Aktivní spolupráce
spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s Jihomoravského kraje s Komunitním
Centrem Vojenských Veteránů BRNO
se osvědčila
V roce 2019 zahájil spolek VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. Jihomoravského
kraje (dále jen VP ČR JmK), na základě uzavřené smlouvy, spolupráci s Komunitním centrem
Vojenských Veteránů BRNO (dále jen KCVV), jehož projektovou manažerkou je členka našeho
spolku, pplk. v.v. PhDr. Soňa Svobodová, MBA.
První společnou akcí našeho spolku a KCVV, která odstartovala stále úspěšnou spolupráci byly již
v roce 2019 oslavy Dne válečných Veteránů, kterého se zúčastnili nejenom členové našeho spolku,
ale i příslušníci Krajského ředitelství PČR JmK.
Jako další významný projekt KCVV, který vznikl v roce 2020 ve spolupráci s VP ČR JmK, byl projekt
„ KŘESLO PRO HOSTA „ kde jako první usedl do tohoto křesla válečný veterán – gen. v.v.Tomáš
LOM ( radista a střelec 311 perutě RAF ) a dalším, byl pak v únoru 2020 plk. v.v. Mgr. Karel
Pospíšil, který seznámil přítomné se svými zkušenostmi získanými při výkonu své služby a
informoval o své policejní práci od nástupu až po odchod do důchodu. Po rozvolnění opatření
z důvodu koronaviru byla dne 6. června otevřena v prostorách KCVV výstava „ Brno vojenské
jednotky a jejich kasárna, aneb vojenský život v Brně od monarchie po první republiku „ a dne
23. 6. následovalo další velmi úspěšné křeslo pro hosta, do kterého usedl kriminalista, pplk. v.v.
Vladimír Matoušek, který zhodnotil svoji celoživotní práci u Policie ČR a seznámil přítomné se svou
spisovatelskou činností.
Mezi další významné akce KCVV Brno pořádané ve spolupráci se spolkem Československý legionář
SPIA Czech a VP ČR JmK byla celorepubliková konference „ Veteráni jsme s Vámi „ která se
uskutečnila v prostorách Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře dne 4. 9. 2020. Významnost této
akce podtrhli svou účastí krajský ředitel KŘ PČR Jmk, brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA, dále bývalý
policejní prezident PČR generálporučík v.v. Ing. Jiří Kolář a příslušníci Ministerstva obrany a
parlamentu České republiky, kteří vyslovili svou podporu KCVV Brno, jeho spolupráci se spolkem
VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. a organizování těchto akcí, které mají
nezastupitelný význam ve vztahu k veřejnosti a propagaci činnosti příslušníků armády a
bezpečnostních sborů ČR. V měsíci listopadu je připraveno další křeslo pro hosta, do kterého by měl
usednout plk. v.v. PhDr. Lubomír Znojil, který seznámí přítomné s práci policejních potápěčů.
Pplk. v.v. PhDr. Soňa Svobodová, MBA jako projektová manažerka KCVV a propagátorka spolku VP
ČR se jako členka Sportovního klubu Policie Brno i jako členka VP ČR zúčastňuje i různých
sportovních akcí, kde tyto organizace úspěšně reprezentuje. Dne 20. 6. 2020 se v Lednickém běhu lesy
umístila na 2. místě, dne 12.9.2020 získala stříbro na Blanské desítce, dne 23.9.2020 v hodinovce na
dráze na Moravské Slávii Brno získala první místo v Memoriálu Františka Nemetze a dne 24.9.2020
uspěla v rámci Triexpert cup – letního běžeckého poháru na 3. místě v kategorii žen nad 50 let.
Dne 25. 9. 2020 byla přizvána k rozhovoru na ČT24 kde s ní byl uskutečněn ve služebním stejnokroji
PČR a rukávovou nášivkou a kapsovým odznakem VP ČR rozhovor v pořadu „ Události komentáře“,
aby zde prezentovala nejenom svůj příběh o misi v Srbsku a vítězství na Světových policejních a
hasičských hrách, ale kde v rámci své výstupení vzorně reprezentovala i spolek VP ČR.
(https://www.ceskatelevize.cz/…25/)
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