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Kontakty s válečnými veterány 
zapojenými do projektu PoVV

Vážení váleční veteráni,
základní aktivitou projek-
tu Péče o válečné veterány 
jsou přímé kontakty našich 
terénních pracovníků, po-
případě dalších dobrovol-
níků s válečnými veterány. 
Kontakty jsou zaměřeny 
na plnohodnotné zapojení 
jednotlivých válečných ve-
teránů do života společnosti. Prostřednictvím přímých kontaktů 
v přirozeném prostředí se snažíme zajistit podporu v oblasti so-
ciální, zdravotní a společenské, včetně snížení rizika sociálního 
vyloučení v individuálních složitých životních situací. Těm ve-
teránům, kteří nemají žádnou z výše uvedených potřeb, se sna-
žíme rozšířit možnosti jejich společenských aktivit.
V tomto roce realizujeme osobní kontakty u druhoválečných 
veteránů nejméně 6x za rok, u novodobých veteránů plánujeme 
2 osobní návštěvy jednu u příležitosti blahopřání k narozeni-
nám, druhou s odstupem 6 měsíců. U veteránů 3. odboje před-
pokládáme také 2 návštěvy. 
Při významných příležitostech přímo organizujeme nebo se po-
dílíme na setkávání veteránů, především na místní úrovni, kdy 
vítáme účast veřejnosti a podporu orgánů místní samosprávy. 
Současně samozřejmě podporujeme účast veteránů na centrál-
ně organizovaných akcích a událostech.
Do budoucna zvažujeme změnu frekvence 
návštěv, a to podle věku válečných veteránů: 
do 65 let 1x ročně, 65–70 let 2x ročně, 75–80 
let 4x ročně a nad 80 let 6x ročně, samozřej-
mě podle zájmu navštěvovaných. Máte-li 
k uvedenému návrhu svůj podnět, sdělte ho 
prosím při nejbližší návštěvě terénnímu pra-
covníkovi.
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Připomenutí vítězství
Stejně jako v Praze i v Brně se v květnu na Generálním konzulátu Rus-
ké federace slavilo ukončení druhé světové války. Oslava byla příležitostí 
k setkání s druhoválečnými veterány, účastníky bojů na východní frontě 
Jihomoravského kraje. 
Setkání s konzulem a následné recepce v zahradách konzulátu se zúčast-
nili váleční veteráni Vladimír hrozný, Jan hronek a Ján Novenko. 
Celé odpoledne se neslo v duchu vzpomínek a přátelských setkání s před-
staviteli konzulátu a institucí a spolků Jihomoravského kraje.

Text a foto: Dana Vrtišková

Válečný veterán plukovník Jan Hronek (vpravo) v debatě se zástupcem náčel-
níka KVV Petrem Potykou

setkání jubilantů
V polovině června se v Brně konalo již druhé se-
tkání druhoválečných a novodobých válečných ve-
teránů, kteří se narodili ve druhém čtvrtletí roku. 
Mezi nimi již převažovali novodobí veteráni. 

Vyznamenání pro Jana Tomiczka

O válečném veteránovi Janu Tomiczkovi jsme 
ve věstníku Válečný veterán již jednou psali. Teh-
dy čerstvému devadesátníkovi udělala radost pa-
mětní medaile ČsOL. Dnes se těší z udělení dal-
ších, o kterých ani nevěděl. 
V dopise z britského velvyslanectví v Praze se 
píše: „Vaše žádost o udělení medailí za Vaši vojen-
skou službu pod vedením britské armády v době 
2. světové války byla posouzena kladně a byl Vám 
přiznán nárok na následující ocenění: WAR ME-
DAL 1939-45, ITALY STAR a 1939-45 STAR“.

Vše má „na svědomí“ prav-
nučka Lenka. Napsala, jak 
v Anglii v únoru 1945 pra-
děda dostal čsl. pamětní 
medaili. Ve válečné vřavě 

o ni přišel, zůstala mu jen 
legitimace. Že by se mu po-
dařilo získat duplikát, tomu 
nevěřil skoro nikdo. Po del-
ším čekání přišla cenná zá-
silka s dopisem.

Přejme Janu Tomiczkovi, ať si chvíle zasloužené-
ho odpočinku užívá i pohledem na všechna vy-
stavená ocenění.

Vyznamenání 
za vojenskou službu 

v době 2. světové 
války

V přední řadě zprava novodobá válečná veterán-
ka Romana Škodová s „nejmladším“ partyzánem 
Hubertem Hanikou, který bojoval v oblasti Hos 
těnic

Rozvinula se zajímavá mezigenerační debata, při 
které došlo na vzpomínání i na probírání součas-
ného dění a osobních názorů a zkušeností.
Příjemnou atmosféru navodilo vystoupení dětí 
z folklorního souboru, které zazpívaly a zatanco-
valy na motivy lidových písní. Veteráni je odmě-
nili dlouhotrvajícím potleskem a veřejně poděko-
vali jejich vedoucí za krásný zážitek, který by rádi 
v budoucnu ještě zopakovali.
V závěru setkání obdrželi jubilující váleční veteráni 
drobné dárky, které prostřednictvím ČsOL věnoval 
hejtman Jihomoravského kraje. Rozloučili se s přá-
ním pevného zdraví a s nadějí na další setkání.

Text a foto: Jan Kux
Text: Václav Krejčí

Foto: Lenka Jungová



Medailonek válečné veteránky 
Dne 18. června oslavila devadesáté třetí narozeni-
ny válečná veteránka Kateřina Kopejtková z Mi-
kulova. Společně s její dcerou boženou Vanovou 
a oldřichem axmanem jsme nejen blahopřáli 
k významnému jubileu, ale hlavně vzpomínali. 
Paní Kopejtková se narodila v roce 1925 v bý-
valé Jugoslávii. Ve dvanácti letech musela odejít 
do služby v Záhřebu. Tady potkala svého budoucí-
ho manžela. Manžel patřil k velké české komunitě 
v Jugoslávii. Po sňatku se přestěhovali do vesnice 
Ludina, kde je zastihla válka. 

Už na podzim 
1941 byla západně 
od Daruvaru za-
ložena první par-
tyzánská jednotka 
složená s Čechů 
a Slováků žijících 
v západní Slavonii. 
V květnu 1943 byl 
založen batalion 
Jana Žižky, který 
se do října rozrostl 
na brigádu. Brigá-
dou prošlo 4000 
Čechů a Slováků, 
to znamená nej-
méně každý desátý 
příslušník men-

šiny. Jedním z členů této partyzánské brigády byl 
i manžel paní Kopejtkové. 
Po odchodu manžela do lesů zůstala tehdy těhotná 
paní Kopejtková doma a starala se o tříletého syna 
Jaroslava a malé hospodářství. Když Němci při své 
ofenzivě proti partyzánským oddílům vtrhli do ob-
lasti Ludiny, zamazala se sazemi, aby se jim nelíbila. 
Rychle sbalila to nejnutnější včetně peřin a kravky 
a spolu s malým synem prchla do lesa k partyzán-
ské jednotce. Pomáhala, s čím bylo potřeba. Hlu-
boko v lesích porodila dceru Aničku a zůstala zde 
až do konce války. V roce 1947 se s manželem pře-
stěhovali do Mikulova, kde paní Kopejtková žije 
dodnes. 
Nepřipadá si jako hrdinka. Věděla, že když se jí ne-
podaří uprchnout, skončí v lepším případě v kon-
centračním táboře. Neměla prý na výběr. Hodně se 
bála o děti i manžela. Bez ohledu na strach a spous-
tu starostí o novorozenou dceru a malého synka 
pomáhala partyzánům v oddíle. Byla šťastná, když 
válka konečně skončila a všichni přežili. 
Válečná veteránka Kateřina Kopejtková si ze srdce 
přeje, aby se už žádné ženy a matky nemusely bát 
o své nejbližší. 

Text a foto: Dana Vrtišková

Neformální setkávání
Setkáváme se při různých příležitostech, především 
na oslavách a výročích nebo u příležitosti státních 
svátků. Vedle těchto setkání slavnostního rázu se 
snažíme organizovat i ta neformální. 
Jedno z nich se uskutečnilo v brněnské vinár-
ně Na kus řeči s účastnicemi novodobých misí 

Alena Machálková Romana Škodová

alenou Machálkovou a Romanou Škodovou. 
Do hovoru se postupně zapojila celá vinárna. 
Všechny zaujalo vyprávění děvčat o životě v polní 
nemocnici kdesi v nehostinné pustině. Množství 
otázek svědčilo o tom, že většina občanů našeho 
státu nemá ani ponětí 
o novodobých misích 
a o odříkání a stateč-
nosti jejich účastníků. 
Další setkání nefor-
málního rázu se ode-
hrálo na zahradě u Po-
spíšilů při grilování. 
Vzpomínalo se na po-
čátky misí a manželky 
veteránů mohly po-
rovnat své zkušenosti 
ze života manželky 
(partnerky) vojáka – 
novodobého veterána. 
Tato setkání mají za cíl 
se lépe poznat a taky 
sblížit. Případně zapo-
jit novodobé veterány, 
kteří nejsou prozatím 
zařazeni v databázi. 
I když ne vždy všichni pozvaní přijdou, budeme 
v těchto aktivitách pokračovat. 
Navazování osobních kontaktů napříč generacemi, 
odbornostmi a hodnostmi má velký význam nejen 
pro pokračování Projektu péče o válečné veterány, 
ale také pro postupnou změnu postojů společnosti 
k novodobým válečným veteránům i k současné 
armádě.

Text a foto: Dana Vrtišková

Setkání u Pospíšilů, 
s hostitelem vlevo 
Oldřich Axman 

Jubilantka Kateřina Kopej-
tková s Oldřichem Axmanem
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Kurz třetí ho věku

Univerzita obrany v Brně připravuje pro akade-
mický rok 2018/2019 Kurz třetího věku, který 
naváže na stejnojmenný kurz realizovaný v loň-
ském akademickém roce. 
Kurz třetího věku je určen všem seniorům, kteří 
se zajímají o otázky bezpečnosti a obrany státu, 
vojenství, vojenské vědy a umění. Kromě toho 
jsou do kurzu zařazovány i přednášky týkající se 

zdraví a životního stylu seniorů. Kurz je pořádán 
formou volně navazujících přednášek, které tvo-
ří logické celky k daným tématům. 
Podrobnosti jsou uvedeny na internetových 
stránkách Univerzity obrany. 
První přednáška proběhne dne 22. října 2018 
od 14 hodin v hlavním sále Klubu Univerzity 
obrany v Brně.
■  přednášky se konají dvakrát měsíčně, vždy 

v pondělí od 14 do 16 hodin, 
■  přednášky probíhají v hlavním sále Klubu Uni-

verzity obrany, Šumavská 4, Brno, 
■  vstup na přednášky je zdarma, 
■  přihlášení do kurzu probíhá při příchodu 

na přednášku, 
■  v průběhu vzdělávání účastník neabsolvuje 

žádné formy hodnocení, 
■  při 70% účasti je účastníkovi udělen na kon-

ci akademického roku Diplom o absolvování 
kurzu. 

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

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v květnu 2018

90 let
Anna Voborná 
Jiří Fiedor 
Milan Knížátko 
Vlasta Tušakovská 
Věroslav Bergr 

95 let
Marie Pechová
Jan Prokop 
Vladimír Hrozný 
Irena Valášková 
Jan Lukáš 

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v červnu 2018

Alois Dubec 
Marta Olšarová 
Anna Šímová 

Anna Šimonová 
Josef Trnka 
Mikuláš Vondráček 

95 let 
Zvláštní blahopřání 102 let 

František Hamada


