Spolupráce
s Komunitním centrem pro válečné veterány, zřízeném při ÚVN Praha
navázána

Vážení kolegové,
dovolte abych Vás informoval, že s odkazem na dosavadní velmi dobrou spolupráci při
poskytování zdravotních služeb pro členy spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY z.s. (VP ČR), Ústřední vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní
nemocnicí Praha, (ÚVN) a zejména s odkazem sourodých zájmů obou stran v oblasti
podpory a propagace válečných veteránů, s úctou k tradicím České republiky, jejích
ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, se zvláštním zřetelem ke spolupráci Policie České
republiky a Armády České republiky, byla dodatkem č. 3, ze dne 26. 4. 2021, podepsaným
zástupci obou stran, za spolek VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. (VP ČR),
jeho prezidentem, JUDr. Jaroslavem Zemanem a za Ústřední vojenskou nemocnicí Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, (ÚVN), jejím ředitelem, prof. MUDr. Miroslavem
Zavoralem, PhD, rozšířena dosavadní spolupráce mezi oběma stranami a to z poskytování
zdravotních služeb pro členy spolku, na poskytování i služeb pro členy spolku v rámci
k tomu zřízeného Komunitního centra pro válečné veterány při ÚVN.
Komunitní centrum (KCVV) vzniklo v přízemních prostorách v Domově sester v ulici
U Čtvrté baterie, na Praze 6, v sousedství Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) a tvoří ho
několik místností. Kromě pomoci válečným veteránům bude po skončení pandemických
opatření nabízet pro své členy a i pro veřejnost nejenom volnočasové akce nebo výstavy na
téma zahraničních misí, ale má být místem setkávání, odpočinku a pomoci. Mimo tyto
aktivity centrum plánuje nabízet rovněž válečným veteránům, mezi kterými jsou i příslušníci
PČR, poradenství i při odchodu do civilu, kariérní, finanční i psychologické konzultace a
zázemí při návštěvě nemocnice. V plánu jsou také volnočasové akce pro rodiny veteránů.
V současné době Ministerstvo obrany eviduje 212 válečných veteránů z druhé světové války a
15.500 novodobých veteránů, mezi které patří i příslušníci bezpečnostních sborů, kteří
absolvovali zahraniční vojenské mise.
Z důvodu pandenie, není dosud činnost KCVV zahájená. O termínu otevření centra budete
informováni.
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