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V moravskoslezské oblasti pečují v současnosti tři terénní pracovní-
ci o čtyřicet pět druhoválečných a třicet tzv. novodobých veteránů. 
V tomto období se váleční veteráni zúčastňují řady akcí pořádaných 
při příležitosti významných výročí, při kterých je terénní pracovníci 
doprovázejí.

Páteční podzimní odpo-
ledne se v Bystřici nad Olší 
neslo v duchu setkání s vá-
lečnými veterány. Přítomni 
byli dva, kteří se účastnili 
bojů na západní frontě při 
obléhání přístavního města 
Dunkerque ve Francii, Jan 
Prokesz (93 let) z Oldři-
chovic u Třince a Rudolf 

Mazurek (94 let) z Petrovic u Karviné. Z Frenštátu pod Radhoštěm 
se setkání zúčastnila Věra Šmajstrlová (91 let), která působila v době 
druhé světové války v partyzánské skupině Jana Žižky. 
Veterán Jan Prokesz zavzpomínal na boje v Normandii, kterých se 
zúčastnil společně se dvěma bratry: Nejstarší bratr Jiří uměl dobře 
francouzsky, proto zastával funkci motospojky a tlumočníka. Jeho 
úkolem bylo doručovat zprávy do přední linie bojů. Tonda, který 
měl krycí jméno Jedlička, měl na starosti zbra-
ně a muniční sklad. Jan byl zařazen do strážního 
oddílu a účastnil se bojů o továrnu Filature, kde 
padlo mnoho našich vojáků. 
Nakonec představil Petr Majer přítomným při-
pravovanou knihu nazvanou Trnitá cesta k Dun-
kerque. V ní budou zaznamenané životní osudy 
a strastiplná bojová cesta válečných veteránů 
z Těšínska, kteří se účastnili bojů v Normandii. 

Text a foto: Petr Majer

Poklidné vánoční svátky a do nového roku 2020 mnoho štěstí a zdraví
Vám přeje redakce zpravodaje Válečný veterán

V bystřici nad olší se vzpomínalo 
nejen na Francii



V pořadí již desáté setkání válečných veteránů 
z Jihomoravského kraje se uskutečnilo 30. říj-
na v Komunitním centru pro válečné veterány 
v Brně. Zřejmě se nám podařilo založit hezkou 
tradici, protože účastníků stále přibývá. Při 
této příležitosti se nás sešlo přes čtyřicet. Z to-
hoto byli tři druhováleční veteráni a dva vete-
ráni misí padesátých a šedesátých let. Ostatní 
patřili k účastníkům novodobých misí. 
Tentokrát s námi mohl chvíli posedět i hejt-
man Jihomoravského kraje bohumil Šimek. 
Velice se zajímal především o současné pro-
blémy péče o válečné veterány v kraji, jako je 
nedostatek pečovatelek či nedostatek lůžek 
v sociálních zařízeních. Našel si čas i pobese-
dovat s válečnými veterány. Panu hejtmanovi 
jsme poděkovali za dlouhodobý zájem o naši 
činnost a za finanční dar, který od kraje do-
stáváme.
Podobná setkání mají velký význam pro vzá-
jemné poznávání, navazování nových přátelství 
a obnovování těch starých. Atmosféra je vždy 
uvolněná a velice příjemná. Přestože se schází-
me již odpoledne, tak ještě večer je o čem vy-
právět a většinou se nikomu nechce domů.

Text a foto:
Dana axmanová Vrtišková

Narozeninová oslava v brně

Na své cestě po Moravě se Legiovlak ČsOL zastavil ve dnech 
15. až 21. října také v Ivančicích. Největším zážitkem 
byl Legiovlak pro našeho nejmladšího příznivce Josefa 
Pospíšila. Užil si všechny části expozice a těšil se, jak bude 
o zážitcích vyprávět spolužákům.

Text a foto: Dana axmanová Vrtišková

Legiovlak v Ivančicích

setkání válečných veteránů 
v Prostějově
V pondělí 4. listopadu se v Klubu speciálních sil 
v Prostějově konalo v letošním roce již druhé setká-
ní válečných veteránů. Tuto akci vzorně připravili 
terénní pracovníci projektu Péče o válečné veterány 
Olomouckého kraje. 
Mezi účastníky převládali novodobí váleční vete-
ráni. Mezi ně zavítali i druhováleční veteráni plu-
kovník Jan svitek a Jarmila Koutná. Účastníci se 
mohli seznámit s místností tradic 601. skupiny 
speciálních sil, po které je provázel terénní pracovník 
Vladimír Ganzar. Veterány přišel v průběhu akce 

pozdravit velitel 601. skupiny speciálních sil plukov-
ník gšt. Tomáš skácel, kterému předal plukovník 
Svítek osobní dar jako výraz díků za spolupráci útva-
ru s válečnými veterány. 
Po seznámení s historií prostějovského útvaru ve-
teráni navštívili pietní místo, kde uctili památku 
příslušníků speciálních sil, kteří zahynuli při plně-
ní služebních povinností. Setkání pak pokračovalo 
večeří a besedou prokládanou filmy z výcviku spe- 
ciálních sil. Akce měla velmi dobrý ohlas u účastní-
ků i jejich rodinných příslušníků s dovětkem – znova 
na jaře zopakovat. 

Text a foto: Vladimír Ganzar



V pátek 1. listopadu se v Českém Krumlově usku-
tečnilo setkání válečných veteránů zařazených 
do projektu Péče o válečné veterány. Akci připra-
vili krajský koordinátor Milan Čajdlík a terénní 
pracovník Rudolf Krkoška. Pozvání do restaurace 
Vyšehrad přijalo třicet veteránů starších šedesáti 
let, tedy osmdesát procent všech veteránů z okresu 
Český Krumlov.

Krajský koordinátor nejprve seznámil přítom-
né s benefity a možnostmi preventivních prohlí-
dek v nemocnici Motol a ve Vojenské nemocnici 
v Praze. Hostem byl i starosta Českého Krum- 
lova Dalibor Carda, který přiblížil účastníkům 

městské projekty a také další využití bývalých ka-
sáren. 

Velitel Vojenského útvaru Boletice mjr. Jaroslav 
Tůma prezentoval využití zdejšího výcvikového 
prostoru. Zástupkyně velitele Krajského velitelství 
České Budějovice pplk. Michaela Trněná pohovo-
řila o problematice, kterou na pracovišti řeší. Mezi 
hosty byl i brig. gen. Vladimír Trněný.
Závěr programu patřil volné zábavě a malému po-
hoštění. Mnozí účastníci se setkali po řadě let, a tak 
si měli o čem povídat. K příjemnému posezení 
i k tanci zahrála muzika BOBO. Podle ohlasů se se-
tkání povedlo a zúčastnění se již těší na další.

Text a foto: Rudolf Krkoška

V pátek 25. října se v táborské restauraci Svíčka 
konalo historicky první setkání válečných veterá-
nů pořádané Československou obcí legionářskou 
v rámci projektu Péče o válečné veterány. Pozvání 
přijal starosta Tábora Štěpán Pavlík s manželkou, 
který veterány pozdravil a uvítal ve městě se silnou 
vojenskou tradicí. 

V průběhu večera seznámili váleční veteráni nefor-
málním způsobem zástupce města a veřejnosti se 
svými zážitky a životními osudy. Setkání se účastnili 
i členové jednoty ČsOL Tábor, z nichž někteří jsou 
válečnými veterány. Pozvání rovněž přijala veterán-
ka druhé světové války Ernestina Švorcová. V druž-
ném rozhovoru a při tanci strávili veteráni různých 
misí příjemné chvíle.

Text a foto: bohumír Tomášek

Táborské setkání

Český Krumlov hostil veterány
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G R aT u Lu J E M E NaŠI M J u bI L a N T ůM

Byl jsou dlouho členem Pražských 
mužských sborů,“ líčí doktor Šolc 
se zaujetím svůj hluboký vztah 
k hudbě, které se věnuje i jako in-
terpret. Nejraději vystupuje v chrá-
mech s písněmi s biblickou tema-
tikou spolu se svou neteří, operní 
sopranistkou Janou Ryklovou.

Životní  k ré do bý valého vále čného lék aře 

Doktor Šolc s manželkou 
při příležitosti přehlídky na Vítkově 

dne 28. října 2019

Plukovník v. v. MUDr. Václav Šolc se narodil v Jičíně, kde má dodnes lékařskou praxi. V 90. letech se zúčastnil 
misí na Balkáně. Nejprve působil v r. 1992 jako lékař B-coy v rámci UNPROFOR. Sídlo bylo v obci Donji Lapac. 
V roce 1996 byl v rámci jednotek IFOR lékařem na logistické základně v Bosanské Krupě.

Jak se žije válečnému veteránovi 
dnes? 
Kromě ordinace v Jičíně se stará 
o klienty Ústavu sociální péče v Láz-
ních Bělohrad a dojíždí jaké vedou-
cí lékař jednoho lázeňského domu 
do Karlových Varů. Už 45 let je 
šťastně ženatý. Jeho manželka Věra 
Šolcová s ním pracuje jako zdravot-
ní sestra. Mají spolu dospělou dce-
ru a syna. Pokračováním rodu jsou 
čtyři vnoučata v rozmezí 6 až 11 let. 
Doktor Šolc má kromě práce mnoho 
zálib a koníčků. Svá vnoučata naučil 
lyžovat a plavat, cestuje s nimi k mo-
řím a vede je k hudbě. Hraje tenis 
za veterány a je také vášnivý rybář.
Jeho největší zaujetí patří vážné 
hudbě a zpěvu. K tomu ho od dět-
ství vedl jeho otec, po kterém zdědil 
krásný baryton. „Velký vliv na mne 
měla hudba Antonína Dvořáka,“ 
vzpomíná zpívající lékař. „Když 
jsem byl malý, tak mě rodiče brali 
na zámek Sychrov, kde jsem slyšel 
a viděl všechny jeho opery v am-
fiteátru. Miluji chrámovou klasic-
kou hudbu, např. všechna díla Ave 
Maria, Biblické písně, ale i sklad-
by, které zpíval Luciano Pavarotti. 

„V loňském roce jsem byl poctěn 
vedením Armády ČR účastí na vo-
jenské pouti do Lurd. Bylo tam ko-
lem patnácti tisíc zástupců mnoha 
armád, bohužel někteří na vozíč-
cích. Program se slavnostními ná-
stupy jednotlivých zemí, zapálením 
národních svící a sloužením mší 
byl velmi povznášející. Tehdy na 
mne udělala obrovský dojem brig. 
gen. Lenka Šmerdová, která celou 
akci kromě kaplanů AČR vedla. Byla 
velmi   vstřícná, příjemná, se všemi 
účastníky mise se do jednoho osob-
ně setkala a hovořila s nimi,“ chválí 
doktor Šolc.
Na závěr jsme se stále aktivního 
a pozitivně naladěného válečného 
veterána zeptali na jeho krédo. Od-
pověď, která je velmi inspirativní, 
nás po předchozím líčení jeho ži-
votního zaměření ani nepřekvapila: 
„Je to návrat k přírodě a klasickým 
hodnotám žití, i duchovním. Jsem 
pro výchovu mladé generace v rodi-
ně, bez vlivu medií, PC, mobilních 
sítí atd. Nechci ještě sedět na lavičce 
v parku a sypat rohlík holubům.“

Text: red.
Foto: archiv Václava Šolce

V říjnu 2019: V listopadu 2019:
80 let
Ivo Šmidra

90 let
Jaroslava Novotná
Vladimír Báča

95 let
Josefa Odehnalová
Blaženka Pinesová

Zvláštní blahopřání ke 101. narozeninám:
Ludmila Janečková

90 let
Josef Ševčík

95 let
Václav Valoušek
Jindřiška Kouřilová
Michal Hečka

Zvláštní blahopřání ke 100. narozeninám:
Michal Skiba


