Sdružení válečných veteránů umí pomáhat a nechat si pomoci,
Ke vzniku Sdružení válečných veteránů České republiky vedla v roce 1992 snaha pomáhat
kamarádům, kteří se po účasti v riskantních zahraničních operacích dostávali do složitých
životních situací.
Dnes tento spolek registruje na 1200 členů, kterým
není lhostejný nejen osud kolegů, ale ani jejich dětí
a blízkých či dalších sociálně slabších skupin.
Několik z bývalých aktivních vojáků, kteří
nasazovali své životy v operacích Pouštní štít či
Pouštní bouře v protisaddámovské koalici vojsk se
po návratu domů dostali do pro ně těžko
řešitelných
situací.
Pomoc
bývalým
spolubojovníkům nabídlo sdružení. Snaha pomáhat
těm druhým je patrná v celé činnosti novodobých
válečných veterán. Dnes má sdružení v každém kraji svou organizaci a soustřeďuje kolem sebe
dobrovolníky, kteří ve svém osobním volnu dokáží podat pomocnou ruku a přispět tak k dobrému
jménu sdružení.
V ohlédnutí za minulými roky, kdy se spolek etabloval na
domácí i zahraniční úrovni je celá řada úspěchů.
„Už jenom to, že se nám podařilo více než 50 bývalým
spolubojovníkům pomoci při řešení problému s hledáním
civilní práce po propuštění z armády a byť bychom pomohli
najít práci jedinému z nás, který o ni ne svou vlastní vinou
přišel, má naše činnost smysl,“ uvádí první místopředseda
Sdružení válečných veteránů pplk. v zál. Ing. Ladislav
Sornas. Doplní, že aktivity nevycházejí jen od členů krajských organizací. Ani vrcholný
republikový výbor nesedí se založenýma rukama v klidu, ale hledá cesty, jak o sobě dávat na
veřejnosti vědět. Příkladem může být několik projektů, které díky rekvalifikačním kurzům
pomohli jedincům najít nové uplatnění ve společnosti.
Odborná veřejnost, některé soukromé organizace a osoby z podnikatelských kruhů věnují
pozornost válečným veteránům, chápou a váží si nasazení našich vojáků v novodobých
zahraničních misích. Vyjadřují solidaritu s vojáky, kteří zahynuli v misích a hmatatelně pomáhají
pozůstalým rodinám.

Na nedávném XVIII. Reprezentačním plesu Městského soudu byla vydražena unikátní
sběratelská kolekce s názvem Muži 28. října. Ta byla vytvořena předními českými umělci a
mistry ke 100. výročí republiky. Základní vyvolávací cena byla při plese na Žofíně stanovena na
10 tisíc korun. Nakonec se vydražila za neuvěřitelných 700 tisíc a právě část výtěžku z dražby,
konkrétně 100 tisíc korun byla věnována Sdružení válečných veteránů a dalších 100 tisíc putuje
prostřednictvím komunitního projektu televize Prima – Prima SVĚT do nadačního fondu
Kolečko. To podporuje Centra dětské traumatologie a realizuje programy prevence úrazu dětí,
zejména v silničním provozu.
Peníze, které Sdružení válečných veteránů získalo z rukou
Zbyňka Passera, budou použity na činnost ve prospěch
válečných veteránů a jejich rodin. Peníze pomohou
financovat pietní akce k uctění památky vojáků padlých v
misích, Memoriál Nikolaje Martinova a Patrika Štěpánka v
Plzeňském kraji, Symposium k realizaci koncepce péče o
válečné veterány v letech 2019 - 2021.
Sdružení válečných veteránů srdečně děkuje dárci Zbyňkovi
Passerovi a v neposlední řadě také organizátorům XVIII.
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