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Vážení váleční veteráni,
čtenáři a čtenářky,

projekt Péče o  váleč-

né veterány, realizuje 

Československá obec 

legionářská, na zá-

kladě dotačního pro-

gramu Ministerstva 

obrany ČR, již od roku 

2010.

Na svém počátku 

byl zaměřen na péči 

o  druhoválečné ve-

terány, mezi kterými 

byli nejenom příslušníci československé armády v zahraničí, ať už z výcho-

du nebo západu, ale i jiní příslušníci národního boje za osvobození, podle 

příslušného ustanovení zákona 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Spo-

lečnost i tímto způsobem usnadňovala stáří válečným veteránům kteří, když 

to bylo nutno, nasazovali své životy za naši svobodu a budoucnost. K nim 

později přibyla i skupina válečných veteránů protikomunistického odboje.

V roce 2016 bylo zaměření projektu a péče rozšířena i o novodobé vá-

lečné veterány, starší 60 let. Těchto válečných veteránů je v letošním roce již 

více než 1400 a vlastně budou každoročně přibývat. Je v zájmu celé společ-

nosti věnovat těmto lidem náležitou péči a především těm mladším ukázat 

a dát jistotu, že se společnost o své válečné veterány chce a umí postarat. 

Současná situace nám zcela jasně ukazuje, že každý 

kdo může a je schopen, musí umět bránit svoji zem. 

Nejenom umět, ale především chtít. Z každého bo-

jeschopného občana se může stát válečný veterán, 

je-li třeba, a každý musí vědět, že nasadí-li svůj ži-

vot a zdraví za obranu vlasti a zájmů své země, bude 

o něho postaráno, bude-li třeba. 

plk. v z. Ing. Viktor Šinkovec
vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány

Foto: Stanislav Pítr 



Zimní Legionářský marš

Více než stovka účastníků IX. Zim-

ního legionářského marše se sešla 

v  Těšínských Beskydech na hoře 

Polední v  Bystřici nad Olší, aby 

uctili památku vojáků, kteří padli 

v  lednu 1919 v  sedmidenní válce 

o Těšínsko.

Ve zdejším Památníku legioná-

řů  se u  obelisku generála Josefa 

Šnejdárka začali  již v pátek 21. led-

na scházet členové Jednoty Čes-

koslovenské obce legionářské Os-

trava 1 a Frýdek-Místek a členové 

Klubu vojenské historie I. praporu 

Ostrava, aby se zde v  mrazivém 

odpoledni utábořili a připravili na 

noc. V sobotu tak byli první, kteří 

se pietní akce zúčastnili. 

Na horu Polední přijeli účast-

níci z  různých koutů naší vlasti 

– z  Prahy, Ostravy, Opavy, Olo-

mouce, Brna, Třince, Bratislavy 

a  dalších míst. Mezi nimi pře-

vládali členové ČsOL a  váleční 

veteráni z mírových misí. Jedním 

z nich byl válečný veterán Stani-
slav Švidek, člen Republikového 

výboru ČsOL.

Po krátkém projevu Petra 
 Adamuse položili účastníci se-

tkání květiny a  věnec k  obelisku 

generála Josefa Šnejdárka, který 

před 103 léty uhájil  hranice naše-

ho státu.

Organizátoři akce, Jednota Čes-

koslovenské obce legionářské 

Ostrava 2, Klub vojenské historie 

I. prapor Ostrava a Klub vojenské 

historie Chotěbuz zajistili všechna 

hygienická opatření vyplývající 

z  pandemického zákona.  Účast-

níci obdrželi v upomínku na tuto 

akci pamětní list.

Text a foto: Petr Majer
a Stanislav Švidek

Benešovská nemocnice 
pomáhá veteránům  

Ve středu 9. února bylo slavnostně 

podepsáno memorandum o  pro-

gramu zaměřeného na péči o vá-

lečné veterány mezi Nemocnicí 

Rudolfa a Stefanie Benešov a spol-

ky sdružujícími válečné veterány.

Cílem programu nemocnice za-

měřeného na péči o  válečné ve-

terány je poskytnout komplexní 

zdravotní služby vybrané skupině 

lidí – válečným veteránům, a zlep-

šit tak zdravotní péči o  dotčené 

osoby v  Benešově a  okolí. Výho-

dou projektu je nejenom kom-

plexnost nabízených služeb, ale 

také jejich provázanost a dostup-

nost.

V rámci programu nemocnice na-

bízí a zajišťuje veteránům tři balíč-

ky zdravotnických služeb (jeden 

základní a dva nadstavbové), které 

na sebe navzájem navazují. V kon-

textu komplexní péče je věnována 

pozornost především kardiovas-

kulárnímu systému, centrálnímu 

nervovému systému a  pohybové-

mu a smyslovému aparátu.

Tento projekt a  memorand-

um o  spolupráci v  nemocnici už 

funguje od roku 2014. Aktuálně 

bylo znovu podepsáno jeho po-

kračování. Podpisu se účastnili 

MUDr.  Roman Mrva, předse-

da představenstva nemocnice, 

Ing.  Karel Hrůza ze Sdružení 

válečných veteránů ČR – Kraj-

ská organizace Středočeský kraj, 

Ing  Miroslav Marek, Jednota 

Československé obce legionářské 

– Benešov 2, a  Marie Peterková 

za Český svaz protifašistických 

bojovníků – Benešov. Při této pří-

ležitosti byl MUDr. Roman Mrva 

veterány vyznamenán a  obdržel 

pamětní medaili Československé 

obce legionářské a poděkování za 

tuto spolupráci a pomoc.

Nemocniční program Péče o váleč-

né veterány je určen pro poskyto-

vání zdravotních služeb, a  to pro 

osoby, na které se vztahuje zákon 

č. 255/1946 Sb.; účastníci domá-

cího odboje v  ČSR a  v  zahraničí, 

zákon č. 170/2002 Sb. a  vyhláška 

č. 191/2005 Sb.

Zdroj: www.hospital-bn.cz



Přijetí válečných 
uprchlíků

Československá obec legionářská 

začala bezprostředně po ruském 

útoku organizovat přípravy na při-

jetí válečných uprchlíků z Ukraji-

ny. Výsledkem této usilovné práce 

bylo, že již pátý den po vypuknutí 

války byl hotel Legie v  Sokolské 

ulici v Praze, tedy sídlo ČsOL, plně 

obsazen matkami s  dětmi, které 

utekly z Ukrajiny před běsy války. 

Zvláště první dva týdny byly velmi 

náročné, ale pracovníkům ČsOL 

a  mnoha dalším dobrovolníkům 

se podařilo vše skvěle zvládnout 

a  poskytovat účinnou a  efektivní 

pomoc všem, kterým jsme zajistili 

ubytování a stravu. Velmi si váží-

me všech, kteří pomáhali fi nančně 

i materiální pomocí. Mezi těmito 

podporovateli byla a je i celá řada 

z vás, válečných veteránů. Oběta-

vost a  bezprostřední pomoc byly 

tím, co nám skvěle pomohlo pře-

konat velmi náročné začátky. 

Předseda Československé obce le-

gionářské MUDr. Pavel Budinský 

dne 8. března 2022 u  příležitosti 

Mezinárodního dne žen ve Slav-

nostním sále hotelu Legie pozdra-

vil ukrajinské ženy, které musely 

kvůli válce na Ukrajině uprchnout 

z  vlastní země a  na konci února 

našly azyl právě v pražském sídle 

Československé obce legionářské. 

V  rámci setkání měli přítom-

ní možnost vyslechnout si i  hu-

dební vystoupení. Matkám, dce-

rám a  babičkám popřál předseda 

ČsOL příjemný pobyt v  bezpečí 

a mnoho sil ke zvládání velmi slo-

žité situace. Předestřel vše, co se 

zatím podařilo zajistit, a  o  jakou 

další pomoc ČsOL ve vztahu k vá-

lečným uprchlíkům usiluje.

Připomněl, že čeští váleční veterá-

ni dobře vědí, jakou hrůzu válka 

přináší, a že pomoc musí být oka-

mžitá a  obětavá. Přiznal, že po-

chopitelně nemůžeme nahradit to, 

oč jako válečné uprchlice přichá-

zejí, ale jsme schopni jim a  jejich 

dětem poskytnout bezpečí. Závě-

rem je všechny obdaroval květi-

nami v  ukrajinských národních 

barvách. Ukrajinky děkovaly za 

péči a přijetí, které se jim v České 

republice dostalo.

Tím, že se ČsOL zařadila mezi 

první, kteří byli připraveni podat 

pomocnou ruku a poskytnout azyl 

válečným uprchlíkům z Ukrajiny, 

prokázala, že jí není cizí postavit 

se čelem k  jakékoli výzvě. V sou-

časné době usilovně pracujeme na 

tom, abychom mohli tuto pomoc 

poskytovat dlouhodobě. Věřím, že 

s  pomocí státu a  hlavního města 

Prahy se nám to bude dařit.

Text a foto: Jiří Filip

Dobré zprávy v těžkých časech

Obecně prospěšná společnost Živá paměť nabíd-

la všem druhoválečným válečným veteránům účast 

v  projektu okamžité humanitární (post) covidové 

pomoci, s fi nanční podporou německé nadace Alfred 

Landecker Foundation.

Cílem Živé paměti, o. p. s., je pečovat o  společné 

vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných to-

talitními režimy, zejména pak obětí fašismu a naci-

onálního socialismu. Zprostředkovává dialog mezi 

mladou generací a posledními žijícími svědky nacis-

tického pronásledování, a s tím související informač-

ní a vzdělávací činnost. Dále si klade za cíl poskytovat 

poradenské a asistenční služby osobám pronásledo-

vaným totalitními režimy.

Jedná se o opakovanou akci stejně jako v minulém 

roce. Všichni váleční veteráni protifašistického od-

boje obdrželi poštou nebo prostřednictvím terénních 

pracovníků zdarma balíčky s vysoce kvalitními pre-

paráty na podporu imunity a mobility – vi taminové 

preparáty, potravinové doplňky a gel na klouby a sva-

ly.

Za všechny veterány touto cestou děkujeme iniciá-

torce této pomoci PhDr. Darině Sedláčkové za zahr-

nutí všech druhoválečných veteránů v péči ČsOL do 

tohoto projektu přímé pomoci. 

Text: Viktor Šinkovec
Foto: zivapamet.cz



Setkání veteránů okresu Cheb

Ve čtvrtek 12. května se uskutečnilo setkání válečných 

veteránů okresu Cheb Karlovarského kraje. Setkání 

se konalo v  restauraci Marion v  Mariánských Láz-

ních. Akci domluvil a zorganizoval krajský koordiná-

tor projektu Péče o válečné veterány pro Karlovarský 

kraj Jiří Kašpárek. Setkání se zúčastnilo patnáct vá-

lečných veteránů. Pět z nich přišlo s doprovodem.

V  úvodu setkání organizátor všechny přivítal a  in-

formoval o  situaci v  projektu PoVV. Zopakoval, co 

je jeho cílem, jak je cíl naplňován a  jaké jsou počty 

druhoválečných a  novodobých veteránů. V  další 

části hovořil o možnosti žádat o příspěvek na pobyt 

v lázních nebo na dovolenou. Zmínil se i o zdravot-

nickém zabezpečení, přesněji o projektu Zelená cesta 

v  Ústřední vojenské nemocnici Praha. Někteří pří-

tomní o  zkušenostech ze Zelené cesty informovali 

ostatní. Bylo řečeno, že objednávací doba je asi dva 

měsíce a vlastní preventivní prohlídka proběhla veli-

ce pohodově a bez problémů. 

Beseda probíhala ve velmi přátelském ovzduší a ne-

chybělo ani občerstvení. V závěru setkání Jiří Kašpá-

rek všechny pozval na setkání u příležitosti Dne vá-

lečných veteránů v listopadu do Karlových Varů.

Text a foto: Jiří Kašpárek 

Konference u příležitosti osvobození Československa

Konference u příležitosti 77. výro-

čí osvobození Československa

se konala ve čtvrtek 21. dubna 

v konferenčním sále Domu armá-

dy Praha. Mezi účastníky nechy-

běly válečné veteránky npor. v. v. 

Naděžda Brůhová-Veselá a por. v. 

v. Věra Holubeva-Biněvská.

Naděžda Brůhová-Veselá sloužila 

jako spojařka a  letos oslavila 97. 

narozeniny. Věra Holubeva-Bi-

něvská je sestra vynikající snaj-

perky Vandy Biněvské a pravidel-

ně se zúčastňuje střelecké soutěže 

ze samopalu, kterou pořádá ČsOL 

Kladno.

Jednotlivé přednášky konference 

byly zaměřeny zejména na zapo-

jení Čechoslováků a  Volyňských 

Čechů v  1. čs. armádním sboru. 

Přítomné zaujala přednáška Ro-
mana Štéra z Národního archivu 

o působení žen v 1. čs. armádním 

sboru v závěru války. Ženy půso-

bily jako zdravotnice, spojařky, 

ale osvědčily se ve všech funkcích. 

Připomněl vynikající snajperky 

Marii Ljalkovou a  Vandu Biněv-

skou. Zmínil také Helenu Petrán-
kovou. Byla první ženou, která 

získala hodnost poručice a po vál-

ce byla první ženou povýšenou do 

hodnosti plukovnice. 

Zajímavou přednášku připravil 

také Lubomír Hlavienka ze Slez-

ského zemského muzea Opava, 

který přiblížil Ostravsko- opav-

skou operaci, kde probíhaly velmi 

těžké boje a  vyznamenali se zde 

českoslovenští tankisté. Členové 

ČsOL Kladno se v dubnu zúčast-

nili připomínky míst bojů, které 

s touto operací souvisejí. 

Text: Eva Armeanová
Foto: Stanislav Pítr

Válečná veteránka Naděžda Brůhová-Veselá (druhá zleva) se členy ČsOL



V sobotu 23. dubna proběhl na druhém nádvoří zám-

ku v Českém Krumlově slavnostní nástup válečných 

veteránů při příležitosti 30. výročí vyslání prvních 

jednotek z  Výcvikové základny mírových sil OSN 

v Českém Krumlově.

Právě v Českém Krumlově začala v roce 2002 míro-

vá mise UNPROFOR. První jednotky odjížděly na 

tuto misi 25. dubna 1992. Následné setkání Modrých 

baretů se tu poprvé uskutečnilo již v roce 2003. Vá-

leční veteráni se do Českého Krumlova rádi vracejí 

a vzpomínají na společné zážitky z výcviku i z půso-

bení na misích.

V úvodu českokrumlovského setkání přivítal všech-

ny přítomné tajemník ČsOL Jiří Filip. Následně se 

slova ujal předseda Československé obce legionářské 

MUDr. Pavel Budinský, který vyzdvihnul význam 

mírových a  pozorovatelských misí. Vyslání praporu 

tzv. Modrých baretů bylo největším nasazením na-

šich vojáků v zahraničí po druhé světové válce. Našim 

vojákům se podařilo splnit všechny úkoly operační-

ho nasazení. Jejich zásluhou zůstaly ušetřeny životy 

mnoha místních obyvatel. V  této misi získali cenné 

zkušenosti, které později využili v následujících mi-

sích na Balkáně i na asijském a africkém kontinen-

tu. Předseda ČsOL připomněl, že mise UNPROFOR 

a navazující mise UNCRO se neobešly bez obětí na 

životech. O život přišlo šest vojáků a další utrpěli váž-

ná zranění.

Na závěr předal MUdr. Pavel Budinský válečným 

veteránům vyznamenání. Ocenění obdržel také sta-

rosta Českého Krumlova Dalibor Carda. Slavnostní 

nástup ukončila večerka a památku zesnulých vojáků 

uctili přítomní minutou ticha. 

Text a foto: Taťána Králová 

Bambifest 2022

V  krajském městě České Budějovice je přehlídka 

Bambifest již tradičním projektem, který přispívá 

k  rozšiřování povědomí veřejnosti o  aktivitách dětí 

a mládeže ve volném čase. I letos jsme se v sobotu 14. 

května zúčastnili stánkem Jednoty ČsOL České Bu-

dějovice a stánkem Klubu vojenské historie. Byla zde 

k vidění historická vojenská technika a připomínky 

legionářů. Děti si mohly vyzkoušet střelbu z  NERF 

zbraní nebo vybarvit omalovánky či namalovat ob-

rázek s vojenskou tematikou.

Celou akci provázelo sluníčko a dobrá nálada. Cel-

ková návštěvnost letošního Bambifestu přesáhla tři 

a  půl tisíce návštěvníků. Našimi stánky prošlo přes 

pět stovek dětí, které splnily zadané úkoly a dostaly 

razítko na slosovatelný kupón. Odměnou  byly i slad-

kosti a  drobnosti, jako např. placky POVV, časopis 

A-report, placka Modrých baretů nebo samolepky 

ČsOL. Těšíme se na ročník 2023.

Text a foto: Bohumír Tomášek

Modré barety se sešly v Českém Krumlově



Den s armádou 
v Českých Budějovicích

Od pátku 3. června do soboty 

4.  června se na výstaviště v  Čes-

kých Budějovicích po dvouleté 

odmlce vrátila vojenská technika. 

Krajské vojenské velitelství České 

Budějovice pořádalo ve spoluprá-

ci s Jednotou Československé obce 

legionářské České Budějovice, Vý-

stavištěm a. s. a Krajským úřadem 

Jihočeského kraje již dvakrát od-

ložený čtvrtý ročník Dětského dne 

s Armádou České republiky. Letos 

se setkání zúčastnily i složky inte-

grovaného záchranného systému.

Po oba dva dny se výstavištěm va-

lil nepřetržitý proud návštěvníků. 

Zájem o  vystavenou vojenskou, 

požární, celní, záchranářskou 

a další techniku byl po dvou letech 

covidu enormní. Navíc každý den 

kolem desáté hodiny přistál na 

plochu výstaviště vrtulník letecké 

záchranné služby, který si návštěv-

níci mohli zblízka prohlédnout 

a někteří i nahlédnout dovnitř.

V  pátek ráno dorazilo na výsta-

viště sedmnáct žákovských druž-

stev, které si změřily svou fyzickou 

kondici, dovednosti a  znalosti 

v  sedmnácti disciplínách. Soutěž 

je koncipovaná jako branně vě-

domostní, a tak se na stanovištích 

po celém areálu výstaviště střída-

ly disciplíny náročné na fyzičku 

s  úkoly, které vyžadovaly spíše 

znalosti, schopnosti a souhru celé-

ho šestičlenného družstva. 

Závod skončil po téměř třech ho-

dinách. Na vyčerpané závodníky 

čekal guláš a  vyhlášení výsledku 

„nelítostného“ klání. Vítězem le-

tošního ročníku se stalo družstvo 

Blatná ze Základní školy J. A. Ko-

menského z  Blatné, druhé místo 

vybojovalo družstvo Střelka Čes-

tice a třetí místo patřilo družstvu 

417 RCT Skupina. Vítězné druž-

stvo dostalo od zástupce ČsOL 

České Budějovice Bohumíra To-

máška nabídku zastupovat Jiho-

český kraj v celostátním kole sou-

těže Battlefi eld, kterou pořádala 

Československá obec legionářská 

24. června v obci Ležáky.

Všechny již zveme na jubilejní 

pátý ročník Dne s Armádou Čes-

ké republiky a  složkami IZS na 

Výstavišti v Českých Budějovicích 

v roce 2023.

Zdroj: kvvcb.army.cz
Foto: Bohumír Tomášek

a Tomáš Miklík

Oslava jubilea
Karla Volfa

Ve čtvrtek 16. června se konala 

oslava životního jubilea válečné-

ho veterána nadpraporčíka  Karla 
Volfa, který zasvětil svůj život 

vojenské službě.    K  osmdesátým 

narozeninám mu přišli blahopřát 

zástupci Obecního úřadu State-

nice, starostka Apolena Novotná 

a  místostarosta Michal Pokorný, 

za Projekt péče o válečné veterány 

Karel Hrůza a Jitka Fortelná.

Po absolvování vojenského učiliš-

tě v Liptovském Mikuláši pracoval 

Karel Volf jako voják z  povolání 

v útvarech ČSLA. V  letech 1985–

1990 působil na vojenské katedře, 

v  období let 1990–1997 pracoval 

na Generálním štábu AČR a  do 

roku 2005 byl občanským zaměst-

nancem. Dosáhl hodnosti nadpra-

porčíka.

V  letech 1991–1992 působil jako 

účastník vojenské mise NATO 

v Záhřebu a v Bělehradě. Je nosi-

telem Osvědčení válečného vete-

rána podle zákona číslo 170/2002 

Sb. V  současné době je zařazený 

v Projektu péče o válečné veterány.

Setkání proběhlo v rodinném kru-

hu, ve velmi přátelské a uvolněné 

atmosféře. K  dobré náladě při-

spěla i  milá hudebnice Ludmila 
Koucká hrou na heligonku. V ne-

poslední řadě děkujeme manželce 

oslavence za pohoštění a  milou 

společnost.

Text a foto: Karel Hrůza
a Jitka Fortelná

Kapitánka družstva Blatná s pohá-

rem pro vítěze



Mezinárodní pochod 
v Brezové pod Bradlom

Ve dnech 21.–24. července se ve slo-

venském městě  Brezová pod Bra-

dlom konal festival kultury, sportu 

a  vzdělávání nazvaný Štefánikovy 

dny. Součástí tohoto mezinárodní-

ho maratonu byl 23. července i  2. 

Mezinárodní pochod k  poctě to-

hoto slovenského státníka. 

Účastníci zařazení do tří kategorií 

museli zdolat trasy 10, 20 nebo 32 

km. Zejména poslední byla pro 

vojáky. Na deseti kilometrech byla 

na trase obec Košariska s  muze-

em, Mohyla M. R. Štefánika a ko-

nečně i Brezová pod Bradlom, kde 

byl start i  cíl všech tras. Vlastní 

pochod organizovala Společnost 

R. M. Štefánika k poctě zakladate-

le našeho státu. 

Celkem se zúčastnilo přes pět set 

registrovaných včetně jejich do-

provodu. Mezi pochodujícími 

bylo zastoupeno dvacet dva ná-

rodů. Dvě stovky zahraničních 

účastníků přijely nejen z  Evropy, 

ale i  z  USA. Mezi účastníky byli 

zejména vojáci, policisté či hasiči. 

Nemalou část představovali po-

chodující z Česka, kde tvořili hlav-

ní skupinu legionáři a váleční ve-

teráni z celé republiky. Mezi nimi 

byl například z jižních Čech Milan 
Čajdík, z  Prahy vedoucí projektu 

PoVV Viktor Šinkovec, z Moravy 

Vlastislav Mikula a  řada dalších. 

Jen z brněnské Jednoty ČsOL zde 

bylo sedm pochodujících. 

Zdolat namáhavý výstup na mo-

hylu nebylo snadné, avšak pohle-

dy shora na krajinu byly úchvatné. 

Pyšná mohyla, hodná státníka, 

působila majestátně a v záři slunce 

velmi důstojně. S klidným svědo-

mím můžeme říci, že velmi dobře 

byla zajištěna organizace po trase, 

ale i v cíli, kde nás vítala zdejší ka-

pela a  další program. Pochod se 

líbil, a  tak se těšíme na příští rok 

a na další krásnou medaili. 

Text: Jan Kux

Veteráni v Kyjově

Na počátku prázdnin   se v  pátek 

8. července opět setkali váleční 

veteráni v  prostorách kulturního 

domu v  Kyjově. I  přes nepřízni-

vou dobu bylo setkání veselé. Na 

snímku veterán Luděk Bůžek 

s chotí a manželka veterána Kar-
la Rotrekla. Podplukovník Bů-

žek byl účastníkem misí v  letech 

1992–1993 a  v  roce 1996. Není 

bez zajímavosti, že působil i  jako 

výsadkář a  má za sebou více než 

dva tisíce seskoků. 

Desítka válečných veteránů vy-

držela celé odpoledne v  druž-

ném a  tematicky velmi pestrém 

hovoru. K  dobré náladě přispěli 

i  další, kteří do snímku nepro-

nikli. 

Text a foto: Jan Kux

Tři stateční zdolali řeku Ohři

Ve čtvrtek 28. července se tři novodobí váleční ve-

teráni, klienti Domova péče o válečné veterány Bílý 

kříž„ v Karlových Varech, vydali na výpravu po řece 

Ohři. Ke zdolávání toku s  peřejemi použili kajak 

a dvoumístnou kánoi. Účastníky byli začínající kadet 

námořní plavby Jaroslav Novák (72), hlavní kormi-

delník-začátečník František Král (68) a celému kon-

voji velel mistr světa v kvadriatlonu z roku 2021 Zde-
něk Mikoláš (73). 

Výprava odstartovala podle plánu velitele od Cheb-

ského mostu v Karlových Varech a po osmnácti kilo-

metrech plavby, s občerstvovací zastávkou v Dubině, 

skončila v  Radošově. Ztráty: jedny sluneční brýle. 

Nálezy: pro některé účastníky objev předností vod-

ního sportu včetně plavání a potápění, pro všechny 

zážitek z  krásného údolí Ohře. Statečnost výpravy 

ocenilo i vedení Domova Bílý kříž udělením pamětní 

medaile.

Text: Zdeňka Hofmanová 

Foto: Zdeněk Mikoláš a Markéta Květoňová



Setkání válečných 
veteránů z Benešovska

Stává se už pomalu tradicí, že se 

váleční veteráni z Benešova a blíz-

kého okolí a  jejich nejbližší se-

tkávají u  příležitosti významných 

události v  rámci projektu Péče 

o válečné veterány.

Nedávné setkání se konalo ve 

středu 26. října u příležitosti 104. 

výročí vzniku samostatného čes-

koslovenského státu a nadcházejí-

cího Dne válečných veteránů.

Setkáváme se v téměř v rodinném 

prostředí v  benešovské restaura-

ci U  Kovářů, kde nám personál 

dokáže vytvořit příjemnou atmo-

sféru k  posezení, a  zejména ke 

vzpomínkám na mise v  různých 

částech světa. Tentokrát se zúčast-

nilo sedmnáct veteránů. Nechy-

běly ani dvě válečné veteránky, 

Maruška Rychlíková a  Alenka 

Ditrichová. Celkem se nás s nej-

bližšími sešlo dvacet dva.

Akci zabezpečuje vedoucí PoVV 

Viktor Šinkovec ve spolupráci 

s Jednotou ČsOL Benešov 2 a SVV 

ČR Středočeského kraje. Setkání 

se zúčastnil vedoucí oddělení péče 

o válečné veterány, válečný veterán 

Milan Bachan, který byl přítomný 

nejen jako funkcionář, ale přede-

vším jako jeden ze zařazených do 

projektu PoVV ve Středočeském 

kraji. Na organizaci setkání se po-

dílejí terénní pracovníci, váleční 

veteráni Vladimír Ditrich, Karel 
Hrůza, ale i Antonín Dušek, který 

má v péčí válečné veterány z Ko-

línska a Kutnohorska. 

Text a foto: Stanislav Švidek

Příjemná návštěva u Marie 
Štěpánkové 

Ke krásným devadesátým sedmým narozeninám po-

přáli Marušce Štěpánkové v Kuřimi i veteráni. Dnes 

je jich již poskrovnu, přes terénního pracovníka však 

o sobě vědí a posílají starostlivé vzkazy i přání, kole-

gům, s nimiž sdílejí vzpomínky na pohnuté válečné 

časy. 

Maruška pracovala jako pomocnice u  Třetí roty 

v  okolí Šebrova a  Skaličky severně od Brna. Složité 

válečné časy prožila, když od roku 1943 pracovala 

pro tvořící se odboj i  jako zpravodajka, k  čemuž jí 

posloužilo dojíždění do Brna při studiu obchodní 

akademie. O situaci po válce nerada hovoří. Za pro-

tektorátu byl její budoucí manžel totálně nasazený 

v Německu a v roce 1947 se za něj vdala. O dva roky 

později byl za politickou činnost u národních socia-

listů odsouzený na patnáct let, které strávil většinou 

na dolech v Příbrami. Přesto vychovala dva syny. Bo-

hužel již oba také přežila.

Dnes si oslavenkyně ráda zajde za kulturou, má ráda 

hudbu a  kroužek důchodců. Prostě se navzdory ži-

votním těžkostem, které má, jak doufá, již za sebou, 

snaží naplno žít. Maruška je veselá kopa, což ostat-

ně dokazuje i fotografi e, když převzala skleněný dar 

od vojáků. Pochopitelně to trefně komentovala, že 

mohli poslat i „něco do skla“!. A když ji navštíví ně-

kdo mladší než je ona, což jsou všichni, je usměvavá 

a spokojená, jako tomu bylo i tohoto narozeninového 

dne. 

Text a foto: Jan Kux



Vzpomínková cesta Chorvatsko 2022

V letošním roce jsme si připomněli 30. výročí zahá-

jení mise UNPROFOR v  bývalé Jugoslávii. Jednou 

z  akcí k  připomenutí této události byla i  vzpomín-

ková cesta organizovaná ČsOL ve spolupráci s  Mi-

nisterstvem obrany ČR. Po slavnostním nástupu na 

Vítkově, který se uskutečnil v  pátek 7. října, vyjel 

v  sobotu ráno autobus s  poutníky. Mezi nimi byla 

drtivá většina účastníků připomínané mise, dnes již 

můžeme říci pamětníků. 

První zastávka byla na řadě symbolicky v  bývalých 

kasárnách výcvikové základny v Českém Krumlově. 

Odtud cesta pokračovala přes zastávku na nádraží 

ve Velešíně. Další den ráno si zúčastnění připomně-

li svůj příjezd na nádraží v Karlovaci. Zde si oživili 

své vzpomínky, přímí účastníci ostatním sdělovali 

své zážitky, které byly mnohdy léta zasuty v paměti. 

Následně poutníci navštívili muzeum občanské vál-

ky v Turanji na okraji Karlovace a pokračovali, se za-

stávkou u Koranského mostu, do oblasti Plitvických 

jezer, do míst bývalé základny Jezerce. 

Druhý den poutníci přijeli k památníku připomínají-

címu chorvatskou ofenzivu Oluja. Zde jsou připome-

nuta jména čtyř našich vojáků, kteří se domů již ne-

vrátili – Petr Valeš, Luděk Zeman, Petr Hos a Jozef 
Palov. Za účasti velvyslance ČR v  Záhřebu Milana 
Hovorky se tu konal pietní akt k uctění našich vojá-

ků. Poslední zastávkou toho dne byla obec Podlapa-

ča, kde si opět pamětníci zavzpomínali na své nasaze-

ní a pocit odpovědnosti za ochranu obyvatel oblasti. 

V pondělí 10. října výprava navštívila místa Šijanov 

Klanac, Badin Potok, Otošac, Budimka-Glavace, Os-

trvica-farma a Lički Osik. Další den veteráni vyko-

nali pietní akt u  kenotafu Václava Martínka, který 

tragicky zemřel při dopravní nehodě v r. 1994. Poté 

navštívili Ubdinu, Klapavicu a  další místa. Před 

ubytováním ve Vrelo Koreničku nemohli vynechat 

bývalé velitelství praporu na Borje, kde se řadě pří-

mých účastníků vybavily jejich vzpomínky. Hledali 

známá místa, budovy a chatky a vyprávěli své zážit-

ky. Ve středu navštívili veteráni památník na místě 

koncentračního tábora Jasenovac a vzdali zde poctu 

nesčetným obětem, na které se nesmí nikdy zapome-

nout. Po návštěvě Vukovaru a místa polní nemocnice 

v Klise přespali poutníci před cestou domů v Osijeku.

Pro všechny zúčastněné byla cesta velkým zážitkem, 

přínosem a jistou odměnou, že se mohli na tato mís-

ta podívat a  zavzpomínat. Bezesporu bylo tehdejší 

působení českých veteránů v mírových silách velmi 

přínosné a zaslouží si za své nasazení velký dík. Jsme 

přesvědčeni, že touto výpravou  byla zahájena tradice 

poutí po místech nasazení našich vojáků v zahraničí 

a tyto cesty důstojně navážou na vzpomínkové pouti 

ke Zborovu, na Duklu a na další pamětní místa na-

šich dějin.

Text: Viktor Šinkovec
Foto: Stanislav Pítr



Den válečných veteránů v Karlových 
Varech

Dne 11. listopadu jsme si jako každý rok připomněli 

Den válečných veteránů. Sešli jsme se u pomníku vě-

novaného válečným veteránům před hotelem Th er-

mál. 

Pietního aktu se kromě válečných veteránů zúčastni-

li představitelé krajských úřadů v čele s hejtmanem 

Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem a předsta-

vitelé samosprávy a politických i zájmových organi-

zací. V průběhu pietního aktu udělil ředitel Kraksjé 

vojenské správy plk. gšt. František Vilím třem váleč-

ným veteránům pamětní minci. 

Účastníci pietního aktu položili k pomníku květiny. 

Řečníci připomněli v krátkých vystoupeních význam 

Dne válečných veteránů. Pietní akt proběhl v důstoj-

né atmosféře. Piety se zúčastnilo dvacet sedm váleč-

ných veteránů, což je významně více než v minulosti.

Druhá část setkání válečných veteránů se uskutečni-

la v Domově pro válečné veterány Bílý Kříž v Karlo-

vých Varech pod vedením Jaroslava Šestáka. Setkání 

zahájil krajský koordinátor péče o  válečné veterá-

ny Jiří Kašpárek. Po přivítání veteránů, ředitele Vo-

jenské lázeňské léčebny Karlovy Vary Pavla Poláka 

a dalších hostů stručně informoval přítomné o soci-

álním a  zdravotnickém zabezpečení v  následujícím 

období a plánovaných akcích. Některým veteránům, 

kteří oslavili v tomto roce kulaté životní výročí, pře-

dal dárkový balíček. Následovala neformální beseda 

s občerstvením. 

Obě části celé akce hodnotili účastníci velice kladně 

a vyslovovali přesvědčení o tom, že se bude pokračo-

vat i v příštích letech. 

Text a foto: Jiří Kašpárek

Válečný veterán Jan Prokesz má 96 let

Válečný veterán rotný v. v. Jan Prokesz z Oldřicho-

vic oslavil ve čtvrtek 24. listopadu v rodinném kru-

hu 96. narozeniny. Popřát mu přišli členové Česko-

slovenské obce legionářské Jednoty Frýdek-Místek 

a Petr Radina, terénní pracovník Projektu péče o vá-

lečné veterány.

Veterán Jan Prokesz společně se svými bratry Jiřím 

a  Antonínem, kteří již bohužel mezi námi nejsou, 

bojoval v  letech 1944–1945 na západní frontě jako 

příslušník Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké 

Británii. V knize: Trnitá cesta k Dunkerque, vydané 

v  roce 2020, zavzpomínal na válečná léta se svými 

bratry: „Začnu nejstarším bratrem, Jiřím, který byl ta-

kovým naším průvodcem a staral se o nás. Bratr Jiří 

uměl dobře francouzsky, proto byl zařazen na funkci 

motospojky a  tlumočníka ve Wormhoutu u  generála 

Lišky. Jeho úkolem bylo doručovat zprávy podle poky-

nů velení ČSOB do přední linie bojů. Tonda, měl krycí 

jméno Jedlička, ten vykonával funkci u zbrojířů a měl 

na starosti všechny zbraně a  muniční sklad. Já jsem 

byl zařazen do strážního oddílu, účastnil jsem se bojů 

o  továrnu Filature, kde padlo mnoho našich vojáků. 

Po válce jsme všichni tři měli problémy, že jsme sloužili 

na západní frontě. Teprve po revoluci v roce 1989 jsme 

se díky plk. v. v. Adolfu Kaletovi stali členy obnovené 

Československé obce legionářské Jednoty Frýdek-Mís-

tek a někteří byli také povýšeni.“  

Předseda ČsOL jednoty Frýdek-Místek Petr Majer 

předal při této příležitosti Janu Prokeszovi Pamětní 

medaili 100 let ČsOL a popřál mu do dalších let hod-

ně energie, zdraví a stále dobrou paměť. Tu oslavenec 

dokázal mj. i ve chvíli, kdy zazpíval oblíbenou píseň 

prezidenta Masaryka Ach synku, synku.

Text a foto: Teodor Hybler
Jubilantovi Janu Prokeszovi (na snímku dole) popřáli 

(zleva stojící) Petr Radina, Pavel Prokesz a Petr Majer



Den válečných veteránů 
na Vítkově

V pátek 11. listopadu se uskuteč-

nilo setkání válečných veteránů na 

pro válečné veterány nejposvát-

nějším místě, na dvoře Národního 

památníku legionářů na Vítkově 

v Praze.

Setkání ke Dni válečných veterá-

nů se zúčastnili vrcholní politici 

a  představitelů Česka, mezi nimi 

ministryně obrany Jana Čer-
nochová, předseda Senátu  Par-

lamentu České republiky Miloš 
 Vystrčil, pražský   arcibiskup Jan 
Bosco  Graubner, náčelník gene-

rálního štábu Armády ČR   bri-

gádní generál Karel Řehka, bri-

gádní generál v. v.  Karel  Blahna, 

druhoválečný veterán generálma-

jor v. v. Miloslav Masopust, před-

seda ČsOL MUDr. Pavel Budin-
ský a řada dalších vzácných hostů, 

pozůstalých a  nejbližších po vete-

ránech, kteří se již z misí nevrátili. 

Za dobu trvání misí je v Česku již 

třicet veteránů, kteří zaplatili cenou 

nejvyšší, svým životem.

Pietní akt k uctění padlých ve vál-

kách a hrdinství v boji za svobod-

né Československo byl zahájen 

položením věnců k  Památníku 

legionářů na slavnostním dvoře 

Národního památníku na Vítkově 

a  v  kolumbáriu u  hrobu Nezná-

mého vojína. 

Setkání se zúčastnili i  příslušníci 

6. polní nemocnice s  jejím velite-

lem plk. MUDr. Jindřichem Sitou, 

který emotivním projevem oslovil 

celé shromáždění. Šesté polní ne-

mocnici se dostalo ocenění její 

práce v  těžkých podmínkách za-

hraničního nasazení v  Afgháni-

stánu. Zazněla i  hymna 6. polní, 

jejímž autorem je Karel Šíp.

Velký význam měla i  účast vete-

ránů jednotky UNPROFOR pod 

praporem Československé obce 

legionářské. Právě toto nasaze-

ní Modrých baretů na Balkáně 

a  výtečná reprezentace Českoslo-

venské a  následně České armády 

přineslo jednotce UNPROFOR 

čest být zařazena mezi legionáře 

jako jejich 42. jednotka, pokra-

čovatelka slavných legionářských 

tradic. Četu na nástupu tvořilo 

dvacet pět válečných veteránů 

mise UNPROFOR z jižních Čech, 

kde se na Výcvikové  základně 

mírových sil  v  Českém  Krumlo-

vě   tvořily a  cvičily jednotky pro 

nasazení v  zahraničních misích. 

Jihočechům patří velký dík za to, 

že udržují tradici setkávání váleč-

ných veteránů v Českém Krumlo-

vě a i na Vítkově.

Text: Bohumír Tomášek
Foto: Viktor Šinkovec

Den veteránů v Kyjově

Budova kyjovské radnice přivítala v pátek 18. listopa-

du prostřednictvím místostarosty Daniela Čmelíka 

skupinu válečných veteránů při příležitosti Dne vá-

lečných veteránů. Slavnostní odpoledne se neslo ve 

sváteční pohodě. Skupina veteránů byla doplněna 

nejen manželkami protagonistů, ale i  zdejšími legi-

onáři. Starosta města František Lukl a  zároveň ná-

městek hejtmana Jihomoravského kraje udělil všem 

přítomným veteránům čestné uznání nejen za jejich 

bojové zásluhy, ale i za další práci pro naši společnost.

Následná beseda se nesla v duchu jejich bojových pří-

běhů. Rotný Jiří Ryška se podělil o pocity, které získal 

v S rbské Krajině, když odklízel miny nebo když byl 

na další misi SFOR kulometčíkem. Podobně s láskou 

hovořil o medaili svého otce, kterou vybojoval ve 2. 

sv. válce v  RAF, válečný veterán Vlastimil Mikula. 

Medaile je umístěna v jeho rodném domě v expozici 

muzea. Přítomní debatovali i poté, co odešel zástupce 

radnice k další jednání. Poděkování za slavnostní po-

sezení patří nepochybně starostovi města a jeho týmu.

Text a foto: Jan Kux

Váleční veteráni na kyjovské radnici – zleva Milan 

Bělík, Luděk Bůžek, Jiří Bartoň, Vlastislav Mikula, 

Ján Sitár a Jan Lunga



Gratulujeme našim jubilantům ke kulatým 
narozeninám v roce 2022

V lednu
85 let

Karel Kovařík

95 let
Helena Winterová

V únoru
95 let

Radomír Drobný

V březnu
80 let

Jan Pešek

Karel Kovařík

90 let
Vlasta Surá

95 let
Zdeněk Ulrych

František Sochora

Vlasta Slezáková

Josef Antoš

V dubnu
80 let

Koloman Sedlák

85 let
Rudolf Kurča

Miroslav Tůma

95 let
Karel Bořuta

Vladimír Polívka

Julie Janíčková

Jarmila Foralová

Zvláštní blahopřání
ke 101. narozeninám:

Josef Tyl

V květnu
85 let

Ján Valo

95 let
Jaroslav Sitar

Božena Ivanová

Eduard Brda

V červnu
80 let

Karel Volf

95 let
Zdeňka Lešenarová

Emilie Brtišová

Zvláštní blahopřání
ke 103. narozeninám:

Božena Paidarová

Zvláštní blahopřání
ke 100. narozeninám:

Jan Ihnatík

V červenci
80 let

Jakub Matulík

90 let
František Ambrož

Zvláštní blahopřání
ke 101. narozeninám:

Ludmila Slavíková

V srpnu
95 let

Bořivoj Sedláček

Marie Zemánková

V září
95 let

Vladimír Vaňous

Václav Lanc

V říjnu
80 let

Václav Šachl

95 let
Alexandr Muratov

V listopadu
80 let

Otilia Vavrušová

Dušan Kopča

85 let
Karel Kovář

95 let
Olga Králíková

Zvláštní blahopřání
ke 100. narozeninám:

František Hercl

V prosinci
95 let

Miroslav Moník
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