
 
Vážení veteráni, přátelé, kolegové, příznivci vojenské historie, 

termín konference na Téma „Veteráni, jsme s vámi“ se blíží. Máme přislíbenou účast 

vrcholných představitelů MO ČR a dalších, kterým není osud veteránů lhostejný. Máte 

jedinečnou možnost diskutovat nad oblastmi, které vás trápí a na které byste měli dostat 

relevantní odpovědi. 

Není nic jednoduššího než se zaregistrovat na následujících odkazech. Nezabere vám to               

více než 1 minutu. Je to velmi důležité nejen pro organizátory konference:  

https://kcvvbrno.cz/blizi-se-konference-veterani-jsme-s-vami-4-9-2020/ 

https://cslegionar.cz/registrace-konference-veterani-jsme-s-vami-4-9-2020 

Registraci lze provést i v den konání konference na místě. 

Neváhejte, je to mimořádná možnost pro Vás, pro veterány, pro nás všechny. Program 

konference je následující: 

ZAHÁJENÍ                                       09.00 - 09.10 h 

• Státní hymna 

• Přivítání hostů 

• Úvodní slovo – předseda spolku Československý legionář –SPIA Czech a ředitel 

Hvězdárny a planetária Brno 

 

I. blok: Poslání a cíle Komunitních center pro válečné veterány          09.10 - 10.40 h 

• Regionální zaměření a cíle KCVV Praha 

• Regionální zaměření a cíle KCVV Olomouc 

• Regionální zaměření a cíle KCVV Brno 

 

PŘESTÁVKA                  10.40 -11.00 h 

II. blok: Co dál a kam směřujeme                          11.00 -12.30 h 

• Vize Odboru pro válečné veterány MO po personálních změnách  

• Představení a kompetence veteránů PČR  

• Jak dál posunout hnutí veteránů v gesci MO  

• Záměry a cíle Asociace spolku válečných veteránů  

 

PŘESTÁVKA – OBĚD – formou rautu                                                             12.30-14.00 h 

III. blok: Výzvy a jejich ohrožení                          14.00 -16.00 h 

• Rizika zneužití válečných veteránů ve spojení s extrémismem  

• Využití veteránů v aktivní záloze  

• Koordinace činnosti válečných veteránů nejen Ozbrojených sil ČR  

• Představa podpory veteránů ze strany Senátu PČR 

 

Ukončení, vydání pokynů k další činnosti                                   16.00 - 16.15 h 

https://kcvvbrno.cz/blizi-se-konference-veterani-jsme-s-vami-4-9-2020/
https://cslegionar.cz/registrace-konference-veterani-jsme-s-vami-4-9-2020


 
 

Prohlídka Hvězdárny a planetária podle vlastního uvážení                                  16.30 – 16.50 h 

 

Poznámka: Změna programu a témat vyhrazena 

Místo konání konference a recepce: Hvězdárna a planetárium BRNO, Kraví hora 2, 616 00 

Brno 

Po celou dobu konference bude k dispozici vernisáž obrazů s tematickým zaměřením na 

veterány válek a zahraničních misí. 

 

Podvečerní a večerní program: 

17.00 - 17.45 – Vernisáž výstavy „… s vědomím rizika – příběhy českých vojáků v 

zahraničních operacích 1990-2020“ - VHÚ 

18.00 – 19.00 - koncert pěveckého sboru Kampanela 

19.00 - 21.00 - raut v prostorech Hvězdárny a planetária Brno 

21.00 - ukončení a odjezd 

 

 

 

 

 


