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Váleční veteráni na pietních 
aktech a slavnostních akcích
Vážení váleční veteráni,
na sklonku října proběhlo velké množství akcí v souvislosti s výro-
čím založení Československé republiky. Nedlouho poté byly po celé 
republice organizovány akce k připomenutí Dne válečných veteránů. 

Jsme velice rádi, že na těchto ak-
cích, a především pietních aktech 
byli váleční veteráni nejen v roli 
diváků, ale především jako aktiv-
ní účastníci a organizátoři. 
V rámci projektu Péče o válečné 
veterány jsme obdrželi řadu do-
tazů a požadavků ze strany obcí 
a měst na adresy válečných vete-
ránů, za účelem jejich pozvání na 
pietní akce. Protože adresy vete-
ránů zásadně nesdělujeme, vždy 
jsme kontaktovali prostřednic-
tvím terénního pracovníka váleč-

né veterány v místě a předali jim kontakty na organizátory akcí.
Obdobně postupujeme i v případě, že dostaneme místenky nebo 
vstupenky na akce, kam je vstup nějakým způsobem limitovaný. 
V případě, že zájem přesahuje nabídku, rozdělujeme pozvánky pod-
le dosavadní aktivity a možností veteránů účastnit se akcí. Vždy se 
ovšem snažíme navýšit počet pozvánek a umožnit účast všem zájem-
cům o tyto limitované akce.
Naší snahou je podporovat účast válečných veteránů na pietních 
nebo slavnostních akcích. Rozhodně není ale účelné, abychom 
v rámci Projektu péče o válečné veterány tyto 
akce přímo organizovali. Domníváme se, že 
to je nezastupitelná role ostatních organizací, 
obcí, ministerstva, všech spolků tohoto zaměře-
ní, ale především samotných válečných veterá-
nů jako občanů naší země, zejména v místech, 
kde sami žijí. Potřebujete-li ovšem podpořit při 
konkrétní akci, projednejte to prosím, se svým 
terénním pracovníkem.

redakce



Pietní vzpomínkový den na veterány v brně

Den válečných veteránů byl 
v roce 100. výročí republi-

ky v Brně velkolepý. Jedna akce 
různých pořadatelů navazovala 
na druhou po celý den. Napří-
klad v rámci vojenského histo-
rického ležení na Moravském 
náměstí, kterému dominoval 
horkovzdušný balon v národ-
ních barvách, byla řadu stánků 
s vojenskými atributy. 
V odpoledních hodinách se 
v kostele J. A. Komenského 
konala ekumenická vzpomín-
ka na vojáky padlé ve světo-
vých válkách, kterou zajišťova-

la ČsOL (PPoVV), Univerzita 
Obrany AČR a Českobratrská 
církev evangelická. Účinkoval 
čtyřicetičlenný dětský sbor 
pod vedením sbormistryně 
Valerie Maťasové. Sborové pís-

ně, z nichž mnohé jsou dnes 
populární, doplňovalo pro- 
mítání fotografií s válečnou 
tématikou ze světových bojišť. 
Protagonistky zdobil symbo-
lický odznáček vlčího máku. 
Nejen výkon sólistů, I. Špiško-
vé, L. Mužíkové a M. Robotky, 
ocenil posluchači zcela zapl-
něný kostel dlouhým skando-
vaným potleskem. Úspěšný 
sbor odvedl kus poctivé práce 
a navodil důstojnou sváteční 
atmosféru.

Text: Jan Kux
Foto: Tibor Dávid

Jako každý rok, tak i letos jsme 11. listopadu 
uctili v Ústí nad Labem Den válečných ve-

teránů u pomníku obětem první světové války 
v Městských sadech. Pietního aktu se zúčastnili 
váleční veteráni a další členové ČsOL, občané, 
skauti, příslušníci Policie ČR, zastupitelé jed-
notlivých ústeckých městských částí, primá-
torka Magistrátu statutárního města Ústí nad 
Labem Věra Nechybová, hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček i členové Poslanecké 
sněmovny a Senátu ČR Jaroslav Foldyna a Ja-
roslav Doubrava. 

Den válečných veteránů
v Ústí nad Labem

Pietní akt organizoval ředitel KVV Ústí nad 
Labem plk. Petr Gajdoš za technické pomoci 
Magistrátu města. Krátký šot odvysílala ve svém 
zpravodajském programu také Česká televize.

Text: Jaroslav Novák   
Foto: Zdeňka hofmanová 

V Centru seniorů 
Mělník se 15. říj-

na uskutečnila oslava 
narozenin válečného 
veterána a člena jed-

noty ČsOL Mělník 
Vojtěcha Cimbolin-
ce. Na oslavě se sešli 
potomci oslavence, 
bratři z ČsOL, přáte-
lé z domova pro se-
niory, představitelé 
města Mělník a další 
hosté. Po gratulacích, 
předání dárků, oceně-

ní od předsedy ČSBS 
a zakrojení velkého 
dortu si oslavenec, 
pamětník bojů o Lip-
tovský Mikuláš, sice 
posteskl, že nohy už 
neslouží, jak by si přál, 
ale pak se chopil houslí 
a zahrál několik svých 
oblíbených písniček. 

Hra na housle patří již 
mnoho let neodmysli-
telně k br. Cimbolin-
covi a my mu všichni 
přejeme do dalších let 
mnoho zdraví a elánu.

Text:
Viktor Šinkovec

Foto:
bohuslav bubník

103. narozeniny Vojtěcha Combolince



Při příležitosti brněnského dne válečných ve-
teránů se konal křest knihy Co vyřeší válka. 

Jejím autorem je válečný veterán Antonín Ma-
lach. Veterán byl v delegaci Dozorčí komise pro 
kontrolu příměří v Koreji v roce 1953. Do kni-
hy soustředil své osobní vzpomínky na události 
na Dálném východě. Kniha má nesporně velký 
úspěch, o čemž svědčila dlouho nekončící fron-
ta zájemců o její koupi i o autorův autogram 
s věnováním. 

Text a foto: Jan KuxPři letním setkání s válečným veterá-
nem Lubomírem Krommelem při 

příležitosti gratulace k jeho devadesáti-
nám jsme se dozvěděli mnoho zajímavých 
podrobností z jeho odbojové činnosti. Ju-
bilant je držitelem osvědčení číslo 000022 
podle zákona 170/2002 Sb., které získal 
jako příslušník domácího odboje. Z jeho 
vyprávění jsme se dozvěděli, že vlastně 
dodával šifrované zprávy přes Jaroslava 
Klemeše pro azylovou vládu do Londýna.

Text: Jaroslav Novák
Foto: Zdeňka hofmanová

Křest knihy 
antonína Malacha

odbojová činnost
Lubomíra Krommela

V neděli 11. listopadu se v Ostravě kona-
la oslava Dne válečných veteránů spolu 

s tradičním pietním aktem. Pozvání ředite-
le Krajského vojenského velitelství v Ostravě 
plk. Hrabce přijali váleční veteráni z Ostravy 
v doprovodu svých blízkých i váleční veteráni 
ze sousedních okresů. 
Z okresu Nový Jičín se zúčastnily válečné ve-
teránky z 2. světové války Věra Šmajstrlová,  
Helena Esterkesová, Dana Milatová a válečný 

veterán Emil Šimíček, účastník mise v Bosně, 
Iráku i Afghánistánu, v doprovodu terénního 
pracovníka. 
Pietní akt se uskutečnil u Památníku Rudé ar-
mády v Komenského sadech. Kromě válečných 
veteránů se pietního aktu zúčastnili předsta-
vitelé Moravskoslezského kraje, Statutárního 
města Ostrava, zástupci diplomatického sboru, 
představitelé státní správy a samosprávy, před-
stavitelé církví a zástupci společenských orga-
nizací. Účastníci vyslechli projevy hejtmana 
Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a pri-
mátora Ostravy Tomáše Macury. 
Poselství a poděkování válečným veteránům 
předali plk. Hrabec a hejtman Vondrák v ho-
telu Mercure, kde byla oslava Dne válečných 
veteránů v Ostravě ukončena.

Text: Petr Radina
Foto: V. Francírková

oslava Dne válečných veteránů v ostravě
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Blahopřejeme ke kulatým narozeninám v říjnu2018
85 let
Štefan Lužica

90 let
Olga Pěníčková 
Dana Humpolíčková 
Jarmila Pöslová 
Zdeňka Veselá 
Marie Kantorová 
Jaromír Drábek

95 let 
Jiřina Stará

Zvláštní
blahopřání

103 let 

Vojtěch Cimbolinec

Novodobý válečný veterán bohu-
slav Šimek, plk. v. v., přednášel 
spolu s Marií Charvátovou, kpt. v. 
v., ve škole generálporučíka Františ-
ka Peřiny v Praze. Podělili se o své 
zážitky ze zahraničních misí. Pro 
žáky byla tato přednáška velmi pří-
nosná, protože reagovala i na  pro-

blémy v současném světě. Poděko-
váním pro oba novodobé veterány 
byl potlesk od žáků a přítomných 
učitelů. Písemné poděkování ob- 
drželi od ředitelky školy Jarmily 
Pavlišové.

Text a foto:
Marie Charvátová

b es e dy s  novo dobý mi vále čný mi veterány

V pátek 26. října jsme gratulovali k 65. narozeninám vá-
lečnému veteránovi Petru Barešovi. Jmenovaný absolvoval 
v devadesátých letech několik mírových misí pod vlajkou 
OSN. Patří mezi vyzrálé příslušníky, kteří se zúčastnili mí-
rových akcí nejen na území bývalé Jugoslávie. 
Mohl by bezstarostně trávit volný čas na své krásné cha-
loupce v Dolních Křečanech. Ale on dává přednost aktivní 
činnosti, dá se říci na několika frontách, a přitom v žád-
ném případě nezanedbává svou rozvětvenou rodinu. Pře-
jeme pevné zdraví a hodně štěstí, příteli Petře.

Text: Jaroslav Novák
Foto: Zdena hofmanová

Mezi  oslavence  p atří  nová generace  veteránů


