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Vážení váleční veteráni, veteránky samozřejmě nevyjímaje, 
držíte v ruce poslední číslo občasníku Válečný veterán ročníku 2018. 
Váleční veteráni druhováleční, novodobí i veteráni 3. odboje žijí 
v naší zemi na nejrůznějších místech, ve velkých městech i malých 
vesnicích, po celém území ČR. Právě proto jsme začali v tomto roce 
rozesílat časopis poštou. 

Mnoho zdraví a štěstí v novém roce
Vám přeje tým spolupracovníků  projektu Péče o válečné veterány 

Mapa rozmístění válečných veteránů v rámci ČR

V jednotlivých číslech jsme vás na úvodní stránce seznamovali 
s aktivitami projektu, na dalších stranách pak se zprávami o akcích 
a setkáních veteránů a s krátkými medailonky veteránů. Poslední 
strana pak vždy obsahovala souhrnná přání ke kulatým narozeni-
nám veteránů starších 80 let. 
Co bychom v příštím roce rádi? Více zpráv o novodobých válečných 
veteránech, především o jejich současných osu-
dech a aktivitách. Dále také informace a pozván-
ky na akce a setkání. Máte-li zajímavé náměty, 
chcete-li zveřejnit pozvánku nebo máte již ho-
tové příspěvky hodící se tematicky a rozsahem 
(cca 5 –10 vět) do našeho zpravodaje, neváhejte 
kontaktovat svého terénního pracovníka. Bude-
me se těšit na Vaše zprávy, ohlasy a další setká-
vání.
Přijměte prosím přání mnoha úspěchů a životní 
pohody v roce 2019.



V úterý 13. listopadu se 
v Michnově paláci v Praze 
konalo setkání válečných 
veteránů Prahy a Stře-
dočeského kraje. Akce 
se za resort Ministerstva 
obrany účastnil ředitel 

sekce podpory MO gene-
rálmajor Jaromír Zůna 
a vedoucí oddělení péče 
o válečné veterány Milan 
bachan. Jaromír Zůna 
předal veteránům pozdrav 
od náčelníka Generálního 

štábu AČR armádního ge-
nerála aleše opaty.
Na úvod se mohli přítom-
ní seznámit s možnostmi 
a benefity, které jim sou-
časná legislativa nabízí. 
Československá obec le-
gionářská, jejíž terénní 
pracovníci mají veterá-
ny na starost, v součas-
né době eviduje více než 
čtyři sta druhoválečných 
veteránů a zhruba osm set 
tzv. novodobých veteránů. 
V tomto případě se jedná 
o bývalé vojáky, účastníky 
zahraničních misí ve věku 
šedesát a více let, se který-
mi terénní pracovníci při-
cházejí pravidelně do sty-
ku. 
Zajímavé je rovněž geogra-
fické rozložení veteránů. 
Druhováleční veteráni se 
kumulují především v se-
verních Čechách a pohra-
ničních okresech. Jedná se 
převážně o oblasti, kam se 
po skončení druhé světo-

vé vály stěhovali volyňští 
Češi, kteří tvořili význam-
nou část 1. čs. armádního 
sboru v SSSR. Například 
v Jihočeském kraji je jich 
minimum, zato zde mají 
významné zastoupení no-
vodobí váleční veteráni 
z balkánských misí. Je to 
dáno především tím, že 
v devadesátých letech mi-
nulého století sídlila v Čes-
kém Krumlově výcviková 
základna mírových sil.
„Válečný veterán je pro 
mne někdo, kdo slou-
žil naší vlasti a zanechal 
za sebou v armádě hlubo-
kou stopu. Sám jsem ve-
teránem, strávil jsem dva 
roky na Balkáně v misích 
IFOR a SFOR. Byla tam 
skvělá parta lidí, kteří od-
váděli vynikající práci. Byl 
to právě 6. mechanizovaný 
prapor a jeho příslušníci, 
kteří v devadesátých letech 
prolomili určitou bariéru 
vůči Alianci a to včetně 

otázek interoperability,“ 
řekl při této příležitosti ge-
nerál Zůna. 
„Myslím si tedy, že všich-
ni veteráni mají být na co 
hrdí. Pro tuto zemi toho 
odvedli hodně. Určitě jste 
zaregistrovali ztráty na ži-
votech našich vojáků v Af-
ghánistánu. Pro nás je to 
těžká doba. Jsem ale pře-
svědčený, že jak komunita 
válečných veteránů, tak 
i společnost zareagovala 
úžasným způsobem. A to 
už jen rozsahem finanční 
sbírky určené pozůstalým. 
Dovolte mi, abych vás jmé-
nem armády ujistil, že vaše 
činnost má naši maximální 
podporu. Každému z vás 
jsou dveře na generální 
štáb otevřené,“ dodal. 
Druhá část setkání byla 
věnována neformální dis-
kusi zpříjemněné živou 
hudbou.  

Text: Vladimír Marek
Foto: stanislav Švidek

V pondělí 3. prosince bylo 
slavnostně předáno vyso-
ké ocenění – Záslužný kříž 
MO ČR III. stupně váleč-
nému veteránovi, čet. v. v. 
Mikuláši Ganišinovi. Vy-
znamenání mu předal ředitel 
KVV Ostrava plk. Jaroslav 
hrabec na Obecním úřadě 
v Lučině, kde br. Ganišinovi 
poblahopřála starostka obce 
Dagmar Veselá, členové 
ČsOL jednoty Frýdek-Mís-
tek a Havířov a rodinní pří-
slušníci.
„Lidem přeji, aby už nikdy 
nikdo nemusel zažívat váleč-
ná utrpení, a aby žili spolu 
v míru,“ řekl šestadevadesá-
tiletý bratr Mikuláš Ganišin 
při převzetí vyznamenání. 
Dne 16. listopadu 1944 byl 
odeslán k 1. čs. armádnímu 
sboru v SSSR. V obci Olšan-
ka absolvoval měsíční kurz 
pro telefonisty a poté byl na-

sazen do bojů na východní 
frontě. Prošel boji u Prešo-
va, Levoči, Popradu, Liptov-
skho Mikuláše, Vrůtek a Ži-
liny přes Moravu do Prahy. 
Po demobilizaci si dlouho-
době léčil omrzliny obou 
nohou, které utrpěl ve válce. 
Po vyléčení se vrátil do své-
ho rodiště v Prislope na Slo-
vensku. V rámci náboru pro 
obnovu Ostravska přijal 
nabídku práce na výstavbě 
Žermanické přehrady v obci 
Lučina, kde žije dodnes.

Text: Petr Majer

Vedoucí projektu PPoV Viktor Šinkovec 
měl možnost předat válečnému veteránu 
Josefu Kaufmanovi medaili prezidenta 
Slovenské republiky Za významné záslu-
hy o rozvoj 
obrany a bez-
pečnosti Slo-
venské repub-
liky. Stalo se 
tak ve středu 
14. listopadu 
při příležitos-
ti oslavy jeho 
92. narozenin 
ve společenské místnosti Domova pro se- 
niory Kadaň za podpory starosty města 
Kadaně. 
Krásné prostředí dokreslila a celou slav-
nostní akcí doprovázela ředitelka domova 
Lenka Raadová. Dalšími gratulanty byli syn 
oslavence Rostislav s manželkou, přítelkyně 
a dva vrstevníci-kamarádi. Na závěr osla-
venec zavzpomínal na své mládí na Volyni 
a na průběh bojů při osvobozování Česko-
slovenska i na okamžiky, kdy byl zraněn. 

Text a foto: Jaroslav Novák (red. kráceno)

setkání válečných veteránů v Michnově paláci

Vystoupení generála Zůny

Záslužný kříž pro Mikuláše Ganišina ocenění pro Josefa Kaufmana



95. narozeniny
Libuše Rudelové
Válečná veteránka Libuše 
Rudelová své 95. naro-
zeniny oslavila skromně. 
Ostatně tak i žije, ne-
nápadná, ale pracovitá 
a milující svoji rodinu. 
Narodila se ve Slaném 
a tam prožila i válečná 
léta. Spolu se svou starší 
sestrou ukrývaly proná-
sledované a ze všech sil 
jim a pomáhaly. Po válce 
ji osud zavál jako vycho-
vatelku do Krnova. Zde 
se na stavbě mládeže 
seznámila s budoucím 
manželem. Pořídili si ro-
dinný domek se zahra-
dou a založili rodinu.
Dnes už jí mnoho sil 
na péči o zahradu ne-
zbývá, ale vypěstované 
květiny jí stále přinášejí 
radost. Stejně tak jako 
ocenění a dárky k naro-
zeninám, které dosta-
la od nejbližších, AČR 
a ČsOL a zástupců města 
Krnova.

Text a foto:
Václav Krejčí

V rámci vyhodnocení projektu Péče o válečné veterány za rok 2018 byla v pá-
tek 30. listopadu v DAPu pokřtěna kniha Vzpomínky volyňského Čecha a vá-
lečného veterána Václava Valouška ze Stekníku. Pro autora bylo vydání kni-
hy prostřednictvím editora Jana Valíčka, vedoucího projektu PoVV Viktora 
Šinkovce, ale hlavně za podpory ČsOL a MO ČR předvánočním dárkem.
Terénní pracovníci Ústeckého kraje hned zatepla začali knihu distribuovat 
ostatním „Volyňákům“ právě před Vánoci na posledních návštěvách v tom-
to roce s přáním klidných svátků a zdraví a štěstí v novém roce. S radostí 
v očích vyjádřili poděkování obdarovaní veteráni: por. v. v. Věra suchopárová, 
por. v. v. Radomír Vlk a npor. v. v. Jan opočenský. 

Text: Jaroslav Novák 
Foto: Zdena hofmanová

Předvánoční dárky válečným veteránům

Jan OpočenskýVěra Suchopárová Radomír Vlk

V úterý 6. listopadu se sešel krajský 
koordinátor PPoV pro Jihomoravský 
kraj oldřich axman a terénní pra-
covnice Dana axmanová Vrtišková 
s ředitelem jihomoravské pobočky 
Paměti národa Davidem butulou 
v divadelní kavárně v Brně. Prostory 
pobočky se prozatím rekonstruova- 
ly a budou se využívat od ledna 
2019. 

David Butula (vlevo)
a Oldřich Axman

Navázání spolupráce V průběhu jednání se představitelé 
obou organizací dohodli na spolu-
práci v rámci Jihomoravského kra-
je. Od ledna 2019 budeme společně 
realizovat nahrávání vzpomínek 
našich válečných veteránů tak, aby 
byly zachovány pro příští genera-
ce, a spolupracovat v oblasti osvěty 
a propagace akcí obou organizací. 

Text a foto:
Dana axmanová Vrtišková

Na vánoční setkání v Brně přijalo po-
zvání 24 druhoválečných a 11 novo-
dobých veteránů. Jindy zcela nefor-
mální setkání mělo tentokrát i svou 
oficiální a velmi slavnostní část. 
Válečným veteránům Vladimíru 
hroznému a antonínu Kočvarovi 
předal zástupce KVV v Brně kpt. 
Kamenický Záslužný kříž třetího 
stupně ministra obrany ČR za jejich 
odvahu v bojích druhé světové války 
a za osvětovou činnost a práci pro 
Českou republiku po válce. Veteráni 
olga Pěničková a Vladimír hrozný 
obdrželi diplom za zásluhy o osvo-
bozování Ukrajiny, který jim udělil 
velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen 
Perebyjnis. Všichni veteráni byli do-

jati a ocenili, že přestože se již nemo-
hou zúčastnit oficiálních aktů v Pra-
ze, tak jim zajistíme neméně slav-
nostní předání blíže jejich bydlišti. 
Nejčastější otázka při loučení zněla: 
„Tak zase v březnu?“ 

Text a foto:
Dana axmanová Vrtišková

Vánoční setkání v brně

Beseda Heleny Typoltové a plk. Lužici
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Kromě vánočního posezení 
v Brně jsme letos zorganizovali 
také mikulášskou besedu v pen-
zionu U Brázdů v Ivančicích. 
Pro manžele Knížátkovi to byla 
jediná možnost, jak se setká-
ní veteránů zúčastnit. Pozvání 
přijalo i šestnáct veteránů no-
vodobých misí z Ivančic, Brna, 
Náměště nad Oslavou a Stře- 
lic. Pozvali jsme i vedení Ivan-

čic, zastoupené místostarostou 
Jaroslavem sojkou. I pro před-
stavitele města to byla nová 
zkušenost. 
I na těchto komornějších setká-
ních si ověřujeme, že mají smy-
sl. Pan Knížátko, jako veterán 
druhoválečný, měl poprvé mož-
nost si popovídat s těmi tzv. no-
vodobými. Před loučením nám 
řekl, že si názor na současnou 

armádu i její účast v zahraničí 
jen upevnil. Je rád, že takovou 
armádu máme a že se chvíli cítil 
její součástí. Akci ČsOL kladně 
vnímali i představiteli Ivančic, 
kteří mají zájem o pokračování 
spolupráce a využití novodo-
bých veteránů pro potřeby živo-
ta města. 

Text a foto:
Dana axmanová Vrtišková

Prosincové s etk ání  v  Ivančicích

Přivítání na prosincovém setkání
Dvě generace válečných veteránů – manželé 
Knížátkovi a Pospíšilovi

G R at u Lu J e M e NaŠI M J u bI L a N t ůM

Blahopřejeme ke kulatým narozeninám
v listopadu 2018

85 let

Ladislav Balík
95 let

Žofie Popovičová
Josef Kotyza
Libuše Rudelová
Ondřej Bartoš

90 let

Stanislav Mak
Eliška Onderková
Kateřina Hozáková


