
 
INFORMACE  

o účasti členů spolku na 1. ročníku Olympiády veteránů NOS PČR 

Dne 20.8.2022 se v areálu Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Pardubice 

Čeperka uskutečnil pod záštitou policejního prezidenta, generálmajora Mgr. Martina 

Vondráška a ředitele Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy plk. Mgr. Jiřího 

Fejfara, 1. ročník Olympiády veteránů NOS PČR. Na akci byli pozváni i členové spolku 

VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. z celé České republiky a účast na akci 

nebyla podmíněna soutěžením. 

Za spolek se akce zúčastnil Krajský koordinátor pro Zlínský kraj Petr Dvořák, DiS. se dvěma 

členy spolku ze Zlínského kraje, dále členové spolku z Pardubického a Královehradeckého 

kraje. Před samotným zahájením olympiády Krajský koordinátor pro Zlínský kraj pozdravil 

jménem spolku předsedu NOS PČR pro veterány Jiřího Mergla a přítomné a předal mu 

drobné upomínkové předměty a dary.  

Úvodního slova se ujal předseda NOS PČR pro veterány Jiří Mergl, který přivítal všechny 

účastníky a hosty z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a vzdělávacího zařízení 

Čeperka. Mezi hosty byl mimo jiné i bývalý ředitel vzdělávacího zařízení plk. PhDr. PaedDr. 

Pavel Novák, MBA, za jehož vedení se v roce 2019 uskutečnil nultý ročník olympiády, a 

který v současnosti působí jako ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 

Ministerstva vnitra v Holešově, kde v květnu 2022 provedl krajský koordinátor návštěvu, na 

které plk. Novák vyjádřil zájem o spolupráci s naším spolkem. 

Součástí slavnostního zahájení bylo i udělení souhlasu paní Votýpkové s přejmenováním 

olympiády na „Memoriál Pepy Votýpky“, zesnulého člena veteránů NOS, který se 

významným způsobem podílel na organizování zájmové činnosti veteránů NOS. 

Soutěžilo se v disciplínách člunkový běh, kliky, hod granátem, kuličky, čára, patanque a hod 

podkovou, ze kterých si každý soutěžící vybral dvě. Jednotlivé disciplíny nebyly rozděleny do 

žádných kategorií. O skvělý výsledek v soutěži se postaral člen spolku VETERÁN POLICIE 

ČESKÉ REPUBLIKY z.s. ze Zlínského kraje z územní skupiny Uherské Hradiště Jaroslav 

Matůš, který v disciplíně hodu podkovou vybojoval 1. místo. 

 

Po vyhlášení výsledků následovalo avizované překvapení – příjezd tří služebních vozidel 

v barvách Veřejné bezpečnosti a ukázky policejní techniky a výstroje používané zejména 

v 80. letech. Prezentaci provedli členové občanského sdružení z Retroautomuzea ve 

Strnadicích. 

 

Pro zájemce o účast na akci bylo zajištěno stravování a ubytování zdarma přímo v areálu 

zařízení, s  dopravou z nádraží v Pardubicích a zpět. Účastnický poplatek činil 200,-Kč na 

osobu a každý účastník obdržel pamětní list a tričko. 



  

Krajský koordinátor spolku si dovolil na závěr akce jménem spolku VETERÁN POLICIE 

ČESKÉ REPUBLIKY z.s. Jiřímu Merglovi poděkovat za pozvání a bezchybnou organizaci 

v průběhu celé olympiády. Jiří Mergl následně sdělil, že pro členy spolku VETERÁN 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. už v tomto okamžiku platí pozvání i na 2. ročník 

olympiády, tedy vlastně již na 2. ročník Memoriálu Pepy Votýpky, ale i na jiné společenské 

akce, které budou veteráni NOS pořádat. 

 

                                                                                        Petr Dvořák, DiS. 

Krajský koordinátor pro Zlínský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

  


