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Vážené veteránky, vážení veteráni, 
opět se na vás obracím v době nouzového stavu, 
a to po klidnějších letních dnech, kdy se zdálo, že 
se naše životy začínají vracet do normálu. Bohužel 
epidemie nemoci covid-19 naši zemi tvrdě zasáhla 
a s touto situací je třeba se vyrovnat.
Přijímaná opatření vedla aktuálně k výraznému 
utlumení činnosti ČsOL. Pořádání společenských 
akcí a setkávání se tváří v tvář není možné a vzhle-
dem k závažnosti situace by nebylo ani zodpovědné. 

Nicméně není na místě se vzdávat. Podobné situaci jsme čelili již na jaře 
a můžeme tedy využít naše zkušenosti. Stejně jako na jaře, tak i v tuto chvíli 
s vámi zůstávají v pravidelném kontaktu naši terénní pracovníci. Neostý-
chejte se s nimi otevřeně hovořit. Jsme tu pro vás a jsme připraveni vám 
v rámci našich možností pomoci. 
V květnu jsem vás žádal o pochopení, když jsme odkládali oslavy osvo-
bození Československa s nadějí, že budeme moci důstojně oslavit alespoň 
Den válečných veteránů. Moje přání se nevyplnilo a je zcela zřejmé, že ani 
11. listopad nebude probíhat jako obvykle. Vězte ale, že ČsOL prostřed-
nictvím mnoha svých aktivních členů udělá vše pro to, aby i tento den byl 
připomenut se vší vážností, kterou si zaslouží.
Dovolte mi také, abych pozdravil své kolegy z Čs. samostatného protiche-
mického praporu, se kterými jsme před 30 lety odjeli do první zahraniční 
mise naší porevoluční historie. Nejspíš nejsem jediný, kdo se letos v myš-
lenkách vrací k této etapě své vojenské kariéry. Domnívám se, že většina 
z vás se mnou bude souhlasit, že účast v zahraniční misi je velkou životní 
zkušeností, která často formuje naše další životy.
Závěrem se musím ještě vrátit k realitě dnešních dnů. Rád bych připome-
nul nejzákladnější způsoby ochrany před nákazou, 
tedy mytí rukou, udržování rozestupů od ostatních 
lidí a nošení roušek či respirátorů při pohybu na ve-
řejnosti. V podzimním období je neméně důležitý 
i přísun čerstvého vzduchu, proto větrejte i několikrát 
denně. Zní to sice banálně, ale před nemocí covid-19 
je na místě se bránit všemi prostředky.
S přáním pevného zdraví 

plk. v. v. MuDr. Pavel budinský 
předseda Československé obce legionářské
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Předání vyznamenání válečné veteránce olze Mauleové
V úterý 22. září navštívili zástupci ČsOL válečnou 
veteránku olgu Mauleovou, která žije s manže-
lem a rodinou dcery v Kladně. Předsedkyně ČsOL 
Kladno Eva armeanová jí předala Pamětní medaili 
ČsOL II. stupně za zásluhy o obnovu a šíření legio-
nářských tradic. 
Olga Mauleová se jako velmi mladá aktivně zapojila 
do odbojové činnosti. Od února do března 1943 byla 
Olga Ivanovna Kamínková, jak se tehdy jmenovala, 
nejprve činná jako průzkumnice a spojka v party-
zánském oddíle Sidora Artěmoviče Kovpaka. Tento 
oddíl se podílel na významných diverzních akcích. 
Ve výzbroji měli pušky, granáty, samopaly, těžké ku-
lomety, minomety a protitankové pušky a děla. Poté 
působila do začátku roku 1944 v partyzánském od-
díle Michajlova-Oduchy a poté do 25. května 1944 
v oddíle „Za rodinu“ velitele Šišky. Spolubojovníci si 
velmi vážili jejího mistrného a konspirativního sbírá-
ní cenných zpráv a jejich předávání štábům partyzán-
ských oddílů. Zúčastnila se bojů o osvobození měst 
Ostrog, Rovno, Luck, Vladimír-Volyňský a Kovel.

Velmi si vážíme její osobní statečnosti a skrom-
nosti. Poblahopřát jí přišel také terénní pracovník 
plk. v. v. Vladimír Ditrich a člen výboru ČsOL 
Kladno stanislav Pítr. Nechyběl ani společný pří-
pitek sklenkou sektu. Všichni gratulanti jí popřáli 
hlavně hodně zdraví.

Text: Eva armeanová
Foto: stanislav Pítr

S vyznamenanou Olgou Mauleovou si připili (zleva) 
Vladimír Ditrich, její dcera a Eva Armeanová

setkání novodobých válečných veteránu okresu Český Krumlov

Nyní, v období, kdy již 
musíme dodržovat mno-
hem přísnější omezení 
související s náročnou 
situací, se ještě můžeme 
ohlížet do nedávné mi-
nulosti a připomenout 
si setkávání většího po-
čtu zúčastněných. V pá-
tek 25. září se v Českém 
Krumlově uskutečnilo 
setkání novodobých vá-
lečných veteránů. 

Akci připravovali kraj-
ský koordinátor Milan 
Čajdík a terénní pra-
covník Rudolf Krkoška. 
Pozvané neodradilo ani 
nepříznivé počasí. Setká-
ní v restauraci Vyšehrad 
se účastnilo osmdesát 
procent novodobých vá-
lečných veteránů, někteří 
i manželkami nebo s pří-
telkyněmi, z okresu Čes-
ký Krumlov.

Krajský koordinátor nej-
prve seznámil přítomné 
s benefity a možnostmi 
preventivních prohlí-
dek v nemocnici Motol 
a ve Vojenské nemocnici 
v Praze a apeloval na ně, 
aby využívali možnosti 
příspěvků na dovolenou 
nebo na lázeňskou péči. 
Také informoval o opat-
řeních proti nákaze ko-
ronavirem.
Mezi pozvanými hos-
ty byl starosta České- 
ho Krumlova Dalibor 
Carda, který přiblížil 
městské projekty. Před-
nosta Vojenského újezdu 
Boletice pplk. Marian 
Varga prezentoval využi- 
tí zdejšího výcvikového 
prostoru.
Bývalý velitel, brig. gen. 
Vladimír Trněný při- 

pravuje publikaci k 30. vý- 
ročí zahájení mírové mi- 
se UN, které připadá 
na rok 2022. Požádal 
přítomné veterány, kteří 
zahajovali v r. 1992 misi 
UNPROFOR, o foto-
grafie, videa a poznatky 
z této mise. Krajský ko-
ordinátor pplk. Vojtěch 
Plesník seznámil pří-
tomné s činností krajské 
organizace a předal pa-
mětní medaile k 25. vý- 
ročí ukončení mírové 
mise UNPROFOR.
Mnozí účastníci se setka-
li po řadě let, a tak si měli 
o čem povídat. K příjem-
nému posezení hrála mu-
zika BOBO. Podle ohlasů 
se setkání povedlo a zú-
častnění se těší na další.

Text: Rudolf Krkoška
Foto: Jitka Dvořáková



Na sklonku léta se v rodinném domku vá-
lečného veterána huberta haniky v obci 
Hostěnice odehrálo významné setkání. 

ocenění veteránů v bystřici nad olší

Pečlivý přístup k válečné historii
Válečného veterána antonína Kočvaru (96 let), žijícího v obci Suchý, zachytil 
snímek nad studiem jeho válečného životopisu. Pečlivě si prošel děje sepsa-
né historikem s maximální snahou o objektivitu podání. Některé skutečnosti 
i doplnil. Text, který redigoval, je pečlivě připravován do knihy o válečných 
veteránech 2. světové války z Brněnska.
Ani vysoký věk nebrání válečnému veteránovi ve sledování současně vydá-
vaných knižních titulů o válečných událostech v regionu. S některými však 
společná stanoviska nenachází. „Mnohá válečná fakta tyto novodobé pohledy neuvádějí, a to je nepochybně 
pro hodnocení válečné historie velká škoda,“ řekl veterán při setkání s autorem.  Text a foto: Kryštof Kux

Prapor zamířil do muzea

Ocenění veteráni: druhý a třetí zleva Pavel Rusz 
a Florián Střelec

Páteční odpoledne 25. září bylo v Bystřici nad Olší 
slavnostní. Pozvání přijali druhováleční veteráni, aby 
jim byly předány pamětní medaile ČsOL III. stupně 
za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic 
a u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války. 
Ocenění byli Pavel Rusz (85 let) z Bystřice, který 
byl v letech 1941–1945 členem partyzánské skupiny 
Nad Olzou, působící na Třinecku a Jablunkovsku, 

a dále Florián strzelec (94 let) z Karviné, příslušník 
Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, 
který se od září 1944 do 9. května 1945 účastnil bojů 
u Dunkerque. Vyznamenání jim předal předseda 
ČsOL jednoty Frýdek-Místek Petr Majer. Začátkem 
září již medaili převzala Věra Šmajstrlová (92 let) 
z Frenštátu pod Radhoštěm, členka partyzánské sku-
piny Jana Žižky.
V diskusi vystoupil oblastní koordinátor Václav  
Krejčí, který mj. poukázal na problémy v péči o váleč-
né veterány v době opět se šířící pandemie koronavi-
ru. Před jejím vypuknutím byly hlavními aktivitami 
terénních pracovníků pravidelné návštěvy a setkává-
ní, v současnosti jsou to hlavně časté telefonické kon-
takty s válečnými veterány a s jejich příbuznými.
Na slavnostním zasedání byl přítomen starosta obce 
Bystřice Roman Wróbel, který ocenil ve svém vy-
stoupení podíl druhoválečných veteránů v boji proti 
fašismu. Všichni přítomní obdrželi knihu předsedy 
Petra Majera s názvem Trnitá cesta k Dunkerque.

Text: Teodor hybler
Foto: Martin benek

Hubert Hanika s chotí předali spolu s terénním pracovníkem 
PPoVV prapor partyzánské skupiny Wolfram do depozitáře Mo-
ravského zemského muzea v Brně. Tak se dostal nejvýznamnější 
artefakt na místo, kam nepochybně patří. Historik Jan břečka 
předal válečnému veteránovi darovací smlouvu a poděkoval mu 
za vzornou letitou péči o prapor. 
Prapor připomíná boj proti nacistům na střední Moravě i sever-
ně od Brna. Bojové paraskupině, vysazené na území protekto-
rátu ze západu, velel kpt. Josef otisk (1911–1986), předválečný 
absolvent vojenské akademie. Své poslání podřizoval úsloví „Až 
válka ukáže kvality každého jedince!“ Dne 16. října 1990 byl in 
memoriam povýšený na podplukovníka pěchoty. Jeho ostatky 
jsou uloženy na hřbitově v Brně Líšni a každoročně je zde v led-
nu pietně uctívána jeho bojová cesta. Text a foto: Jan Kux
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Blahopřejeme ke kulatým narozeninám 
v listopadu 2020: 

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám 
v prosinci 2020: 

80 let
František Vorálek

Zvláštní blahopřání – 
101 let
Michal Skiba95 let

Augustin Valko

95 let
Jarmila Černá
Josef Benda
Florián Strzelec

Karel Rotrekl: Z balkánu a afriky zpět na milovanou jižní Moravu
Novodobý válečný veterán Karel 
Rotrekl se narodil v roce 1953 
a od svých 15 let až do roku 2001 
prožíval život ve vojenské uni-
formě. Pracoval ve Vimperku, 
ve Strašicích u Rokycan a na vo-
jenské škole ve Vyškově. Nyní žije 
s manželkou Jitkou v Kyjově.
V roce 1999 byl od března do říj-
na náčelníkem NSE 3. praporu 
SFOR v misi na Balkáně. V čer-
venci 2000 byl stále jako přísluš-
ník AČR vyslán jako pozorovatel 
do mise OBSE v Albánii. 
„Zážitků je mnoho, ale většinou 
jsou kruté anebo spíše smutné.,“ 
vybavuje si veterán. „Pro mě byl 
téměř šok, když jsem přistál na le-
tišti v Tiraně a kolem jen vojáci se 
samopalem. Kukes byla malá díra 
plná pašeráků a ozbrojených lidí. 
Nikde se nedalo koupit ani jídlo. 
Elektřina a voda byla k dispozici 
jen dvě hodiny denně. Tolik veče-
rů u svíčky jsem za celý život ne-
zažil a chodil spát se slepicemi,“ 
vzpomíná Karel Rotrekl. 
V březnu 2001 byl přemístěn 
z Albánie do Kosova, do policej-

ní školy ve městě Vushtri. V me-
zinárodním kolektivu 180 lidí za-
stával funkci vedoucího dopravy. 
Od června 2006 začal spolu
s manželkou Jitkou pracovat 
na Ministerstvu zahraničních 
věcí v Praze. V říjnu 2006 byli 
spolu vysláni na Velvyslanectví 
ČR v Akkře v africké Ghaně, kde 
působili jako administrativní at-
taché a asistentka vedoucího úřa-
du. Jejich předchůdce jim mimo 
jiné předal jako poklad vratné 
lahve na pivo, colu, sprite či fantu 
se slovy: „Je to velmi cenné a važ-
te si každého kousku.“ „Protože 
se většinou obchodovalo na ulici, 
daly se nápoje koupit, jen pokud 
měl člověk prázdné lahve,“ usmí-
vá se po letech Karel Rotrekl. 
V roce 2008 ho ministerstvo jako 
zkušeného pracovníka, který znal 
poměry na Balkáně, požádalo, 
aby přešel na nové Velvyslanec-
tví ČR v Prištině v Kosovu. Man-
želka Jitka ještě půl roku zůstala 
v Akkře a poté pracovala jako 
konzulární referentka v make-
donském hlavním městě Skopje.

Celkem pracoval Karel Rotrekl 
na misích SFOR, OBSE a pro 
MZV dvanáct let a jeho žena Jitka 
tři roky. Během misí si manželé 
prožili náročné období, protože 
zpočátku vzhledem k bezpečnost-
ní situaci působil Karel Rotrekl 
v zahraničí bez rodiny.
Po návratu z  Kosova a Makedo-
nie působil ještě Karel Rotrekl 
v letech 2014–2018 na VV ČR 
v Podgorici v Černé Hoře. Man-
želé i v důchodu žijí stále velmi 
aktivním životem, ve kterém má 
místo i láska k jihomoravskému 
folklóru nebo záliba v rybaření.

Text a foto: Podle vzpomínek 
a z archivu Karla Rotrekla

Jitka a Karel Rotreklovi během pů-
sobení v Kosovu


