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Přizpůsobení aktivit projektu 
Péče o válečné veterány 

Hlavními aktivitami při realizaci projektu Péče o váleč-
né veterány jsou především návštěvy a setkávání, pří-
padně telefonické kontakty s veterány. Prostřednictvím 
pravidelných osobních nebo telefonických kontaktů 
terénních pracovníků s válečnými veterány napomáhá-
me k řešení sociálních, zdravotních, administrativních 
nebo i právních potřeb a problémů. Současně se jedná 
o podporu veteránů při riziku sociálního vyloučení nebo 
v případech individuálních složitých životních situacích. 
Přinejmenším je však cílem těchto aktivit alespoň udr-
žování kontaktu s válečnými veterány.
Aktivity našich terénních pracovníků jsou v tomto obdo-
bí zaměřeny i nadále zejména na telefonické kontakty, bez 
plánovaných návštěv a plánovaných setkávání. Výjimkou 

jsou mimořádné návštěvy vyžádané válečným veteránem za účelem pomoci 
v životní situaci a osobního jednání s terénním pracovníkem. Z iniciativy 
veteránů je možné podpořit i setkání při slavnostních příležitostech. Vyžá-
dané návštěvy, kontakty a setkání mohou být individuální nebo i ve skupi-
ně, vždy ovšem za dodržení standardních hygienicko epidemiologických 
opatření podle místních podmínek. Osobní kontakty jsou podpořeny i spo-
lečností CSGM, a. s., darovanými FFP2 respirátory k ochraně veteránů. 
U příležitosti 75. výročí ukončení války bylo různými subjekty uděleno 
válečným veteránům několik pamětních medailí. Jednou z nich je čestný 
pamětní odznak k 75. výročí ukončení 2. světové války, která bude všem 
druhoválečným veteránům předána při nejbližší slavnostní příležitosti, kte-
rá bude bez epidemiologického rizika.
Na závěr jenom malou vyslechnutou perličku. Vyprá-
věl mi veterán, jak do svých třiceti let musel ukazovat 
občanku, že je dost starý a může si dát pivo. V době 
vyhrazené pro nákupy 65+ musel opět ukazovat ob-
čanku, že je dost starý a může koupit chleba. To se tak 
někteří mají. Je to ale lepší, než když vás všude pouští 
sednout, a ani o to nestojíte.

Text: Viktor Šinkovec
Foto: Mo ČR
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Ústí nad Labem si připomnělo 75. výročí 
Ve čtvrtek 7. května se u pomníku vojáků Rudé armády v Městských 
sedech v Ústí nad Labem uskutečnil pietní akt u příležitosti 75. výročí 
ukončení druhé světové války v Evropě. Uctění památky obětí války se 
zúčastnil hejtmana Ústeckého kraje oldřich bubeníček.
V souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními zabraňujícími šíření 
nemoci COVID-19 se pietní akt letos nekonal v tradičním velkolepém 
duchu. Památce zesnulých se dále poklonili primátor města Ústí nad 
Labem Petr Nedvědický, generální konzul Ruské federace Vladimír 
Potapkin, zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství v Ústí nad 
Labem Jan schwarzbach a předseda jednoty ČsOL Jaroslav Novák.

Všichni přítomní zavzpomínali na hrůzy druhé světové války, uctili památku zesnulých položením květin u památ-
níku a vzdali hold těm, kteří se zasadili o osvobození města. Pietní akt byl zakončen uctěním památky obětí války 
minutou ticha.  Text a foto: Jaroslav Novák

Dne 8. května převzal předseda jednoty ČsOL Ústí nad La- 
bem Jaroslav Novák dar od předsedy Romana Krojidla, 
který reprezentuje Sdružené obranné prapory ČR, z. s. 
Tento zájmový spolek s ostatními subjekty zareagoval 
na aktuální situaci v souvislosti pandemií Covid-19. Pře-
vzetí se uskutečnilo symbolicky u pomníku vojáků Rudé 
armády a položených věnců v Městských sadech.
Dar byl určen členům jednoty ČsOL Ústí nad Labem 
a válečným veteránům. Jednalo se o roušky, které byly 
obratem rozeslány potřebným. Další součástí daru byla 
dezinfekce a doplňky stravy, které byly určeny k distribuci 
po ukončení krizového režimu a povolení návštěv. Výpo-
moc měla podobu daru realizovaného prostřednictvím 
Nadace ČEZ. 

Převzetí daru pro válečné veterány 

Sdružené obranné prapory ČR nabízejí pomoc v široké 
škále při distribuci zásob osobních ochranných prostřed-
ků apod.  Text a foto: Jaroslav Novák

Kyjovské setkání

Skupinka potomků po válečných veteránech a vyzna-
menaná válečná veteránka Danuše Ištoková s kyticí

Legionáři z projektu Péče o válečné veterány ve spolupráci 
s Městským úřadem v Kyjově uspořádali při příležitosti letoš-
ního 75. výročí osvobození koncem května setkání veteránů 
či jejich potomků na zdejší radnici. Jednání zahájil místosta-
rosta města Kyjova Daniel Čmelík spolu s tajemníkem úřadu 
Milanem Jagošem. Oba uvítali iniciativu naší ČsOL a též po-
blahopřáli oceněným. 
Z válečných veteránů byla přítomna jediná devadesátiletá vete-
ránka Danuše Ištoková z Kyjova. Při této příležitosti poskytla 
pamětnický rozhovor regionální televizi Slovácko a mj. převza-
la i medaili Ruské federace k výročí osvobození.
Další účastníci setkání, potomci válečných veteránů, převzali 
jménem svých předků medaile a diplomy in memoriam. 
Setkání se vydařilo a původně plánovaná hodina se třikrát 
protáhla. Potomci měli i slzy v očích: „Táta je už sedmnáct let 
na hřbitově, a vy jste nezapomněli,“ řekla dcera jednoho z vá-
lečných veteránů. 
Pro nového místostarostu se tak otevřela další spolupráce s na-
ším spolkem.  Text a foto: Jan Kux



Vojenská linka psychologické pomoci 
Od 1. července 2020 zůstává nadále v provozu jedna stálá linka psychologické pomoci 973 255 145, v pracovních 
dnech od 8:00 do 17:00, a online chat na facebookové stránce Psychologové AČR. Poradenství je určené pro vojenskou 
veřejnost a jejich rodinné příslušníky, vojáky v činné službě i mimo ni, válečné veterány a ostatní zaměstnance resortu 
ministerstva obrany.

hřbitov válečných zajatců v Podhradě

Novodobí váleční veteráni Škodová 
a Pospíšil a Oldřich Axman u mus-
limského památníku

Termín minulého lázeňského pobytu 
jsme si vybrali společně s několika na-
šimi veterány z novodobých misí. Při 
plánování turisticko poznávacích akcí 
jsme narazili na informaci o hřbitovu 
válečných zajatců v Podhradě.
Hřbitov byl založen na jaře v roce 
1915 pro potřeby zajateckého tábora, 
který vznikl v prostorách chebského 
vojenského cvičiště v únoru 1915. 
V zajetí zde byli drženi především 
ruští váleční zajatci různých etnik 
a vyznání: Baškirové, Kumykové, No-
gajové, Čeremisové (Marijci), Avarci 
nebo Krymští Romové a dále vojáci ze 
Srbska, Slovinska, Chorvatska nebo 
Černé Hory. Většina z nich byla mus-
limského vyznání. Táborem v průbě-
hu války prošlo na deset tisíc mužů. 

Přeživší byli repatriováni na podzim 
roku 1918.
Prvním pomníkem na hřbitově byl 
muslimský pomník, který je zakončený 
turbanem. Pomník z předu zdobí reli-
éfní půlměsíc s hvězdou a arabský citát 
z koránu: „Žádná duše není smrti ušet-
řena.“ Pod tímto nápisem se nacházel 
text v ruštině a tatarštině: „Souvěrci vě-
nují svým kamarádům zemřelým v za-
jetí.“ Druhý pomník je pravoslavný. Je 
ozdoben ortodoxním křížem a doplně-
ný pamětním nápisem.
Myslím, že nás všechny tento nezvyklý 
a hodně zvláštní hřbitov zaujal a vedl 
k dalšímu pohledu na hrůzy válek 
a jedinečnosti lidských osudů.

Text a foto:  
Dana axmanová Vrtišková

Čas karanténní či „koronaviro-
vý“ kladl velké nároky především 
na starší spoluobčany. K nimž patří 
i naši váleční veteráni. Vzhledem 
k zákazu osobních kontaktů se ne-
mohly uskutečnit obvyklé osob-
ní návštěvy terénních pracovníků. 
V pravidelné komunikaci jsme 
byli odkázáni zejména na telefon.
Jak prožila čas zdánlivě odpočinko-
vý, ale ve všech směrech neobvyklý 

naše veteránka Marie Štěpánková 
z Kuřimi? 
„Alespoň jsi zavolal,“ hlásí se pra- 
videlně na počátku každého hovo-
ru. Za běžných okolností je zvyklá 
dojíždět denně na chalupu v Li- 
půvce, kterou stále obhospodařuje. 
Ale od března platila spousta ome-
zení.
Na období karanténních týdnů se 
proto ohlíží s poněkud smíšenými 
pocity: „V penzionu nám sice dobře 
vařili, ale nemohli jsme si mezi se-
bou ani popovídat a pořád ty roušky 
a dva metry... Já už su stará baba, ale 
toto jsem nezažila,“ řekla mi Marie 
Štěpánková do telefonu. 
Poslední hovor byl velmi dlouhý 
a plný stesku. Ani příbuzní za ní ne-
mohli a všichni kolem jsme se báli 
jeden druhého. „Ještě, že mám toho 
teréňáka, který se nedívá na hodinky 
při tom tzv. kontaktním telefonu.“ 
A tak jsme spolu probrali všechno 
možné. Problémy jejích blízkých, 
že nemůže ani za pravnuky a do ob-

chodu šla ve vyhrazenou dobu. A tak 
šel den za dnem s hudební kulisou 
ze Šlágru TV, a protože je z kraje 
od Černé Hory, tak nejčastěji vyhrá-
vala Veselá trojka. 
„A dnes se jdu projít ven, alespoň 
k nádraží,“ rozhodně pokračovala 
odhodlaná téměř devadesátipětiletá 
válečná veteránka. 
„A za týden zase zavolej, ať trochu 
omládnu, ale lepší by bylo, kdybys 
přijel,“ končila spokojeně hovor. 
 „Jinak je tu totiž nuda!“
„A setkání v Brně bude?“ Na tuto 
otázku nešlo říct nic jiného než 
ano. Nakonec mi ještě připomněla: 
„A nezapomeň se poptat na tu hůlku, 
kdybych ji na podzim už potřebo- 
vala!“
Tolik jeden z mnoha hovorů s naši-
mi válečnými veterány. Vzájemně se 
ujišťujeme, že na sebe i v náročném 
období myslíme. Dodáváme si opti-
mismus v době, kdy všichni doufá-
me, že se vše v dobré obrátí. 

Text a foto: Jan Kux

Válečná veteránka Marie Štěpánková

Veteráni
v náročném období
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Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v červenci 2020: 
80 let
Miroslav Horák

90 let
Bohuslav Krištůfek

95 let
Viktor Ráža
Kamila Loydová
Lotte Kozová

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v srpnu 2020:

85 let
Miroslav Kopt
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80 let
Rudolf Plevač

95 let
Drahomíra Strouhalová
Alena Koňaříková
Marie Adámková
Radko Břach

95 let
Pavel Holeček

Plukovník ve výsluž-
bě Ing. Václav Pasák 
se v letech 1994–1995 
zúčastnil mise UM-
PROFOR. Nyní, v po-
sledních šesti letech, 
působí jako starosta 
jihočeské obce Ma-
lenovice, která má 
650 obyvatel. Přesto, 
že má s řízením obce 
již značné zkušenos-
ti, přinesla mu jarní 

karanténní opatření 
nové výzvy:
„Letošní pandemie 
způsobila zcela novou 
situaci, kterou dopo-
sud nikdo v minulosti 
neřešil a byla, stejně 
jako asi pro celý svět, 
něčím zcela novým. 
Prvním krokem, který 
bylo třeba udělat, bylo 
rozhodnout o uzavření 
místní mateřské školy. 
S vědomím, že to bude 
mít vliv na zaměstnané 
rodiče, jsem tak rozho-
dl až v době, kdy počet 
docházejících dětí klesl 
v tomto zařízení z dva-
ceti sedmi na pouhých 
osm. 

Okamžitě jsme také 
nakoupili látky na šití 
roušek a deset míst-
ních žen je začalo šít. 
Jejich první distribucí 
jsme zabezpečili všech-
ny naše občany starší 
65 let. Do týdne dostal 
roušku do domovní 
schránky úplně každý 
náš občan. Dezinfekč-
ní roztok jsme koupili 
ve Fruko-Schulz v Jin-
dřichově Hradci.
V souladu s nařízeními 
Vlády ČR a hejtman-
ky Jihočeského kraje 
jsme upravili i chod 
obecního úřadu, aby 
jeho základní funkce 
zůstala zachována, ale 

abychom zbytečně ne-
ohrozili zaměstnance 
ani občany při vyřizo-
vání neodkladných zá-
ležitostí.“
Od začátku karanté-
ny v polovině března 
do poloviny května, 
kdy jsme vyprávění 
Václava Pasáka zazna-
menali, uplynuly dva 
měsíce. Za toto období 
byl v obci Malenovice 
pouze jeden občan na-
kažený koronavirem 
a dva další v karanténě. 
Ani v tomto náročném 
období se život v obci 
nezastavil.

Zdroj: Vyprávění 
Václava Pasáka


