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Ve čtvrtek 10. listopadu se v praž- 
ském Rudolfinu konal slavnost-
ní Koncert hudby Armády České 
republiky ke  Dni válečných vete- 
ránů.
Koncert byl zahájen zpěvem slo-
venské a české státní hymny v po-
dání Kühnova dětského sboru. 
Pozvání přijali prezidenti České 
a Slovenské republiky a oba před-
nesli zdravice určené přítomným 
veteránům. Ministr obrany Mar-

tin stropnický pozdravil přítom-
né a představil svého předka, který 
byl rovněž legionářem. 
Předseda ČsOL Pavel Budinský 
a  místopředseda brig. gen.  Emil 
Boček předali oběma prezidentům 
v upomínku na Den válečných ve-
teránů vázy z  křišťálového skla. 
Ministr obrany byl dekorován stří-
brnou pamětní medailí ČsOL.

(Pokračování na s. 3)



Legiovlak na Morave

Den válečných veteránů 
v Ostravě
V pátek 11. listopadu ředitel Kraj-
ského vojenského velitelství Ostra-
va plk. Ing. Jaroslav Hrabec pozval 
válečné veterány na tradiční setká-
ní do sálu válečných veteránů v bu-
dově KVV. 
Po neformální besedě a občerstve-
ní se všichni přesunuli do Komen-
ského sadu, kde v 11 hodin započal 
pietní akt položení věnců a  kytic 
k památníku. Aktu se spolu s vete-

rány a hosty zúčastnili čelní před-
stavitelé kraje a města Ostravy. 
Oslavy pokračovaly v hotelu Mer/ 
cure Center slavnostním rautem 
a  setkáním válečných veteránů 
s  představiteli státní správy a  sa-
mosprávy. V  jeho průběhu nový 
hejtman Moravskoslezského kraje 
Ivo Vondrák osobně předal každé-
mu veteránovi upomínkové dárky 
a  ženám veteránkám přidal kytici 
květů. 
Tato důstojná oslava Dne váleč-
ných veteránů byla veterány kvito-

vána s  uznáním. Váží si úcty, kte/ 
rá jim tímto způsobem byla proje-
vena.
Text a foto: Jaroslav Juryšek

Na nádraží v Ostravě-Porubě přijel Legiovlak v pátek 2. září. Přivítat ho přišli nej-
vyšší představitelé kraje a města spolu s ředitelem Krajského vojenského velitelství 
plk. Ing. Jaroslavem hrabcem. Přítomni byli i starostové městských částí Ostravy. 
Přítomní zástupci médií udělali rozhovory s  válečnými veterány mjr. Rostisla-
vem stehlíkem a plk. Janem Ihnatíkem. 
Sotva skončilo zahájení, na nádraží ve Svinově už nedočkavě přicházeli první stu-
denti se svými vyučujícími.

Ostrava
2.–15. 9. 2016



Den válečných
veteránů
(dokončení ze s. 1)
Večerem provázel mode-
rátor Jiří Vejvoda.  V  pro-
gramu slavnostního kon-
certu zazněly skladby Julia 
Fučíka, Andrewa Lloyda 
Webbera, Johna William-
se, Gejzy Dusíka, Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvořá-
ka a Karla Jenkinse. 
Ve  druhé polovině kon-
certu nadšené publikum 
aplaudovalo skladbám Joh- 

na Williamse, S. Nováč-
ka, Jaroslava Ježka, Karla 
Hašlera a Karla Zůny. 
Koncert dirigoval mjr. an-
drea Šolar a pplk. Jaroslav 
Šíp. Několik skladeb do-
provodil zpěvem Kühnův 
dětský sbor se sbormist-
rem Jiřím Chválou. Sklad-
ba programu překvapila 
zejména novými sólisty, 
mezi nimiž nechyběly zná-
mé tváře zpěváků Ondřeje 
Havelky, Ondřeje Rumla či 
zpěvačky Dashy. Bouřlivý 
aplaus sklidili všichni včet-

ně malého sólisty Honzíka, 
který dojal publikum písní 
Pie Jesum – Rekviem, již 
zpíval v duetu s Marií Faj-
tovou. Závěrečnou sklad-
bu, slovenskou lidovou 
Tancuj, tancuj, zpíval celý 
sál vestoje.

V  závěru koncertu dostali 
přítomní veteráni a umělci 
květinové dary. Druhého 
dne, 11. listopadu, pokra-
čovaly oslavy u památníku 
na Vítkově. 

red.
Foto: jax

Opava   23.–29. 9. 2016

V pátek 23. září přivítala Opava pojízdné muzeum 
v rámci projektu Legie 100. I když byl vlak umístěn 
dosti utajeně, přišly desítky lidí, které vítaly písnič-

ky milé tatíčkovi Masarykovi, zpívané pěveckým 
sborem Domino. Primátor města poté přednesl vel-
mi pěkné úvodní slovo. 
Zahájení poctil svou účastí také rektor Slezské uni-
verzity v Opavě. Není běžné, aby akademičtí funk- 
cionáři navštěvovali podobné akce. Pan rektor 
přislíbil propagaci návštěvy vlaku mezi studenty 
a ostatními členy opavské akademické obce.
Všichni přítom-
ní zatleskali vá-
lečným veterá-
nům Miroslavě 
Kaštovské, Mi-
roslavu Škra-
bánkovi a  ana-
stazii Králové. 
Spolu s  nimi byl 
slavnosti příto-
men syn ruské-
ho legionáře pan Jaromír Grygar (93 let). Všichni 
ocenili projekt jako realizaci myšlenky připome-
nout touto formou národu slavnou minulost spo-
luzakladatelů státu.
U Legiovlaku byly umístěny prapory Jednoty ČsOL 
Moravskoslezského kraje a Klubu vojenské historie 
Opava. Krásným dnem zněly na  závěr slova naší 
nejhezčí písničky na  světě – státní hymny, kterou 
nezpívalo jen Domino, ale i většina přítomných.

Všechny zastáVky LegioVLaku na MoraVě
2.–16. září: ostrava  16.–22. září: Český těšín
23.–29. září: opava  3.–10. října: hranice
13.–28. října: olomouc  31. října – 6. listopadu:
Prostějov  7.–13. listopadu: Přerov 
15.–20. listopadu: Bruntál  21.–27. listopadu:
krnov  29. listopadu – 4. prosince: zábřeh

Legiovlak na Moravě
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Ocenění veteránů
středočeského kraje
Ve čtvrtek 15. září se v malebných pro-
storách bývalé jezuitské koleje v  Kutné 
Hoře uskutečnilo setkání válečných ve-
teránů a  zástupců Středočeského kraje 
u příležitosti slavnostního předání oce-
nění válečným veteránům a  veteránům 
zahraničních misí.
Náměstek hejtmana Středočeského kraje 
Karel horčička, uvedl, že je pro něj ne-
smírnou ctí být ve společnosti válečných 
veteránů, kterých si velmi váží za  to, 
co pro naši vlast vykonali. Následoval 

proslov hejtmana Středočeského kraje 
Miloše Petery, který přítomné veterány 
pro jejich zásluhy označil za  vzory pro 
současnou společnost.
Poté následovalo oceňování veteránů, 
které zahájilo předání finančního daru 
Středočeského kraje válečným veterá-
nům na  sociálně-zdravotní výpomoc. 
Symbolický šek převzal za  ČsOL její 
místopředseda Václav Kuchynka. Ná-
sledně hejtman Miloš Petera společně 
s  Karlem Horčičkou předali pamětní 
listy s  oceněním dvaadvaceti válečným 
veteránům a veteránkám z období dru-
hé světové války. Ocenění se dočkalo 
i devět novodobých válečných veteránů 
a veteránek, kteří převzali z rukou pana 
hejtmana pamětní medaile. Za všechny 
oceněné promluvil Václav Kuchynka. 
„Velice si vážíme finanční podpory, kterou 
Středočeský kraj každoročně daruje vá-
lečným veteránům na sociální a zdravot-
ní výpomoc, a  uděleného ocenění,“ uve-
dl mj. ve  svém proslovu místopředseda 
ČsOL. 

Text a foto: Marcela Volfová

Plné čtvrtstoletí uběhlo 
od chvíle, kdy se vrátili 
z  válečné mise v  Per-
ském zálivu českoslo-
venští vojáci. Pro nás je 
zvláště důležité datum 
23. září 1990, kdy Fe-
derální shromáždění 
ČSFR vyslovilo sou-
hlas s  vysláním proti-
chemické jednotky do  Perského zálivu. Zatímco probíhala 
příprava jednotek, došlo v  listopadu k  podpisu dohod mezi 
Československem a  Saúdskou Arábií o  nasazení a  působení 
našich vojáků. 
Ve dnech 11.–14. prosince 1990 byl čs. protichemický prapor 
přepraven do Saúdské Arábie a na Štědrý den zaujal prostor 
rozmístění na severu země. Za tři týdny, 15. ledna, vypršelo 
ultimátum OSN a dne 17. ledna se operace Pouštní štít pře-
měnila v operaci Pouštní bouře – spojenci zahájili bombar-
dování Iráku. Dne 24. února se rozjíždí i pozemní operace 28 
spojenců s cílem osvobodit Kuvajt. Třetí den útoku překročili 
kuvajtské hranice i příslušníci čs. jednotek, aby byli na dru-
hý den, 28. února, účastníky osvobození Kuvajtu a ukončení 
operace Pouštní bouře.
Krátce nato, již od počátku března, probíhaly přípravy na pře-
pravu 198 čs. vojáků zpět do Československa. Převážná část 
mužů se tak dostala zpět domů na přelomu dubna a května 
1991, několik desítek specialistů se však do  vlasti vrátilo až 
na konci srpna 1991.
Jiří Filip (kráceno)

setkání s prezidentem republiky
Prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě Morav-
skoslezského kraje zavítal 3. listopadu 2016 do  Hrabyně. 

V Národním památníku 
2. světové války se se-
tkal s válečnými veterá-
ny z  Ostravy, Havířova, 
Opavy a Nového Jičína. 
V  besedě, které se zú-
častnili i  příslušníci ak-
tivních záloh Krajské- 
ho vojenského velitelství 
Ostrava, odpověděl na 
vznesené dotazy, vyjád-

řil poděkování válečným veteránům za jejich postoje ve druhé 
světové válce a popřál jim hodně zdraví. Pro válečné veterány 
to byl mimořádný, nezapomenutelný zážitek.

Text a foto: Jaroslav Juryšek

Výročí mise v Perském zálivu


