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Vážení váleční veteráni,
ve chvíli kdy držíte v rukách první letošní vydání našeho časopisu, je již 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Péče o válečné veterány 
v roce 2019. Československá obec legionářská realizuje tento projekt již de-
vátým rokem formou dotačního programu vypsaného ministerstvem obra-
ny s vlastní spoluúčastí. Z hlediska zajištění chodu projektu byly každoroč-
ně nejméně první tři měsíce v roce zajišťovány pouze z prostředků ČsOL. 

Letos však dojde k uzavření 
smlouvy s ministerstvem 
obrany o zajištění péče o VV 
na období 2019 až 2021, 
a tím bude každoroční pro-
blém financování na začátku 
roku vyřešen. 
Cílová skupina projektu péče 
o VV aktuálně zahrnuje 399 
druhoválečných, 36 veterá-
nů třetího odboje a 814 no-
vodobých válečných veterá-
nů. Předpokládáme, že letos 

bude nově do projektu zařazeno cca 160 veteránů narozených v roce 1959.
Kromě terénní péče o válečné veterány a poskytování zpětné vazby pro 
ministerstvo obrany se v letošním roce chceme soustředit na vysvětlování 
potřeby propojení zákona 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které vytvoří podmínky pro uspo-
kojování přirozených a oprávněných potřeb válečných veteránů v sociální 
oblasti, zvláště těch, kteří jsou v mnoha případech oslabeni ve schopnos-
tech je prosazovat.
Současný stav je takový, že mezi těmito dvěma záko-
ny není žádná vazba, a v důsledku toho je zde nerov-
nost mezi možností uspokojování potřeb válečných 
veteránů,držitelů osvědčení podle zákona 255/1946 
Sb., a válečných veteránů, držitelů osvědčení podle 
zákona 170/2002 Sb. Proto této otázce při aktivitách 
Projektu péče o VV věnujeme zvýšenou pozornost. 
Hledáme cesty, jak chybějící možnosti v zajištění so-
ciálních služeb a sociální péči pro potřebné válečné 
veterány zajistit. Viktor Šinkovec
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Tradiční setkání v břeclavi

hejtman olomouckého kraje ocenil válečné veterány

Stalo se tradicí, že oslavy Dne válečných veteránů v Olo-
mouci vrcholí setkáním s představiteli kraje. Poslední 
setkání už po jedenácté organizoval krajský úřad. Kona-
lo se pod záštitou hejtmana Ladislava oklešťka. 
Na přípravě a průběhu setkání se výrazně podíleli pra-
covníci projektu Péče o válečné veterány v kraji Ladislav 

Paleček, hana Langrová a Jaruška Kouřilová spolu 
s Pavlem Skácelem, který celé setkání už počtvrté mo-
deroval. Velký dík za výraznou podporu patří posád-
ce Olomouc, jmenovitě správci posádky plk. gšt. v. v. 
aloisi Kadlčíkovi. Účastníci ocenili potleskem vystou-
pení hostí. Za válečné veterány poděkoval obsáhlým vy-
stoupením 98letý npor. v. v. Miloslav Dočkal. 
Celkem bylo přítomno 39 válečných veteránů včetně 
tankisty od Dunkerque pplk. v. v. Josefa Turka a bojov-
níka od Dukly mjr. v. v. Viktora Ráži. Novodobí vete- 
ráni byli pyšní na to, že se poprvé mezi nimi objevil 
brig. gen. v. v. Ivo Zbořil. 
Na setkání nechyběla báseň Johna Mc Graye Na Flan-
derských polích. Jejího přednesu se opět zhostil 
nprap. Dlouhý, který posléze vystoupil spolu s dixielan-
dem složeným z členů vojenské hudby olomoucké po-
sádky. 
Olomoucký kraj a jeho představitelé patří v republice 
mezi ty, kteří nešetří slovy, prostředky a činy při hle- 
dání způsobu, jak uctít hrdinství těch, kteří bojovali 
za vlast nebo se podíleli na reprezentaci armády v mi-
sích OSN. Text a foto: Pavel skácel

Pan hejtman ocenil desetileté úsilí terénních pracovnic. 
Na snímku předává kytici Haně Langrové. 

V úterý 15. ledna se po roce opět setka-
li představitelé města Břeclavi s váleč-
nými veterány z regionu. V letošním 
roce se organizace ujala místní jedno-
ta ČsOL v Břeclavi společně s před-
staviteli města a zástupci novodobých 
veteránů v regionu Břeclavska. 
Na setkání byl přítomen starosta 
města Břeclavi Pavel Dominik, mís-
tostarosta svatopluk Pěček, velitel 
městské policie v Břeclavi, zástupci 
místních organizací, a především 
váleční veteráni 2. světové války 
a účastníci novodobých mírových 
misí. Po uvítání starostou Břeclavi se 

ujal slova předseda místní organiza-
ce ČsOL Petr Pěček. Zhodnotil mi-
nulý rok, který byl pro ČsOL velmi 
významný. 
Setkání bylo v letošním roce doplně-
no o prezentaci mírových misí naší 
armády, a především o autentické 
informace přímých účastníků oslav 
Dne válečných veteránů ve Velké 
Británii. Projekci fotografií z těchto 
oslav doplnil přímý účastník, váleč-
ný veterán Jan hronek velmi zajíma-
vým výkladem. Zkušenosti jednot-
livých účastníků se poté vzájemně 
prolínaly v diskusi.

Za druhoválečné veterány se set- 
kání zúčastnili Libuše Kowačová 
– spolupracovníce výsadku TOLA, 
plk. Jan hronek – spolupracovník 
a nejmladší rozvědčík partyzánské 
skupiny Jana Žižky z Trocnova, Jan 
Novenko – tlumočník Rudé armá-
dy a přímý účastník bojů o Lanžhot 
v roce 1945 a bořivoj sedláček – 
příslušník partyzánských jednotek 
v bývalé Jugoslávii. Z novodobých 
veteránů byli přítomni oldřich 
axman a Jiří Wondra. 

Text: oldřich axman
Foto: David Mahovský 



Návštěvy u Věry suchopárové
ani generálové nezapomínají na své spolubojovníky
V úterý 19. února přijeli terénní pracovníci Ústeckého kraje navštívit váleč-
nou veteránku Věru suchopárovou, rozenou skřivánkovou do Roudnice 
nad Labem. U příležitosti krásného 96. výročí jejího narození, které při-
padlo na 10. února, jí předali dárek od ministerstva obrany. Spolu s nimi při-
jel místopředseda Československé obce legionářské, brigádní generál Václav 
Kuchynka, aby i on mohl jubilantce, své spolubojovnici z 1. Českosloven-
ského armádního sboru a kamarádce, předat dárkový balíček z PPoVV.
Oslavenkyně žije se svou milující rodinou a je stále svěží. Pracuje na počíta-
či, aktivně sleduje dění, a dokonce má rozehraných několik šachových partií 
na internetu. 
Věruško, ať Vám to vydrží ještě dlouho. 

Text a foto: Jaroslav Novák

Své spolubojovnici 
Věře Suchopárové gratuluje
Václav Kuchynka

Radostné okamžiky s boženou Juroškovou 

Vzpomínky spolužáků – válečných veteránů

Válečná veteránka božena Jurošková z Čermné ve Slezsku oslavila v pondělí 25. února krásných 90 let. Podle 
dcery Jiřiny a všech dalších příbuzných celé rozvětvené rodiny včetně tří prapravnuků je Boženka někdo, kdo 
dokáže každému okamžiku dodat kouzlo, každému úsměvu přidat i srdce a podělit se s námi o sebemenší radost 

a chvíle štěstí. 
Přesvědčit se o láskyplné povaze jubilantky mohla i společná 
delegace ČsOL a ČSBS z Opavy, kde je Boženka členkou. Gra-
tulovat přišel i starosta Vítkova Pavel smolka. 
Božena Jurošková, rozená Baletková vzpomíná na své mlá-
dí jen občas, když ji k tomu vyzvou vnoučata nebo návštěva. 
Za žádnou hrdinku se nepovažuje, i když za války dělala věci, 
které ji mohly stát život. Pochází z Hošťálkové z části Na Pase-
kách. S rodiči a mnoha dalšími pomáhala s živobytím partyzá-
nům. Bez váhání fungovala jako partyzánská spojka. 
„Po válce se celá rodina Baletkových z Beskyd přestěhova-
la do Čermné na Vítkovsku, kde hospodařili a žijí dodnes,“ 
shrnuje svůj život někdejší předsedkyně vítkovské organizace 
Českého svazu bojovníků za svobodu. 

Text a foto: Václav Krejčí
Jubilantka Božena Jurošková (uprostřed) v kruhu 
rodiny a gratulantů

Celý život žijí ve stejné obci Petrovice u Karviné, která má čtyři části. Jan 
Tomiczek bydlí v Dolních Marklovicích a Robert Mazurek v Závadě. Tedy 
na opačných koncích. Jsou to spolužáci z měšťanky. 
Neblahé protektorátní události způsobily, že se jejich životní cesty rychle ro-
zešly. Poté nezávisle na sobě působili na konci války v řadách našich zahranič-
ních vojáků v Anglii. Jejich náhodné setkání před více jak padesáti lety, kdy 
měli pracovní a rodinné starosti, jim nepřipadalo nijak výjimečné. 
Až v průběhu roku 2018 se Robert Mazurek na popud předsedy jednoty ČsOL 
v Havířově Eduarda Panáka začal zajímat o projekt Péče o válečné veterány. A za pomoci dcery Jana Tomiczka, obě-
tavé Emilie Jungové, se tito váleční veteráni, spolužáci ztraceni v čase, konečně sešli. Popravdě řečeno, nemluvilo se 
moc o válečných útrapách. Vzpomínky na mládí se prolínaly se současnými starostmi o vlastní zdraví a péči, kterou 
by si přáli a zasluhovali.
Rozloučení se neslo v příslibu, že i další vzájemné návštěvy na sebe nenechají dlouho čekat. Vždyť ten čas tak 
běží…

Text a foto: Václav Krejčí
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Blahopřejeme
ke kulatým narozeninám
v prosinci 2018

Blahopřejeme
ke kulatým narozeninám
v lednu 2019

90 let
Božena Faltová
Tichomir Mirkovič

90 let
Mária Fuksová
Zdeněk Klíbr
Božena Kopřivová
Miroslav Randa

95 let
Janina Černá
Julius Hauser
Halina Holbová
František Wiendl

K maturitě na zeměděl-
ské škole a roční vojen-
ské škole po dvou letech 
večerního studia přida-

la i maturitu na škole 
zdravotní. Po čase od-
cestovala do vojenské 
zahraniční mise v Iráku. 
Poté vyjela do jugosláv-
ské Bosny a na několik 
kratších misí do Kosova 
a Bosny. Všude tam lidé 
potřebovali pomoc, a to 
i zdravotní. Iva Valdma-
nová tu získala mnoho 
zkušeností, které začala 
využívat hlavně jako ma-
sérka, psychoterapeutka 
i fyzioterapeutka. 
Po odchodu do zálohy 
si udělala masérský kurz 
a odjela pracovat na osob-
ní lodě do Rakouska, Ně-

mecka, Holandska a Ma-
ďarska jako zdravotní 
sestra a masérka. Po ná-
vratu domů u profese 
masérky zůstala. Ke své 
kvalifikaci přidala kurz 
baňkové a reflexní masá-
že a v novém rodinném 
domě už se věnuje masér-
ské profesi osm let. 
Iva Valdmanová se snaží 
pomáhat především li-
dem s chronickými bo-
lestmi zad a cvičením 
odstraňovat dlouhodo-
bé bolesti páteře i další 
související potíže. Nedíl-
nou součástí její práce je 
i psychoterapie a pomoc 

při hledání příčin a ná-
sledků psychosomatic-
kých poruch pohybového 
aparátu jako celku. V po-
slední době zařadili spo-
lu s kolegou do nabídky 
i odpočinkovou masáž 
pro zklidnění mysli a ob-
novu toku veškeré ener-
gie v těle. Tato terapie je 
určena ženám, na které 
klade dnešní svět velké 
nároky. 
Do budoucna naší novo-
dobé veteránce přejeme, 
aby dál mohla naplňovat 
své motto, které zní: Aby 
duše a záda nebolela.

Text: red.

Iva Valdmanová vyměnila zelenou za bílou
Novodobou válečnou veteránku Ivu Valdmanovou zajímala už od dětství medicína. Postupně však v životě 

střídala zelenou barvu vojenské uniformy s bílým oblečením, typickým pro zdravotnické profese.

95 let
Bohumil Venclík
Miroslav Wolf

85 let
Emílie Halasová

85 let 
Ernestína Švorcová

90 let
Libuše Gallová 
Božena Jurošková 
Františka Seifertová

95 let
Miroslav Bernat 
Miroslav Novák 
Jaroslava Zajíčková

Blahopřejeme
ke kulatým narozeninám
v únoru 2019 


