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Projekt Péče o válečné veterány je zacílen na některé skupiny válečných 
veteránů, především ty, které jsou již mimo přímý dosah příslušných 
orgánů ministerstva obrany a kde je potřebná bezprostřední terénní čin-
nost a přímý styk.
Cílovou skupinou osob jsou váleční veteráni (VV): 
a)  druhováleční veteráni; 
b)  novodobí váleční veteráni starší 60 let; 
c)  váleční veteráni účastníci odboje a odporu proti komunismu, 

tzv. 3. odboj. 
Všechny osoby cílové skupiny jsou nositelé osvědčení podle příslušné 
legislativy: 
Druhoválečným veteránem je občan České republiky, který byl účastní-
kem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a je nositelem 
osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé 
armády v zahraničí a o některých účastnících národního boje za osvo-
bození, ve znění pozdějších předpisů. 
Novodobým válečným veteránem je nositel osvědčení podle zákona číslo 
170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění poz-
dějších předpisů.
Válečným veteránem 3. odboje je občan České re- 
publiky, nositel osvědčení, který uskutečňoval od-
boj a odpor proti komunismu některou z forem 
definovanou v zákoně č. 262/2011 Sb. 
Cílová skupina aktuálně zahrnuje 459 druhová-
lečných veteránů, 50 veteránů 3. odboje a 814 no-
vodobých válečných veteránů.

(Dokončení na s. 3)



Válečná veteránka Danuše Ištoková spo-
lu se zástupci ČsOL tradičně v den výročí 
položila květiny k pomníku hrdinů v lese 
na Kameňáku nedaleko Kyjova. 
Dne 14. dubna 1945 byli v posledních dnech 
války povražděni partyzáni, kteří měli po-
radu v jejich chatě na Vápenkách. Přežila 
jen náhodou. Pak musela pěšky, pod ba-
jonety komanda spolu s civilisty a Pavlem 
Svobodou, letcem v uniformě RAF, která je 
zachránila před tragickým osudem, k výsle-
chům na gestapo v Kyjově. Dodnes má před 
očima hrůzné řádění gestapáků, kteří před 
jejíma očima ubili pažbami šest partyzánů 
včetně jejího otce Narcise Ištoka. 
Pomník i pietní místo je na turistické trase, 
ale již na něm hlodá zub času. Proto legio-
náři vyzvali Městský úřad v Kyjově k jeho 
opravě i úpravě nejbližšího klidového okolí 
tragického místa. 

Text a foto: Jan Kux

Válečná veteránka uctila památku obětí

Pietní akt na Kameňáku 
s veteránkou Danou Iš-
tokovou. Na snímku dále 
M. Holeček a M. Běťák, 
členové jednoty Brno 2

Koncert svobody

V neděli 15. dubna se místo-
předseda ČsOL br. gen. Václav 
Kuchynka na pozvání primáto-
ra statutárního města Ostravy 
Tomáše Macury a velitele KVV 
Ostrava plk. Jaroslava hrabce 
zúčastnil Koncertu svobody 
u příležitosti 73. výročí osvo-
bození města. Na Koncertu 
svobody účinkovala Ústřední 
hudba AČR se svými i pozva-
nými sólisty. Br. gen. Václav Ku-
chynka za doprovodu svého TP 
a za účasti vedoucího Projektu 
péče o válečné veterány Vikto-
ra Šinkovce spolu s ostatními 
válečnými veterány a čestnými 
hosté ocenili atmosféru a umě-
lecké výkony v plně obsazeném 
Divadle A. Dovořáka. 
Další den se delegace ČsOL zú-
častnila vzpomínkového aktu 
u příležitosti zahájení oslav 73. 
výročí Ostravsko-opavské ope-
race. Pietního aktu s polože-
ním kytic se zúčastnili zástupci 
jednotlivých měst a obcí, spo-
lečenských a zájmových orga-
nizací.

Text: Jaroslav Novák
Foto: Zdeňka hofmanová

Válečný veterán Vladimír Hrozný 
vzpomíná na události provázející 
osvobození Brna a Prahy

Starosta Ivančic přišel popřát Milanu 
Knížátkovi k jubileu

Originální doklad stvrzující půso-
bení Milana Knížátka u partyzánů

Na návštěvě u jihomoravských veteránů
Kromě oslav osvobození Brna i města Ivančic jsme měli možnost slavit 
také krásné narozeniny dvou válečných veteránů z Jihomoravského kra-
je, pětadevadesátiny Vladimíra hrozného z Brna-Mokré Hory a deva-
desátiny Milana Knížátka z Ivančic-Budkovic.
S panem Hrozným jsme na zahradě jeho domku vzpomínali na osvo-
bození Brna a Prahy, kterého se jako příslušník Rudé armády zúčastnil. 
Do dnes je Vladimír Hrozný bojovník a o životní elán a optimismus ho 
nepřipravil ani nedávný úraz a jeho léčení. 
Válečný veterán Milan Knížátko oslavil své narozeniny v kruhu nejbliž-
ší rodiny. Pogratulovat přišli i starosta a místostarosta města Ivančic 
Milan buček a Roman sládek s manželkou. Ke gratulantům se připojili 
Krajský koordinátor Projektu péče o válečné veterány oldřich axman 
a terénní pracovnice Dana Vrtišková. U dobrého vína se pan Knížátko 
na chvilku vrátil i do minulosti a poprvé se rozhovořil o partyzánské sku-
pině dr. Hybeše, která operovala od roku 1944 v místních lesích a v níž 
působil. Velitelem skupiny byl Antonín Řepka. Vyprávění to bylo určitě 
zajímavé. Došlo ale i na žhavou současnost, především otázky rozvoje 
obce Budkovic, sportovní úspěchy místních klubů i na zahrádku. 

Text a foto: Dana Vrtišková



slovenský prezident ocenil válečné veterány v Makově
Dne 8. května se na pozvání prezi-
denta Slovenské republiky andreje 
Kisky zúčastnily válečné veteránky 
Naděžda brůhová ze Žatce a Věra 
holubeva z Prahy oslav u příležitos-
ti slovenského státního svátku Dne 
vítězství nad fašismem u památníku 
1. čs. partyzánské brigády J. Žižky 
v Makově. 
U této příležitosti byly obě jmeno-
vané válečné veteránky prezidentem 
SR spolu se slovenskými válečnými 
veterány oceněny Pamětní medailí 
za účast v bojích před 73 lety u obce 
Makov. 

Text a foto: Jaroslav Novák

Slovenské celostátní vzpomínkové slavnosti se 
5. května zúčastnila i delegace našich válečných 
veteránů. Proběhla v Brezové pod Bradlom, 
kde je místo paměti slovenského národa v areá- 
lu na vrchu Bradlo (543 m. n. m). Konala se při 
příležitosti 99. výročí tragické smrti generá-
la Milana Rastislava Štefánika na jeho mohyle 
a zároveň ke 100. výročí vzniku ČSR. 
Po přeletu čestné letky proběhl slavnostní akt 
kladení věnců a následovala hymna SR. Násle-
dovala báseň a projevy hostů. Poté Danubius 
Octet Singers přednesl slavnostní melodie. Slo-
vo duchovního zakončilo oficiální část slavnostního odpoledne na Mohyle M. R. Štefánika. 
Na stejnojmenném náměstí v Brezové pod Bradlom se k poctě státníka konal folklórní pro-
gram. Nechybělo vystoupení Slováckého krúžku Charvatčan z Břeclavi a slavnostní koncert 
Ústřední hudby Armády České republiky pod taktovkou pplk. Jaroslava Šípa a mjr. Josefa 
Kučery. 
Nádherné odpoledne podpořilo i příjemné slunečné počasí. Slavnosti se zúčastnilo více než 
2200 účastníků. Text a foto: Jan Kux

Váleční veteráni na bradle

Vzpomínkové 
slavnosti se 
zúčastnili váleční 
veteráni
Václav Kuchynka, 
Emil Boček 
a Tichomír 
Mirkovič

Památník M. R. Štefánka na Bradle

Výraznou normou, která ovlivňuje péči o válečné ve-
terány cílové skupiny, je zákon č. 108/2006 Sb., o so- 
ciálních službách, který vytváří podmínky pro uspoko-
jování přirozených potřeb lidí v sociální oblasti, kteří 
jsou v mnoha případech oslabeni ve schopnostech je 
prosazovat, což se mnohdy týká i našich veteránů. Stá-
vající systém sociální péče o válečné veterány je dnes 
prioritně zaměřen na péči o druhoválečné veterány. 
Současně je využitelný i pro válečné veterány – účast-
níky odboje a odporu proti komunismu. 

Uvedený zákon však zmiňuje a definuje právě je-
nom sociální služby pro veterány druhoválečné a ne- 
přímo veterány třetího odboje. Otázka sociálních 
služeb a péče o válečné veterány s osvědčením podle 
zákona 170/2002 Sb. není v tomto zákoně o sociál- 
ních službách zohledněna. Proto je této otázce, při 
aktivitách projektu péče o VV, věnována zvýšená 
pozornost a hledáme cesty, jak chybějící zvýhod- 
nění v zajištění sociálních služeb a sociální péči za-
jistit. 

Cílová skupina projektu Péče ČsoL o válečné veterány v roce 2018

(Dokončení ze s. 1)
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Dvě generace válečných veteránů
Novodobý válečný veterán Vlastislav Mikula syn zbudoval v Borši-
cích nedaleko Uherského Hradiště muzeum válečných osudů přísluš-
níka RAF plk. stanislava Mikuly, svého otce (1918-2006). 
Rada obce a starosta obce Boršice uspořádali pietní vzpomínku 
ke 100. výročí jeho  narození. Uskutečnila se spolu s oslavami osvobo-
zení obce 30. dubna. Před rodným domkem válečného veterána po-
hovořilo několik řečníků o významu jeho osobnosti.
K hostům tohoto podvečera patřil i kpt. Roman Jílek, spolupořada-
tel, velitel aktivních záloh při KVV Zlín. 
Po pietním aktu u pamětní desky na rod-
ném domku účastníci položili věnce k po-
mníkům 1. a 2. světové války v obci. Na zá-
věr byla na návsi  slavnostně postavena 
tradiční májka. Vzpomínková akce byla 
2. května zakončena mší svatou v kostele 
sv. Václava v Boršicích. 
Hojná účast hostů i místních obyva-

tel potvrdila, že na válečné hrdiny nezapomínáme a že si vážíme jejich činů 
pro vlast.
 Text a foto: Jan Kux

G R aT u Lu J e M e NaŠI M J u bI L a N T ůM

Blahopřejeme 
ke kulatým narozeninám 
v březnu 2018 

90 let
Evžen Bujalský 
Marie Bucherová 
Paul Rausnitz 

95 let
Michal Hlavička 
Mojmír Petráň 
Vlastimil Trnka 
Jaroslav Petr 
Vasil Timkovič 
Bohumila Ondrová 
Josef Vajgl
Viktor Wellemin

Blahopřejeme ke kulatým 
narozeninám 
v dubnu 2018

85 let 
Michal Fajčík 
Božena Zahradníková 

90 let
Rostislav Stehlík 
Jarmila Horáková 
Václav Hrabovský 

95 let
Věra Šedová 
Jiřina Zelená 
Břetislav Kříček 

Zvláštní blahopřání 102 let Luisa Matlová

Pietního aktu v Boršicích se zúčastni-
ly dvě generace válečných veteránů. 
Na snímku zleva novodobý válečný 
veterán Vlastislav Mikula, partyzán 
zpravodajec Jan Hronek a novodobý 
válečný veterán Pavel Skácel.


