
 
 

     V pátek dne 15. června L.P. 2018 v odpoledních hodinách za krásného slunečného počasí, 

konalo se slavnostní setkání u příležitosti oslav Dne Veteránů policie ČR. Úderem patnácté 

hodiny sešlo se v Kynologické základně Krajského ředitelství policie ČR MS kraje v Nové 

Vsi pod Hulváckým kopcem 75 policejních veteránů včetně osmi hostů z okresů a dalších pěti 

význačných funkcionářů. Byli jimi náměstek ředitele  pro vnější službu KŘ Policie ČR plk. 

Mgr. Radim Daněk, ředitel Městského ředitelství policie ČR v Ostravě plk. Mgr. Vladimír 

Štalmach, Vedoucí Obvodního oddělení policie ČR Poruba II. npor. Bc. Miroslav Stohel a 

Ing.Pavel Gluc, předseda Krajské rady seniorů ČR MS kraje. 

     Po úvodním projevu tématicky zaměřeném ke vzniku z.s. Veterán policie ČR, ke kterému 

došlo 18. června 2008 ve Vysokém Mýtě, pokračoval Mgr. Vilém Vaculík ve výčtu činností. 

V současné době má spolek v celé republice 3700 členů. Ve svém projevu Mgr. Vaculík dále 

zmínil současné těžkosti zaviněné jednak zdravotní indispozicí dosavadního leadera krajského 

kolegia Bedřicha Fialy, který na svoji funkci rezignoval a hledáním vhodného kandidáta, 

který by jej nahradil, když se dosavadní uchazečka na tuto funkci Mgr. Jana Kubošová 

rozhodla ve své kandidatuře nepokračovat. Situace je o to těžší, že před nedávnem zemřel 

člen krajského kolegia a předseda kontrolní a revizní komise při prezidiu veteránského spolku 

Leon Lipský.Dále kolega Vaculík přítomné informoval o některých činnostech, kterými se 

někteří členové spolku zabývají. Tak například v dubnu letošního roku byla uskutečněna 

tryzna u hrobu zavražděného policisty majora in memoriam Reného Vitáska. K vraždě došlo 

před dvaceti lety. K tomuto smutnému jubileu byl Mgr. Vilémem Vaculíkem a Josefem 

Šimůnkem napsán almanach. Kromě toho je několik kolegů, kteří jsou činní jako starostové 

obcí nebo jako přísedící u soudu a podobně. V našem spolku je rovněž vedena kronika, která 

dokumentuje veškeré aktivity. Dále byla podána informace, že dne 13. září 2018 proběhne 

v Praze IV. sjezd našeho spolku.  

Na slavnostním shromáždění se dočkali ocenění někteří naši členové. Jsou jimi Jiří Paščák, z 

opavské sekce, který byl dekorován Čestnou medailí VPČR II. stupně, Antonín Rolný, 

vedoucí  novojičínské sekce Čestnou medailí VPČR I.stupně, Jarmila Paščáková vedoucí 

opavské sekce Čestná medaile VPČR I. stupně, Josef Pekárek Vyznamenání VPČR skupiny 

Kříž III.stupně, Milan Hajný, člen Krajského kolegia a vedoucí pro Ostravu-město 

Vyznamenání VPČR skupiny Kříž II. stupně. Další ocenění kolegové Milan Bláha a Libor 

Kocourek  se k převzetí vyznamenání nedostavili. 



Na závěr svého vystoupení poděkoval Mgr. Vaculík npor. Bc. Miroslavu Stohelovi za 

vstřícnost a podporu naší činnosti v budově Obvodního oddělení policie ČR II. 

v Heyrovského ulici v Porubě. Poté pronesli své proslovy plk.Mgr. Radim Daněk, plk. Mgr. 

Vladimír Štalmach a Ing. Pavel Gluc. 

K pohoštění byl podáván již tradiční bramborový salát s kuřecím řízkem a na svlažení hrdla 

pivo o mocnosti 10 °. Stalo se již tradicí, že naše veteránská shromáždění obzvláštní manželka 

našeho kronikáře Anna Šimůnková cukrovím vlastní výroby. Po oficielní části shromáždění 

následovala ve vší slušnosti volná zábava do pozdních večerních hodin.  

Nebyly zaznamenány verbální, ba ani fyzické konflikty. Ovšem, pro takový jev lze nalézt 

logické vysvětlení. Policisté byli nuceni po celou dobu svého produktivního věku krotit vášně 

a to je atribut, který je vypěstován i po zbytek života. Totiž, být policistou není zaměstnání, 

nýbrž „poslání.“                   J.Š.III.                                                                                         
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 


