše před dneš-
ní Právnickou 
fakultou Masa-
rykovy univerzi-
ty. „Pro nás, za-
hraniční vojáky, 
byl prezident 
Beneš hlavním 
velitelem naší 
armády v za-
hraničí. A pro-
to jeho odkaz 
je pro nás tak 
závazný a po-
třebný zvláště 
v dnešní době,“ 
prohlásil v ná-
vaznosti na svou současnou činnost 
místopředseda ČsOL a válečný vete-
rán Emil Boček. 

A na otázku zástupců medií, 
na které odpovídal před fotografi í 
od Jadrana Šetlíka, prezentované 
v této době v křížové chodbě Ma-
gistrátu města Brna, zda současná 
generace by byla schopna jít bránit 
tuto republiku, tak jak to byli oni 
schopni ve svých 17 letech, kdy ode-
šel do zahraniční armády z okupova-
ného Československa, jen se smut-
kem podotýká, že ne, že o tom není 
přesvědčen. O to víc před posledními 

válečnými veterány stojí úkol pro-
sazovat památku na kamarády, 
kteří pro myšlenky Československé 
republiky obětovali to nejcennější – 
zdraví a život. 

Plukovník ve výslužbě Emil Boček, 
pilot RAF za druhé světové války, no-
sitel Řádu Bílého lva, rodák z Tuřan 
u Brna, místopředseda Českosloven-
ské obce legionářské, předseda Svazu 
zahraničních letců, je jednou z nejvý-
raznějších osobností města Brna, ale 
i válečných veteránů v rámci ČR.

Foto a text: -FFT-

Mezi Fakultní nemocnicí v Praze 
Motole a Československou obcí le-
gionářskou bylo podepsáno v roce 
2012 memorandum o spolupráci 
při poskytování zdravotních slu-
žeb členům Československé obce 
legionářské, která sdružuje a pe-
čuje o válečné veterány České 
republiky.

Bylo dohodnuto, že FN Motol na-
bídne jak válečným veteránům, tak 
i všem členům ČsOL a jejich rodinným 
příslušníkům (manželka, manžel, 
děti, vnoučata) na základě uvedené-
ho memoranda preventivní zdravotní 
péči. Jedná se komplexní bezplat-
né vyšetření, které bude probíhat 
při jedno až dvoudenní hospitalizaci 
na interním oddělení nemocnice. 

Všechny zdravotní úkony jsou 
v tomto případě hrazeny v rámci in-
dividuálního zdravotního pojištění, 
zdravotní poplatky za pobyt v nemoc-
nici jsou hrazeny sponzorsky. Pouze 
dopravu do nemocnice si zájemce 
zajišťuje sám a na vlastní náklady. 
U starších osob či osob s vážným 
zdravotním problémem je žádoucí 
doprovod s možností hospitalizace 
na jednom pokoji a nabídkou kom-
plexního bezplatného vyšetření. 

V loňském roce bylo vyšetřeno 92 
zájemců z řad veteránů, členů ČsOL 
a jejich rodinných příslušníků. Od za-
čátku letošního roku do konce února 

2013 toto vyšetření podstoupilo dal-
ších 32 osob, 56 je jich objednáno 
do konce června. V termínu od 24. 6. 
2013 do 6. 8. 2013 však bude odděle-
ní, kde tato vyšetření probíhají, z pro-
vozních důvodů uzavřeno.

Následovala prohlídka interním lé-
kařem, po které nás dali na pokoj 
označený CWVA. Dostali jsme oběd 
a ještě ten den nám dělali rentgen 
plic, mně navíc páteře. Při prohlídce 
bylo zjištěno několik ložisek drobné 

Péče o válečné veterány ve FN Motol 
je naprosto vzorná

Kolektiv lékařů a sester pečující o válečné veterány v FN Motol

Ostrava nezapomněla
Dne 2. února 2013 se uskutečnil v divadelním sále KD v Ostravě 
slavnostní koncert konaný na počest 70. výročí slavné stalingradské 
bitvy. Konal se za velké účasti veřejnosti, válečných veteránů a dal-
ších čestných hostů. 

Před samotným koncertem proběhla vernisáž výstavy věnované 70. vý-
ročí stalingradské bitvy. Výstava byla doplněna původní sovětskou vý-
zbrojí a výstrojí a také vzácnými fragmenty munice přímo ze stalingrad-
ského bojiště včetně přilby dovezené z hrobu padlého sovětského vojáka. 
Symboly doplnil sovětský prapor a jako vděčnost se připojil i prapor naší 
ČsOL, na který jsme oprávněně hrdi. V programu se představili před-
ní volgogradští a čeští profesionální a amatérští interpreti. Ruští umělci 
písničkou „Volga, Volga“ a „Kaťuša“ strhli celé obecenstvo, které s nimi 
spontánně zpívalo.

Součástí uctění stalingradské bitvy byla odstřelovačská soutěž, kterou 
9. února uspořádala naše jednota ČsOL na střelnici Skalka v Ostravě Po-
rubě jako memoriál sovětské odstřelovačky Vasilie Zajcevové. Za organi-
zaci celé soutěže patří dík místopředsedovi naší jednoty obce legionářské 
Ostrava 1 kpt. v zál. Janu Šimčíkovi.

Plk. v. zál. František Mareš

vyrážky, a proto jsem byl ještě za-
veden ke kožní lékařce. Několikrát 
za den k nám přišla paní dolévat čaj, 
jiná se zase chodila ptát, jestli něco 
nepotřebujeme, a před večeří přišla 
zase jiná lékařka poslechnout srdce, 
plíce a promluvit pár slov o zdraví. 
V pátek dopoledne ještě dělali ECHO 
srdce. Po obědě nám přinesl pan 
doktor třístránkovou zprávu i recep-
ty na doporučené léky a podal další 
podrobné informace. Poté jsme byli 
propuštěni. Domů jsme jeli auto-
busem, třebaže nám byla nabízena 
cesta sanitkou. Vzhledem k tomu, 
že jsme měli dobré autobusové spo-
jení, se nám zdálo využití nabídky už 
jako zneužívání. Jsou jistě jiní, kteří 
ji více potřebují. Celkově byla péče 
naprosto vzorná. Při vyšetřeních i při 
pobytu na pokoji jsem cítil určitou 
úctu k významu naší organizace.“

Toto vyjádření bratra J. Bárty, pří-
mého účastníka květnového povstá-
ní, kterému byl pobyt v FN v Motole 
doporučen v loňském roce při osla-
vě jeho 85. narozenin, nám zaslala 
předsedky jednoty ČsOL Kladno Eva 
Armeanová. Dodala, že z této jednoty 
využilo možnosti interního vyšetření 
celkem 12 osob. „Všichni naši členo-
vé byli moc spokojeni. Velké poděko-
vání vyjádřili manželé Wolfovi, Anna 
Černohorská, Vilemína Plakošová, 
Matylda Klapalová a další. Rovněž 
já jsem byla velmi spokojena. Moc si 
této možnosti vážíme,“ napsala.

Text a foto: Ladislav Lenk

A jak jsou s péčí ve FN Motol vá-
leční veteráni spokojeni? Zde je ná-
zor jednoho z nich, J. Bárty: „Také 
já jsem se přihlásil ke komplexní-
mu vyšetření ve FN v Praze Motole. 
Spolu s manželkou jsme nastoupili 
ve stanoveném termínu dne 14. 2. 
2013 ráno na příjmu interního od-
dělení. Ihned po základní evidenci 
byly provedeny odběry pro laboratoř 
(moč + krev), dále vážení, EKG, tlak, 
sono: játra, ledviny, slezina, žlučník. 
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