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Obvykle stojí někde v pozadí, protože hlavní pozornost 
se upírá na jejich svěřence, válečné veterány a veterán-
ky. I ti z nich, kteří jsou plně soběstační, potřebují pomo-
ci třeba s nástrahami moderní techniky anebo s různým 
nutným „papírováním“. Nebýt péče a pomoci našich te-
rénních pracovníků z projektu ČsOL Péče o válečné vete-
rány sotva bychom se také mohli s druhoválečnými vete-
rány a veteránkami setkávat na tolika akcích. Dokážeme 
to však my ostatní ocenit?

Letos v létě mě shoda životních okolností postavila 
do podobné role. Naše sousedka pokročilého seniorského 
věku, vitální dáma mimořádné duševní svěžesti, ovšem 
s řadou fyzických omezení, musela podstoupit operaci 
šedého zákalu na obou očích. S manželem jsme ji proto, 
někdy společně, jindy na střídačku, doprovázeli po pře-
doperačních vyšetřeních, na obě operace i následné kon-
troly. Celkem se jednalo asi o deset takových „akcí“ bě-
hem necelých dvou měsíců.

Při čekání před ordinací táhnou takovému „doprovo-
du“, tedy mně, hlavou různé myšlenky. Jak podržet svoji 

seniorku nejen fyzicky, ale hlavně psychicky? Co pod-
niknout, když se zdá, že po operaci není výsledek takový, 
jak lékaři slibovali? A jak to dělají ti senioři, které prostě 
nemá ve všední den dopoledne kdo doprovázet?

Kolikrát jsem si přitom vzpomněla právě na naše te-
rénní pracovníky a pracovnice, z nichž řadu znám i osob-
ně. Na vlastní kůži jsem si zkusila, jak namáhavá je-
jich práce je. A zjistila, že dobrá nálada, chuť do života 
a životní optimismus, které můžeme našim veteránům 
a veteránkám my mladší někdy jen tiše závidět, nejsou 
samozřejmostí. Svůj podíl na nich má určitě vědomí, 
že nikdy nebudou na nic sami, že se vždy mohou ob-
rátit na svého „teréňáka“. A pochopitelně také obětavá 
a svědomitá péče, kterou naši terénní pracovníci svým 
svěřencům poskytují často i nad rámec svých pracovních 
povinností.

Za to jim patří obrovský dík. A pokud ho ještě nikdo 
zatím veřejně nevyslovil, dovolte mi to udělat touto ces-
tou. Vím, o čem mluvím.

Jitka Lenková

Můžeme dost poděkovat?

U příležitosti 70. výročí karpatsko-dukelské operace 
se 2. 10. 2014 uskutečnilo setkání válečných veteránů 
Karlovarského kraje. Konalo se v zasedacím sále krajské 
knihovny v areálu hejtmanství. Akci pořádala Jednota 
ČsOL Karlovy Vary spolu s krajským koordinátorem pro-
jektu Péče o válečné veterány Jiřím Kašpárkem. Zášti-
tu nad touto akcí převzal hejtman Karlovarského Josef 
Novotný. U předsednického stolu zasedli zástupci ČsOL, 
zástupci Karlovarského kraje Eva Valjentová a Václav 
Sloup, města Karlovy Vary Jiří Klsák, ředitel KVV Karlo-
vy Vary plk. Jaroslav Kořínek.

Pozvaní váleční veteráni nejprve vyslechli krátký uví-
tací projev Vojtěcha Seidla. Pak následovalo vystoupení 
Jiřího Kašpárka, který účastníkům připomněl historická 
fakta z bojů v Karpatech a na Dukle.

Během odpoledne dostali slovo pamětníci těchto bojů. 
Václav Hajný poutavě líčil tuto strašnou dobu, všech-
ny útrapy a svízele, kterými si tehdy prošli. Během vy-
právění neskrývali dojetí jak vypravěči, tak i poslucha-
či, i po tolika letech jsou některé vzpomínky drásající. 
Václav Šrámek připomněl, jak důležité je tyto vzpomínky 
a zkušenosti předávat, a to hlavně mladým lidem. Vždyť 
dnešní školní mládež nemá mnohdy ani potuchy o druhé 
světové válce a za co miliony lidí během ní položili životy. 
Toto poselství nesmí nikdy zaniknout. Zvláště v dnešní 
době, kdy se tolik hazarduje se slovem mír. V současné 
době je na světě tolik rozbouřených oblastí a k válce mezi 
národy už stačí jen malý krůček. Lidé nesmí zapome-
nout na krutosti a hlavně nesmyslnost války, vraždění 
a umírání…

Připravila: Květa Rokosová, sociální pracovnice
DPVV Karlovy Vary

Lidé nesmí zapomenout… „Bojovali za nás, my se staráme o ně!“

Zpravodaj projektu ČsOL Péče o válečné veterány

Na nákladovém nádraží Žižkov byla 9. října letoš-
ního roku poprvé představena replika legionářského 
vlaku a poté slavnostně 11. října také široké veřej-
nosti. Mezi těmi, kteří se obou akcí zúčastnili, byli 
i veteráni 2. světové války v doprovodu terénních pra-
covníků projektu POVV. 

A byli stejně nadšeni jako dalších pět set návštěv-
níků, kteří se 11. října dostavili do kulturně-vzdě-
lávacího centra a pak samozřejmě na peron, aby si 
prohlédli jednotlivé vagony soupravy. Byli zde Jaro-
slav Klemeš, Vladimír Winter, Věra Holubeva, Radko 
Břach, Jiří Honzík, Tichomír Mirkovič… A bez přehá-
nění – byli nadšeni.

Například Vladimír Winter, příslušník 1. čs. ar-
mádního sboru v replice těplušky vzpomínal na to, 
jak ve stejném vagonu putoval z Kazachstánu do Bu-
zuluku, aby pak prošel bojovou cestou od Kyjeva 
až do Prahy. Nadšen replikou legiovlaku byl i Radko 
Břach, stejně jako třeba účastník domácího odboje 
Jiří Honzík. Ten se nám přiznal, že si nedokáže dost 
dobře představit, jak legionáři v podobných vagonech 
mohli strávit dva či nebo dokonce tři roky na Transsi-
biřské magistrále. Obrovský byl zájem válečných ve-
teránů nejen o kulomety, ale třeba i o repliku vagonu 
polní pošty, kde jim podal Michal Beneš perfektní vý-
klad o významu polní pošty čs. legií v Rusku. 

Text a foto: Ladislav Lenk

Legiovlak se těšil mimořádné 
pozornosti válečných veteránů



Veteráni se setkali 
s prezidentem České 
republiky

Letošní 11. listopad byl pro válečné veterány v Mo-
ravskoslezském kraji zvláště slavnostní. Po krátkém 
přijetí na Krajském vojenském velitelství Ostrava ředi-
telem plk. Jaroslavem Hrabcem byli veteráni přepraveni 
do Opavy, kde v prostorách 53. pluku průzkumu a elek-
tronického boje gen. Heliodora Píky měli možnost setkat 
se s prezidentem Milošem Zemanem, který tento útvar 
v rámci své návštěvy kraje také navštívil. 

Prezidentu republiky se představili generálmajor Miku-
láš Končický, účastník bojů o Dukelský průsmyk a bojů 
o osvobození Ostravy, a plukovník Josef Křístek, který 
je přímým účastníkem bojů u Tobruku a u Dunkerque. 
Setkání proběhlo v srdečné atmosféře a po jeho ukončení 
se váleční veteráni vrátili do Ostravy, kde v Komenského 
sadech proběhl pietní akt. Poté setkání válečných vete-
ránů s představiteli kraje, města a armády pokračovalo 
v prostorách hotelu Mercure, kde dobrou náladu podpo-
rovala cimbálová skupina Vojenského uměleckého sou-
boru Ondráš. Vojenští veteráni se domů vraceli plni do-
jmů a vyslovovali poděkování za tuto pěknou akci řediteli 
KVV Ostrava plk. Jaroslavu Hrabcovi, který toto setkání 
organizoval.

Text a foto: Mgr. Jaroslav Juryšek,
terénní pracovník projektu POVV

Setkání Čechů 
a Slováků připomnělo 
1. čs. partyzánskou brigádu 
J. Žižky

Výjimečný, ryze přátelský charakter mělo setkání Če-
chů a Slováků 27. srpna 2014 u Památníku 1. českoslo-
venské partyzánské brigády Jana Žižky ve Velkých Kar-
lovicích, které provázelo regionální vzpomínkovou oslavu 
70. výročí Slovenského národního povstání. 

V doprovodu krajských koordinátorů projektu POVV 
Václava Krejčího a Karla Vaculíka a terénního pracovní-
ka Petra Radiny se ho zúčastnili i váleční veteráni z Mo-
ravskoslezského a Zlínského kraje: Božena Jurošková, 
Miroslava Kaštovská, Dana Milatová, Milan Podzemný, 
Jarmila Rubyeová a Miroslav Škrabánek, kteří jsou zá-
roveň členy Historické skupiny 1. čs. partyzánské brigá-
dy Jana Žižky. Významnými hosty setkání byli vedoucí 

projektu POVV Pavel Skácel a válečný veterán plk. v. v. 
Jan Hronek, nejmladší příslušník partyzánské brigády 
J. Žižky a současný místopředseda její HS.

Desítky věnců a kytic u památníku, lemovaného zá-
stupy občanů z obou zemí i v deštivém počasí, zdůraznily 
slavnostní a důstojný charakter setkání. Okresní výbor 
ČSBS Vsetín společně s Historickou skupinou 1. čs. par-
tyzánské brigády Jana Žižky připravil v rámci projektu 
„Valaši, nedajme sa!“ a v návaznosti na vzpomínané osla-
vy besedu s přímým účastníkem odboje na Valašsku Ja-
nem Hronkem. V příjemném prostředí knihovny ve Vel-
kých Karlovicích se nás sešlo více než padesát – dětí, 
příslušníků střední i starší generace. Věcné a místy velmi 
emotivní vystoupení J. Hronka účastníky besedy zaujalo. 
Důkazem toho byla pozornost a řada dotazů ze strany 
přítomných.

 
Připravil: Karel Vaculík

Koncert ve Slaném k poctě 
veteránů

V pátek 5. září 2014 přijeli váleční veteráni a členové 
ČsOL do Slaného na koncert, který se konal v rámci pro-
jektu Legie 100 a byl uspořádán k poctě válečným veterá-
nům. Koncert se uskutečnil na náměstí Jana Masaryka 
a zahrát a zazpívat přijeli členové Vojenského umělec-
kého souboru Ondráš. Již od 10 hodin se konala verni-
sáž výstavy „T. G. Masaryk a armáda“. Zahájení se ujal 
tajemník ČsOL Filip Procházka, který přivítal všech-
ny přítomné a jmenovitě válečné veterány. Informoval, 
že nad koncertem převzal záštitu hejtman Středočeské-
ho kraje Miloš Petera a přečetl jeho pozdravný dopis pro 
válečné veterány. Hejtman mimo jiné vyzdvihl záslužnou 

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Zvýhodněná doprava pro držitele 
průkazů ZTP a ZTPP

Dopravu k lékaři anebo kamkoliv jinam pro osoby se sníženou pohyblivosti 
vč. osob upoutaných na invalidní vozík zajišťuje pro osoby s trvalým byd-
lištěm v Praze a ve Středočeském kraji obecně prospěšná společnost Societa 
(www.societa.cz). Zvláště výhodné jsou její služby pro držitele průkazů ZTP 
a ZTPP, kterým je účtována pouze nástupní taxa 10 Kč a jízdné za jednu jízdu 
(bez ohledu na počet ujetých kilometrů) po Praze nebo po Středočeském kraji 
ve výši 32 Kč a pro jednu jízdu po obou těchto územích 40 Kč. Doprovod takové osoby platí stejné jízdné jako do-
pravovaná osoba. Přepravu na konkrétní čas a datum je doporučeno objednat si 2-3 týdny předem na dispečinku 
s nepřetržitým provozem, tel. 778 007 858.

-JL-

práci všech, kteří se podílejí na propagaci ideálů svobody 
a nezávislosti. Ocenil zásluhu našich legionářů, váleč-
ných veteránů i těch, kteří dnes bojují v místech světo-
vých konfl iktů. Před zahájením koncertu tajemník ČsOL 
Filip Procházka a předsedkyně Jednoty ČsOL Kladno 
popřáli válečnému veteránu Františku Kynclovi, který 
nedávno oslavil 85. narozeniny. Koncert byl jako vždy 
skvělý, plný svižné hudby a vystoupení pěkných tanečnic 
ještě umocnilo tu správnou náladu. Na náměstí si přišlo 
koncert poslechnout asi 100 účastníků. 

Eva Armeanová, foto: Stanislav Pítr

Liptaň 2014

Adolf Röhrer vzpomínal 
v Děčíne na své mládí

První říjnový víkend uspořádali příslušníci pěší roty 
Aktivních záloh Generála Antonína Sochora při Kraj-
ském vojenském velitelství v Ústí nad Labem nejdůleži-
tější akci roty v tomto roce – pátý ročník pochodu Noční 
hvězda a slavnostní nástup roty u příležitosti desátého 
výročí vzniku Aktivních záloh Armády České republiky.

V pátek 3. října 2014 se ve VVP Tisá u Ústí n. L. se-
šlo celkem třináct soutěžních družstev. Trasa náročného 
nočního pochodu vedla z VVP přes obce Tisá a Ostrov 
na Děčínský Sněžník. Ze Sněžníku se pokračovalo zpět 
do VVP Tisá. Na trase plnila družstva různé úkoly. Ošet-
ření a transport raněného, překonání vodní překážky 
na gumovém člunu, průchod střeženým prostorem, ale 
nejdůležitější byla orientace v terénu. Všechna družstva 
však dorazila v pořádku do cíle.

Vrcholem víkendového setkání byl v sobotu 4. října 
2014 slavnostní nástup roty AZ v Děčíně na Masarykově 
náměstí. Nastoupené příslušníky Aktivních záloh přišel 
pozdravit vzácný host, válečný veterán, Adolf Röhrer, 
za války příslušník Čs. obrněné brigády ve Velké Britá-
nii, který v Děčíně žije. Zavzpomínal na své mládí, kdy 
se zbraní v ruce bojoval za svobodu naší republiky. S po-
těšením konstatoval, že i v dnešní době jsou lidé, kteří 
dělají něco nad rámec běžných občanských povinností 
a jsou připraveni svoji zemi bránit a v míru pomáhat těm, 
kteří to potřebují.

Připravil: krajský koordinátor projektu POVV a velitel roty AZ 
kpt. Jindřich Černý

Zástupci dvou jednot Československé obce legionář-
ské – jednoty Bruntál a jednoty Opava – a Matice slezské 
uctili v neděli 21. 9. 2014 památku šesti zavražděných 
příslušníků četnické stanice v Liptani a položili kytice 
k místnímu pomníku, který připomíná tragédii, která 
se zde odehrála před 76 lety. Tehdy, 22. září 1938, míst-
ní henleinovská bojůvka ordnerů povraždila tři četníky 
a tři členy fi nančních oddílů Stráže obrany státu. Vzpo-
mínkové akce se se zúčastnilo 11 členů ČsOL, z toho dvě 
válečné veteránky.

Připravil: Mgr. Antonín Zgažar, předseda Jednoty ČsOL Bruntál 
„34. pěšího pluku střelce J. Čapka“
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Text a foto: Mgr. Jaroslav Juryšek,
terénní pracovník projektu POVV
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Zvýhodněná doprava pro držitele 
průkazů ZTP a ZTPP

Dopravu k lékaři anebo kamkoliv jinam pro osoby se sníženou pohyblivosti 
vč. osob upoutaných na invalidní vozík zajišťuje pro osoby s trvalým byd-
lištěm v Praze a ve Středočeském kraji obecně prospěšná společnost Societa 
(www.societa.cz). Zvláště výhodné jsou její služby pro držitele průkazů ZTP 
a ZTPP, kterým je účtována pouze nástupní taxa 10 Kč a jízdné za jednu jízdu 
(bez ohledu na počet ujetých kilometrů) po Praze nebo po Středočeském kraji 
ve výši 32 Kč a pro jednu jízdu po obou těchto územích 40 Kč. Doprovod takové osoby platí stejné jízdné jako do-
pravovaná osoba. Přepravu na konkrétní čas a datum je doporučeno objednat si 2-3 týdny předem na dispečinku 
s nepřetržitým provozem, tel. 778 007 858.

-JL-

práci všech, kteří se podílejí na propagaci ideálů svobody 
a nezávislosti. Ocenil zásluhu našich legionářů, váleč-
ných veteránů i těch, kteří dnes bojují v místech světo-
vých konfl iktů. Před zahájením koncertu tajemník ČsOL 
Filip Procházka a předsedkyně Jednoty ČsOL Kladno 
popřáli válečnému veteránu Františku Kynclovi, který 
nedávno oslavil 85. narozeniny. Koncert byl jako vždy 
skvělý, plný svižné hudby a vystoupení pěkných tanečnic 
ještě umocnilo tu správnou náladu. Na náměstí si přišlo 
koncert poslechnout asi 100 účastníků. 

Eva Armeanová, foto: Stanislav Pítr

Liptaň 2014

Adolf Röhrer vzpomínal 
v Děčíne na své mládí

První říjnový víkend uspořádali příslušníci pěší roty 
Aktivních záloh Generála Antonína Sochora při Kraj-
ském vojenském velitelství v Ústí nad Labem nejdůleži-
tější akci roty v tomto roce – pátý ročník pochodu Noční 
hvězda a slavnostní nástup roty u příležitosti desátého 
výročí vzniku Aktivních záloh Armády České republiky.

V pátek 3. října 2014 se ve VVP Tisá u Ústí n. L. se-
šlo celkem třináct soutěžních družstev. Trasa náročného 
nočního pochodu vedla z VVP přes obce Tisá a Ostrov 
na Děčínský Sněžník. Ze Sněžníku se pokračovalo zpět 
do VVP Tisá. Na trase plnila družstva různé úkoly. Ošet-
ření a transport raněného, překonání vodní překážky 
na gumovém člunu, průchod střeženým prostorem, ale 
nejdůležitější byla orientace v terénu. Všechna družstva 
však dorazila v pořádku do cíle.

Vrcholem víkendového setkání byl v sobotu 4. října 
2014 slavnostní nástup roty AZ v Děčíně na Masarykově 
náměstí. Nastoupené příslušníky Aktivních záloh přišel 
pozdravit vzácný host, válečný veterán, Adolf Röhrer, 
za války příslušník Čs. obrněné brigády ve Velké Britá-
nii, který v Děčíně žije. Zavzpomínal na své mládí, kdy 
se zbraní v ruce bojoval za svobodu naší republiky. S po-
těšením konstatoval, že i v dnešní době jsou lidé, kteří 
dělají něco nad rámec běžných občanských povinností 
a jsou připraveni svoji zemi bránit a v míru pomáhat těm, 
kteří to potřebují.

Připravil: krajský koordinátor projektu POVV a velitel roty AZ 
kpt. Jindřich Černý

Zástupci dvou jednot Československé obce legionář-
ské – jednoty Bruntál a jednoty Opava – a Matice slezské 
uctili v neděli 21. 9. 2014 památku šesti zavražděných 
příslušníků četnické stanice v Liptani a položili kytice 
k místnímu pomníku, který připomíná tragédii, která 
se zde odehrála před 76 lety. Tehdy, 22. září 1938, míst-
ní henleinovská bojůvka ordnerů povraždila tři četníky 
a tři členy fi nančních oddílů Stráže obrany státu. Vzpo-
mínkové akce se se zúčastnilo 11 členů ČsOL, z toho dvě 
válečné veteránky.

Připravil: Mgr. Antonín Zgažar, předseda Jednoty ČsOL Bruntál 
„34. pěšího pluku střelce J. Čapka“
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Obvykle stojí někde v pozadí, protože hlavní pozornost 
se upírá na jejich svěřence, válečné veterány a veterán-
ky. I ti z nich, kteří jsou plně soběstační, potřebují pomo-
ci třeba s nástrahami moderní techniky anebo s různým 
nutným „papírováním“. Nebýt péče a pomoci našich te-
rénních pracovníků z projektu ČsOL Péče o válečné vete-
rány sotva bychom se také mohli s druhoválečnými vete-
rány a veteránkami setkávat na tolika akcích. Dokážeme 
to však my ostatní ocenit?

Letos v létě mě shoda životních okolností postavila 
do podobné role. Naše sousedka pokročilého seniorského 
věku, vitální dáma mimořádné duševní svěžesti, ovšem 
s řadou fyzických omezení, musela podstoupit operaci 
šedého zákalu na obou očích. S manželem jsme ji proto, 
někdy společně, jindy na střídačku, doprovázeli po pře-
doperačních vyšetřeních, na obě operace i následné kon-
troly. Celkem se jednalo asi o deset takových „akcí“ bě-
hem necelých dvou měsíců.

Při čekání před ordinací táhnou takovému „doprovo-
du“, tedy mně, hlavou různé myšlenky. Jak podržet svoji 

seniorku nejen fyzicky, ale hlavně psychicky? Co pod-
niknout, když se zdá, že po operaci není výsledek takový, 
jak lékaři slibovali? A jak to dělají ti senioři, které prostě 
nemá ve všední den dopoledne kdo doprovázet?

Kolikrát jsem si přitom vzpomněla právě na naše te-
rénní pracovníky a pracovnice, z nichž řadu znám i osob-
ně. Na vlastní kůži jsem si zkusila, jak namáhavá je-
jich práce je. A zjistila, že dobrá nálada, chuť do života 
a životní optimismus, které můžeme našim veteránům 
a veteránkám my mladší někdy jen tiše závidět, nejsou 
samozřejmostí. Svůj podíl na nich má určitě vědomí, 
že nikdy nebudou na nic sami, že se vždy mohou ob-
rátit na svého „teréňáka“. A pochopitelně také obětavá 
a svědomitá péče, kterou naši terénní pracovníci svým 
svěřencům poskytují často i nad rámec svých pracovních 
povinností.

Za to jim patří obrovský dík. A pokud ho ještě nikdo 
zatím veřejně nevyslovil, dovolte mi to udělat touto ces-
tou. Vím, o čem mluvím.

Jitka Lenková

Můžeme dost poděkovat?

U příležitosti 70. výročí karpatsko-dukelské operace 
se 2. 10. 2014 uskutečnilo setkání válečných veteránů 
Karlovarského kraje. Konalo se v zasedacím sále krajské 
knihovny v areálu hejtmanství. Akci pořádala Jednota 
ČsOL Karlovy Vary spolu s krajským koordinátorem pro-
jektu Péče o válečné veterány Jiřím Kašpárkem. Zášti-
tu nad touto akcí převzal hejtman Karlovarského Josef 
Novotný. U předsednického stolu zasedli zástupci ČsOL, 
zástupci Karlovarského kraje Eva Valjentová a Václav 
Sloup, města Karlovy Vary Jiří Klsák, ředitel KVV Karlo-
vy Vary plk. Jaroslav Kořínek.

Pozvaní váleční veteráni nejprve vyslechli krátký uví-
tací projev Vojtěcha Seidla. Pak následovalo vystoupení 
Jiřího Kašpárka, který účastníkům připomněl historická 
fakta z bojů v Karpatech a na Dukle.

Během odpoledne dostali slovo pamětníci těchto bojů. 
Václav Hajný poutavě líčil tuto strašnou dobu, všech-
ny útrapy a svízele, kterými si tehdy prošli. Během vy-
právění neskrývali dojetí jak vypravěči, tak i poslucha-
či, i po tolika letech jsou některé vzpomínky drásající. 
Václav Šrámek připomněl, jak důležité je tyto vzpomínky 
a zkušenosti předávat, a to hlavně mladým lidem. Vždyť 
dnešní školní mládež nemá mnohdy ani potuchy o druhé 
světové válce a za co miliony lidí během ní položili životy. 
Toto poselství nesmí nikdy zaniknout. Zvláště v dnešní 
době, kdy se tolik hazarduje se slovem mír. V současné 
době je na světě tolik rozbouřených oblastí a k válce mezi 
národy už stačí jen malý krůček. Lidé nesmí zapome-
nout na krutosti a hlavně nesmyslnost války, vraždění 
a umírání…

Připravila: Květa Rokosová, sociální pracovnice
DPVV Karlovy Vary

Lidé nesmí zapomenout… „Bojovali za nás, my se staráme o ně!“

Zpravodaj projektu ČsOL Péče o válečné veterány

Na nákladovém nádraží Žižkov byla 9. října letoš-
ního roku poprvé představena replika legionářského 
vlaku a poté slavnostně 11. října také široké veřej-
nosti. Mezi těmi, kteří se obou akcí zúčastnili, byli 
i veteráni 2. světové války v doprovodu terénních pra-
covníků projektu POVV. 

A byli stejně nadšeni jako dalších pět set návštěv-
níků, kteří se 11. října dostavili do kulturně-vzdě-
lávacího centra a pak samozřejmě na peron, aby si 
prohlédli jednotlivé vagony soupravy. Byli zde Jaro-
slav Klemeš, Vladimír Winter, Věra Holubeva, Radko 
Břach, Jiří Honzík, Tichomír Mirkovič… A bez přehá-
nění – byli nadšeni.

Například Vladimír Winter, příslušník 1. čs. ar-
mádního sboru v replice těplušky vzpomínal na to, 
jak ve stejném vagonu putoval z Kazachstánu do Bu-
zuluku, aby pak prošel bojovou cestou od Kyjeva 
až do Prahy. Nadšen replikou legiovlaku byl i Radko 
Břach, stejně jako třeba účastník domácího odboje 
Jiří Honzík. Ten se nám přiznal, že si nedokáže dost 
dobře představit, jak legionáři v podobných vagonech 
mohli strávit dva či nebo dokonce tři roky na Transsi-
biřské magistrále. Obrovský byl zájem válečných ve-
teránů nejen o kulomety, ale třeba i o repliku vagonu 
polní pošty, kde jim podal Michal Beneš perfektní vý-
klad o významu polní pošty čs. legií v Rusku. 

Text a foto: Ladislav Lenk

Legiovlak se těšil mimořádné 
pozornosti válečných veteránů
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