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Vážené veteránky, vážení veteráni, 

již déle než měsíc se nacházíme v situaci, kte-
rá před nás postavila mnohé výzvy. Pro vět-
šinu z nás jde o zcela nový stav. Vaše životní 
cesta vás ale již mnohdy zavedla do situace, 
se kterou jste se dříve nesetkali a kterou bylo 
nutné projít rozhodně a s odhodláním. 

Mnoho z vás je členy Československé obce legionářské, která 
v duchu legionářského odkazu nabízí pomocnou ruku těm, 
kteří to potřebují. Již 19. března jsem vydal pokyny k přechodu 
projektu Péče ČsOL o válečné veterány do krizového režimu. 
V důsledku toho jsou dočasně přerušena osobní setkání terén-
ních pracovníků s válečnými veteránkami a veterány. Hlavním 
cílem tohoto opatření je ochrana zdraví vás a vašich rodin. 
Naši terénní pracovníci s vámi zůstávají v pravidelném telefo-
nickém či e-mailovém kontaktu. Pomáhají vysvětlovat stále se 
měnící opatření, předávají kontakty na různá dobrovolnická 
centra či donáškové služby a snaží se vám tuto situaci co nejvíce 
usnadnit. Chtěl bych vás vyzvat, abyste se neostýchali otevřeně 
s našimi terénními pracovníky hovořit. Jsme tu pro vás a jsme 
připraveni vám v rámci našich možností pomoci.
Zakrátko nás čeká 75. výročí ukončení druhé světové války. 
Jsem si plně vědom významu, který pro vás tyto dny mají, ale 
apeluji na vás jako lékař – myslete na své zdraví a nevystavujte 
se nadměrnému riziku. Protivník, který proti nám nyní stojí, 
je neviditelný a vytrvalý. Je třeba si přiznat, že někdy lze získat 
víc, když zůstaneme na dobytých pozicích, než snahou o rychlé 
vítězství.
Závěrem mi ještě dovolte znovu připome-
nout nejzákladnější způsob ochrany před 
nákazou, kterým je časté a pečlivé mytí ru-
kou teplou vodou a mýdlem. Snažte se nesa-
hat si na obličej, nekašlejte si do dlaní a po-
užívejte jednorázové kapesníky. Důležitý je 
i přísun čerstvého vzduchu, proto větrejte 
i několikrát denně.
V úctě

plk. v. v. MuDr. Pavel budinský



Vážená válečná veteránko, 
vážený válečný veteráne, 

v návaznosti na 75. výro-
čí ukončení 2. světové vál-
ky v Evropě byla k oslavám 
ukončení bojů a osvobození 
Československa naplánová-
na řada významných pietních a vzpomínkových 
akcí. 
S politováním Vám proto musím oznámit, že pro 
vysoké riziko nákazy virem COVID-19 Vás ne-
mohu oficiálně pozvat na oslavy tradičně konané 
dne 8. května 2020 v prostorách Národního pa-
mátníku na Vítkově. Druhováleční i novodobí vá-
leční veteráni, účastníci prvních zahraničních misí 
po roce 1990, se řadí mezi skupinu, která je nejvíce 
ohrožena možnou nákazou. Považuji tedy za svoji 
povinnost upřednostnit Vaše zdraví před poctou 
a hrdostí, jež by Vaše přítomnost na pietních ak-
tech a oslavách ukončení 2. světové války v Evropě 
pro všechny zúčastněné znamenala. Vaše zdraví 
a bezpečnost je pro nás na prvním místě.

Dovolte mi vyjádřit Vám alespoň tímto dopisem 
nejhlubší úctu, kterou si pro své činy v období 
2. světové války plně zasloužíte. Přestože restriktiv-
ní opatření vynucená současnou situací znemožňu-
jí její veřejné vyjádření při oslavách dne 8. května 
2020, ujišťuji Vás, že Vaše minulé hrdinské činy ne-
jsou zapomenuty. Naopak, v dnešní složité době je 
stále důležitější tyto činy neustále připomínat a brát 
si z nich příklad, a proto Ministerstvo obrany zří-
dilo čestný pamětní odznak k 75. výročí ukonče-
ní 2. světové války k ocenění těch, kteří se podíleli 
na osvobození Československa. Pro jeho slavnostní 
předávání, které mělo být součástí oslav, hledá Mi-
nisterstvo obrany náhradní řešení.
Pevně věřím, že důvody, které vedly k rozhodnutí 
nepořádat k oslavám 75. výročí hromadnou vzpo-
mínkovou akci, jistě pochopíte. Dovolte mi popřát 
Vám v této nelehké době dostatek životní pohody 
a pevné zdraví. 
S úctou

Mgr. Kateřina blažková
náměstkyně ministra obrany 

pro řízení sekce správy a řízení organizací

Vážené válečné veteránky, 
vážení váleční veteráni, 
v těchto dnech si připomíná-
me významné výročí – 75 let 
od osvobození a konce dru-
hé světové války, jež byla nej-
větším válečným konfliktem 
v moderních dějinách lidstva. Bohužel, tentokrát 
se kvůli pandemii koronaviru musíme vzdát oslav-
ných akcí, pietních aktů, vzpomínkových setkání 
a dalších událostí, kterými bychom tak rádi vzdali 
hold hrdinům, vojákům i civilistům, kteří se o svo-
bodu naší země a porážku nacismu zasloužili.
Je mi upřímně líto, že nemůžeme osobně poděko-
vat těm z vás, kteří jste se aktivně podíleli na od-
poru a boji proti agresi, proti nenávistné a totalitní 
ideologii, v jejímž důsledku zahynuly desítky mili-
onů nevinných obětí. Ráda bych tedy alespoň touto 
cestou jménem naší veřejnosti a jménem výboru 
pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
vyjádřila nejhlubší úctu a dík za vaši odvahu, od-
danost principům svobody a demokracie, bojov-
nost a statečnost, které jste v době nacismu a Pro-
tektorátu projevovali. Jen vaší zásluhou bylo před 
tři čtvrtě stoletím toto zlo poraženo a naše země 
osvobozena.

Naše společnost neprožívá šťastné období. Máme 
obavy z nákazy, která je pro nás nepoznaná, máme 
obavy z budoucnosti, ze zajištění obživy a z úpad-
ku. Tato situace zcela jistě není srovnatelná s hrůza-
mi druhé světové války, nacistické a komunistické 
totality či novodobých válečných konfliktů. Jsem 
ale přesvědčena, že příběhy vás všech, tedy druho-
válečných veteránů, účastníků třetího odboje i no-
vodobých válečných veteránů, nám právě v sou-
časné chvíli mohou dodat na nebojácnosti a na síle 
se o naši budoucnost poprat. Jsou povzbuzením 
pro každou dobu, kdy klesáme na mysli. A za to 
vám všem patří náš obdiv a velké díky!
Ráda bych v tuto chvíli všem válečným veteránům 
popřála především pevné zdraví, radostnou mysl, 
lásku a péči jejich blízkých. Naše země je vám vel-
kým dlužníkem a nikdy nezapomeneme na oběť, 
kterou jste přinesli pro náš lepší život. Děkujeme! 
Zároveň bych ráda vyjádřila naději, že toto období 
všichni ve zdraví přečkáme a brzy se budeme moci 
znovu setkávat osobně.
V dokonalé úctě

Jana Černochová
předsedkyně výboru pro obranu PS PČR

předsedkyně podvýboru pro válečné veterány 
PS PČR
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Válečný veterán podporuje Vojenský fond solidarity
Vojenský fond solidarity, který spolupracuje s Charitou ČR, byl 
založen 9. března 2015 pro všechny vojáky sloužící v Armádě 
České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodaj-
ství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. 
Finanční dary poukázané na účet Vojenského fondu solidarity 
jsou po zvážení směrovány vojákům/vojákyním, jejich dětem 
nebo rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci.

 Je naší milou povinností zprostředkovat poděkování Vojenské-
ho fondu solidarity výjimečnému páru, který patří mezi aktivní 
přispěvatele do Vojenského fondu solidarity:

„Pan generálmajor Miloslav Masopust, příslušník 1. česko- 
slovenského armádního sboru, s manželkou helenou Maso-
pustovou, sympatickou dámou a hrdou skautkou, patří do velké 

rodiny dobrovolných přispěva-
telů, kteří podporují naše vojá-
ky v těžkých životních situacích. 
Za tuto pomoc, které si nesmírně 
vážíme, jsme jim velice vděční. 
Manželé Masopustovi podporují 
Vojenský fond solidarity neje-
nom svými štědrými finančními 
dary. S radostí jsme je například 
uvítali na slavnostním křtu na-
šeho reprezentativního kalendá-
ře pro rok 2020, které proběhlo 
27. listopadu 2019 v prostorách 
Písecké brány. 

Zdroj: 
www.fondsolidarity.army.cz

Manželé Helena a Miloslav Masopustovi

uctění památky padlých druhé světové války
Vážené sestry, vážení bratři, 
zanedlouho si budeme připomínat 75. výročí vítězství v dru-
hé světové válce, které jsme dlouho očekávali a mnozí jsme 
se připravovali na – o to větší – rozsah slavností a vzpomín-
kových akcí. Zvláště jste se na oslavy těšili vy, veteráni druhé 
světové války. 
V tuto chvíli je bohužel již nepochybné, že na konci dub-
na a počátkem května nebude možné uskutečnit ani zlomek 
toho, co se mělo jako výraz díků osvoboditelům odehrát 
ve městech a obcích naší republiky. 

Všichni se jistě shodujeme na tom, že místa paměti, jež připomínají památku těch, kteří se v druhé světové válce 
zasloužili o naši svobodu, nesmí zůstat ve dnech výročí opuštěná. Prosím proto všechny výbory legionářských 
jednot, aby v zájmu zachování památky na padlé vojáky spojeneckých armád a povstalce navštívili pomníky 
a památníky v místech vaší působnosti a alespoň tichou vzpomínkou a položením kytice či věnce uctili jejich 
památku. Samozřejmě – s důsledným ohledem k aktuálnímu znění platných opatření.
O co je v současnosti uctění památky padlých složitější, o to je důležitější dát veřejnosti zprávu o tom, že od své-
ho poslání Československá obec legionářská ani v této době neustupuje. O celé akci dáváme vědět veřejnosti 
na našich webových stránkách, kde si budou moci na interaktivní mapě zjistit, ve který den dojde k uctění pa-
mátky padlých u jednotami vybraných pomníku. 
V úctě a s bratrským pozdravem bratr plk. v. v. MuDr. Pavel budinský, Ph.D.

předseda Československé obce legionářské
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Bývalá důstojnice naší armády sabina introvičová je účast-
nicí misí v Kosovu (2004–2005) a Afgánistánu (2008 a 2010). 
V r. 2010 byla součástí mise rekonstrukčního týmu, jehož úko-
lem bylo prověřování bezpečnosti oblasti. Na základě jejich vy-
hodnocení ministerstvo zahraničí vypracovávalo mírové pro-
jekty pro rozvoj území v oblasti zemědělství, vodohospodářství, 
školství a infrastruktury. Neseděla tedy pouze na velitelství, ale 
vyrážela i do terénu s 25kilogramovou plnou polní. Zúčastňo-
vala se také pěších patrol při výcviku afgánských policistů.
Po ukončení misí se s elánem sobě vlastním vrhla do dalších 
aktivit. Pomáhala např. manželovi Jiřímu s výcvikem bezpeč-

nostní ochranky a jako doktorka přírodních věd se podílela na zpracování znaleckých posudků z oblasti 
forenzní ekotechniky.
Poté, co opustila aktivní službu, se z nich spolu s mužem stali světoběžníci, kteží tráví část roku na motoro-
vé plachetnici. Zakoupili ji v roce 2016 a jejich domovským přístavem se stal holandský Dinteloord při ústí 
řeky Rýn. Z domova, který mají ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, k ní poprvé vyrazili v dubnu 2018. 
Cestu dlouhou 1300 kilometrů ujeli za dvacet dní na kolech. Poté brázdili vody Severního a Baltského moře 
a na zimu zakotvili v německém Ueckermünde. Při první cestě upluli asi 1500 námořních mil a poté ujeli 
850 kilometrů opět na kolech.  
O rok později sedli znova na kola a nedočkavě vyrazili ke svému plavidlu. Užili si nádhernou plavbu mezi 
švédskými ostrovy a obepluli celý Botnický záliv. Loď zanechali Oregrundu, kde přesedli na kola a jeli 
domů dlouhých 1800 kilometrů. 
Letos plánovali další výpravu, ale vzhledem k situaci sezona v Botnickém zálivu moc slibně nevypadá. 
„Počítáme s tím, že budeme jezdit na kole a starat se o vnoučky. Také skvělý adrenalin,“ plánuje odvážná 
novodobá válečná veteránka Sabina Introvičová.

Zdroj: Vyprávění sabiny introvičové 

s životním elánem nejen na lodi a na kole

Sabina Introvičová s manželem Jiřím za 
kormidlem své lodi

85 let
Josef Drábek
Pavel Rusz

85 let
Jaroslav Talacko

90 let
Antonín Konvičný
Danuše Ištoková
Marie Nátěstová

Blahopřejeme ke kulatým
narozeninám v dubnu 2020:

Blahopřejeme ke kulatým
narozeninám v březnu 2020:

90 let
Milada Šimíčková

95 let
Jiří Stříbrný
Jiřina Tůmová
Robert Mazurek
Pavel Hančák
Josef Novosad 
František Cvoliga
Oskar Kazik

95 let
Věra Šecová
Zdislav Zima
Pavel Tučný
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