Spolek VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
oslavil 10 let své činnosti

Ve středu 12. září 2018 se uskutečnilo v areálu Muzea Policie České republiky slavnostní
shromáždění spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. konané u příležitosti
10. výročí jeho založení. Veteráni PČR v rámci slavnostního shromáždění zde nejenom
oslavovali, ale především prezentovali 10 let své činnosti, svou organizační strukturu, cíle a
záměry, deklarovali svůj zájem pokračovat v tradicích demokratických bezpečnostních sborů
České republiky a ocenili ty, kteří, se na činnosti spolku aktivně podíleli a podílejí a pomáhají
spolku rozvíjet jeho činnost zejména v krajích. Slavnostní shromáždění bylo podtrženo a
slavnostní atmosféra byla dotvářena hudebními vstupy hudby hradní stráže a policie ČR,
čestnou stráží, vlajkonoši, jednotkou na koních a další symbolikou bezpečnostních sborů
České republiky.
Slavnostního shromáždění se zúčastnila celá řada hostů, premiér České republiky Ing. Andrej
Babiš, ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar, 1 náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováček, policejní prezident
genmjr.Tomáš Tuhý, krajští ředitele PČR, zástupci bezpečnostních sborů a smluvních
partnerů (UBS, NOS), hejtmani a celá řada dalších hostů. Každý účastník slavnostních
shromáždění obdržel pamětní odznak vydaný VP ČR u příležitosti 10 výroční vzniku a
Almanach popisující historii a symboliku spolku, prezentaci zakladatelů spolku, jména
dosavadních zástupců v orgánech spolku, činnost v krajích prostřednictvím krajských
koordinátorů a spolkový život.
Oslavy zahájil prezident spolku plk. v.v. JUDr. Jaroslav Zeman, který přivítal hosty, seznámil
v krátkosti přítomné s historií spolku, připomněl otce zakladatele a ty kteří se aktivně podíleli
na zrodu spolku a jeho činnosti, dále pak ty, kteří se těchto oslav nedožili. Vzpomněl i na ty,
kteří zemřeli při výkonu služby při ochraně života zdraví a majetku a kteří se stali
neoddělitelnou součástí naší historie.
Premiér České republiky ČR Ing. Andrej Babiš vyzdvihl potřebnou a nezastupitelnou úlohu
spolku při propagaci bezpečnostních sborů a předávání zkušeností a znalostí do veřejnosti
v rámci prevence kriminality. Ocenil aktivity spolku, jeho spolupráci s bezpečnostními sbory,
zejména v současné bezpečnostní situaci.
Policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D., ocenil dosavadní spolupráci
veteránů s jednotlivými útvary v regionech, založenou uzavřenou smlouvou o spolupráci,
potřebnost legislativního vymezení postavení veteránů bezpečnostních složek, které bylo
zahájeno z iniciativy ministerstva vnitra a které má plnou podporu Policejního prezidia

se zdůrazněním, že podpora veteránů PČR ze strany policejního prezidia trvá a doufá, že bude
pokračovat i na dále. Ocenil, že symbolika veteránů odpovídá demokratickým tradicím
bezpečnostních sborů a spolek má zájem rozvíjet spolkovou činnost bývalých příslušníků
bezpeč. sborů a udržovat vztahy s bezpečnostními sbory ČR.
Za účasti čestných hostů pak byli na závěr slavnostního shromáždění dekorováni medailemi a
vyznamenáními ti, kteří se na činnosti spolku aktivně podíleli a podílejí, podporují jeho
činnost v regionech, hejtmani a krajští ředitelé PČR.
Na závěr slavnosti byly položeny věnce za padlé příslušníky při výkonu služby.
Slavnostní shromáždění bylo ukončeno hymnou, prezident spolku poděkoval všem, kteří se na
přípravě oslav aktivně podíleli a hostům poděkoval za účast a projevenou sounáležitost. Poté
probíhala volná zábava s neformální diskusí mezi přítomnými..
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