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Deset let projektu péče
o válečné veterány

Před deseti lety začala Čes-
koslovenská obec legionářská 
realizovat projekt Péče ČsOL 
o válečné veterány. Podpora 
veteránů je jednou z priorit 
poslání spolku ČsOL. Projekt 
je kontinuálně zabezpečován 
ke spokojenosti veteránů i je-
jich rodinných příslušníků.
Do roku 2015 byla poskyto-
vána péče druhoválečným 
veteránům. V roce 2016 byli 
do projektu zahrnuti i no- 
vodobí váleční veteráni star- 
ší 60 let, tedy po ukončení 

branné povinnosti a vyřazení z evidence vojenské správy. Od léta 2016 
byli kontaktováni a zařazováni do systému péče o válečné veterány. Obdob-
ně byli v roce 2018 do projektu připojeni i váleční veteráni třetího odboje.
Těžiště práce při realizaci projektu spočívá zejména v pravidelném osobním 
styku terénních pracovníků s válečnými veterány a řešení sociálních, zdra-
votních, administrativních nebo i právních potřeb. Primárním způsobem 
péče jsou individuální osobní návštěvy v přirozeném prostředí veterána. 
To současně snižuje rizika sociálního vyloučení nebo zabraňuje sociálnímu 
vyloučení ve složitých životních situacích.
V zájmu zachování neopakovatelné životní zkušenosti válečných veteránů 
ve vztahu ke společenské paměti a plnohodnotného zapojení jednotlivých 
veteránů do života společnosti jsme spolupracovali při zajišťování účasti ve-
teránů na pietních aktech a setkáních veteránů. V roce 
2019 byla rozšířena nabídka setkávání válečných vete-
ránů, především na společných akcích s představiteli 
veřejného života a rodinnými příslušníky.
Celorepublikově probíhají akce setkání VV při nej-
různějších příležitostech organizovaných pracovníky 
projektu, dobrovolníky ČsOL, jinými organizacemi, 
popřípadě místními samosprávami. 

Text a foto: Viktor Šinkovec



hejtmanka ocenila válečné veterány
Na sklonku roku 2019 ocenila 
středočeská hejtmanka Jaroslava 
Pokorná Jermanová válečné ve-
terány pamětními medailemi. Se-
tkání druhoválečných veteránů, 
novodobých veteránů a jednoho 
účastníka třetího odboje se ten-
tokrát uskutečnilo v Památníku 
národního útlaku a odboje, který 
sídlí v nově opraveném tzv. hor-

ním zámku v Panenských Břeža-
nech. Mezi účastníky nechyběl ani 
generál Miloslav Masopust, který 
bojoval na Dukle a u Liptovského 
Mikuláše.
„Zasloužíte si naši úctu a vděk. 
Nasadili jste své životy a zdraví 
v boji s totalitou. Díky vám máme 
stále na paměti, že politickou zvů-
li, násilí a nezákonnosti můžeme 

nalézt kdykoliv a kdekoliv. Proto 
je nutné si připomínat vaši sta-
tečnost a odvahu,“ řekla při této 
příležitosti Jaroslava Pokorná Jer-
manová. 
Součástí akce bylo i vysazení ně-
kolika stromů v přilehlém parku, 
na kterém se podíleli jak veteráni, 
tak i hejtmanka.

 Text a foto: Vladimír Marek

Hejtmanka předává pamětní medaili Miloslavu 
Masopustovi

Byl jsem v Jacksonville na Floridě.
Ne, to není luxusní Miami s plážemi. Je to přístavní 
město s vojenskou základnou. Hlavně námořní pě-
chota. Jdu tam takhle po chodníku, blízko dva vo-
jáci. Míjí je dáma a řekne jim jen tak: „Díky za vaši 
službu.“
Vojáci, které já znám, raději hovoří o svých misích, 
kde kdo byl, respektive sloužil, než že by vyžadoval 
nějakou děkovačku. Povolání si vybrali sami. Ale 
přesto to musí potěšit. U nás v Česku běžně vojá-
kovi nebo veteránovi v uniformě na ulici jen tak 
nepoděkujeme.

Díky za vaši službu, veteráni
Jestřábi a holubice

Tak jsem minulý týden pozval do ČNB členy Čes-
koslovenské obce legionářské. Mají mezi sebou 
účastníky jak druhé světové války, tak také války 
v Iráku, misí v bývalé Jugoslávii nebo v Afghánis-
tánu. Třeba Jiří Kadeřábek (93 let) bojoval proti 
nacistickému Německu, prošel východní frontou, 
byl dvakrát zraněn. Jaromír Lisý (98 let) byl účast-
níkem domácího odboje a nacisté ho zavřeli do Te-
rezína...
Na třicet veteránů a veteránek z armády zašlo k nám 
do banky. Udělali jsme si společnou fotku s vlajkou. 
Dostal jsem i odznak s vlčím mákem – symbolem 
veteránů už od první světové války, kdy těla ležela 
na polích a první tam kvetl vlčí mák.
Popovídali jsme si. Snědli řízky. Vyprávěli si. Říkali, 
že ve válce je nejtvrdší měna nafta nebo cigarety. Že 
dnes v Česku žije kolem 14 tisíc veteránů. A shodli 
jsme se, že si máme vážit toho, jak dlouho je mír. 
Ten večer u nás v ČNB jsem jim proto řekl: „Díky 
za vaši službu!“
Tak když je někdy potkáte na ulici...

Text: aleš Michl 
Foto: ČNb

Převzato z: Mladá fronta DNES 16. 12. 2019



Starosta Bruntálu Petr Rys již tradičně připomíná 
Den válečných veteránů pozváním válečných ve-
teránů na radnici. V r. 2019 se tak v úterý 12. listo-
padu sešli členové jednoty ČsOL Bruntál, v jejich 
středu váleční veteráni Josef Lipka, Jiří Toman
a Ludmila becková, vdova po zemřelém Petru 

Válečný veterán mjr. Michal hečka oslavil 
95. narozeniny, které připadly na 24. listopad 
2019, v Kunštátě v okrese Blansko. Blahopřát 
mu přijela velitelem KVV v Brně pověřená 
majorka alena Krobotová a jeho terénní pra-
covník.  
Oslavenec se cítí dobře, zdraví mu stále slou-
ží. Žije ve svém domku se svým psím společ-
níkem Britem. K ruce má pečovatelku, která 
za ním pravidelně chodí, ale často ho navště-
vuje i jeho syn s rodinou. Kdyby nebylo vady 
zraku, nic by mu nechybělo. Ještě před dvěma 
lety pečoval o desítku úlů včeliček, které byly 
jeho velkou životní láskou, nyní se o ně stará 
mladší generace. 
Když šel Michal Hečko ve válečné frontě s ar-
mádou generála Svobody, ještě netušil, že zů-
stane v Kunštátě. Dnes je zde čestným obča-
nem.  Těsně po válce pak ještě jako voják sloužil 
v hradní stráži prezidenta Beneše v Praze. Kun-
štátští občané si ho velmi váží jako moudrého 
a uvážlivého člověka, který svou úlohu ve vá-
lečných bojích nijak nepřeceňuje.
Trojice majorů přímo od stolu pozorovala přes 
okno živé divadlo, rej opeřenců v zaplněném 
krmítku. Sýkorky, hrdličky, vrabci, drozdi či 
kosi, ti všichni jako by stále svými štěbetavými 
trylky připomínali opakující se běh života. 
S přáním pevného zdraví nejméně do sta let se 
hosté po dlouhé besedě s oslavencem rozloučili.

Text a foto Jan Kux

Den válečných veteránů v bruntále Narozeninové setkání v Kunštátě

Na narozeninách nejstaršího z nich se sešli majo-
ři tří generací: majorka Andrea Krobotová, ma-
jor Michal Hečka a major Jan Kux

beckovi, čestném občanu města Bruntálu a nosi-
teli Řádu TGM. Poprvé na setkání chyběli druho-
váleční veteráni Jarmila Pösslová a Pavel bednár. 
Jejich zdravotní stav jim to neumožnil. 

Petr Rys připomněl historii vzniku Dne váleč-
ných veteránů a poděkoval přítomným za snahu, 
se kterou nejen v Bruntále udržují tradice bojů 
za svobodu, zejména při výchově mládeže.

Předseda jednoty ČsOL antonín Zgažar sezná-
mil zúčastněné s dosavadní činností a plány do 
budoucna. Poté předal významným hostům růže 
jako projev úcty a poděkování. V průběhu besedy 
věnovali mnozí velkou pozornost skvěle vedené 
legionářské kronice.

Text: Václav Krejčí
Foto: Zuzana Pršalová



G R aT u Lu J e M e NaŠi M J u bi L a N T ůM

Novodobý válečný veterán Zdeněk Mikoláš působil 
v bývalé Jugoslávii. To, že je stále aktivní, dokazují 
jeho sportovní úspěchy z celé Evropy, kde dosahuje 
ve věkové kategorii nad 70 let vynikajících úspěchů.
V kvadriatlonu, což je čtyřboj, který obsahuje disci-
plíny:  1,5 km plavání, 40 km na kole, 8 km na kajaku 
a 10 km v běhu, se stal v právě uplynulé sezoně 2019 
mistrem ČR, mistrem Evropy a na mistrovství světa 
v Maďarsku obsadil druhé místo. 

Po skončení všech letních aktivit však nemá čas 
na odpočinek ani v zimě. Už třináct let se jako před-
seda věnuje klubu otužilců v Třebíči. Tato činnost je 
ve městě velice známá svými propagačními ukázka-
mi nejenom zimního plavání, ale i osvětou pro veřej-
nost, jak se dostat z vody, když se pod vámi proboří 
led. Při zadání  otužilci-trebic.cz je možné nahléd-
nout i na tuto činnost válečného veterána.
Zdravotní péči zatím Zdeněk Mikoláš nepotřebu-
je a v nemocniční posteli umřít rozhodně nechce. 
Tímto zdraví po letech všechny známé a přeje jim 
hodně zdraví, neboť nic jiného nemá cenu.  Člověk 
může být bohatý i tím, že je zdravý. 

Text a foto: Zdena Mikolášová

Blahopřejeme
ke kulatým narozeninám

v prosinci 2019: 
90 let
Hubert Hanika

90 let
Marta Gruberová

95 let
Božena Böhmová

95 let
Břetislava Václavíková
Emílie Závodská
Alois Frank
Dalibor Kneifl
Antonín Kočvara
Vladimír Winter
Jaroslav Hýža

Blahopřejeme
ke kulatým narozeninám

v lednu 2020:

Blahopřejeme
ke kulatým narozeninám 

v únoru 2020:

95 let
Jiřina Najzarová
Alexandra Kulhánková
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Zdeněk Mikoláš: Člověk může být bohatý i tím, že je zdravý

Zdeněk Mikoláš si svůj život nedovede představit bez 
koupele za každého počasí


