
Komunitní centrum pro válečné veterány Brno  

❖ Je centrem volnočasových aktivit válečných 

veteránů. 

❖ Má za cíl zpětnou integraci veteránů do 

společnosti, pomáhat veteránům vytvářet 

podmínky a aktivity směřující k setkávání 

veteránů, dává prostor pro sdílení 

zkušeností a zážitků. 

❖ Řeší a poskytuje psychologickou pomoc při 

řešení následků psychické zátěže po návratu 

ze zahraniční operace.  

❖ Nabízí poradenství při řešení rodinných,  

osobních a jiných problémů. 

❖ Působí jako místo pro diskusi, přednášky, 

workshopy, projekce, výstavy a jako školící 

centrum pro další vzdělávání a přípravu 

bývalých vojáků a válečných veteránů. 

❖ Poskytuje personální poradenství a řídí 

přednášky pro zvýšení zaměstnatelnosti       

a potenciálu zařazení se do civilního života 

po ukončení vojenské kariéry. 

❖ Zaštiťuje mezinárodní setkání a setkání 

účastníků misí dle působení a oslavy 

významných výročí a událostí. 

❖ Poskytuje všestrannou nabídku aktivit           

a zázemí ve vybavených prostorách centra    

i mimo něj. 

 

 

„Hymna života“  

Život je šance - využij ji 

Život je krása - obdivuj ji 

Život je blaženost - užívej ji 

Život je sen - uskutečni ho 

Život je výzva - přijmi ji 

Život je povinnost - naplň ji 

Život je hra - hrej ji 

Život je bohatství - ochraňuj ho 

Život je láska - potěš se s ní 

Život je záhada - pronikni ji 

Život je slib - splň ho 

Život je smutek - překonej ho 

Život je hymna - zpívej ji 

Život je boj - přijmi ho 

Život je štěstí - zasluž si ho 

Život je život - žij ho.“ 
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Pomoc a podpora 

vojákům – válečným veteránům 

a jejich rodinám. 
 



Pomoc a podpora rodinám:  
 

❖ Možnost uspořádat v prostorech centra 

společné setkání rodin, které mají 

blízkého člověka v zahraniční operaci 

(K dispozici je vybavený koutek pro děti, 

kuchyňka, společenské místnosti) 

❖ Prostor pro sdílení zkušeností a pocitů, 

příležitost vzájemně se obohatit               

a povzbudit v odloučenosti a samotě  

❖ Možnost anonymního rozhovoru 

s kaplanem nebo psychologem 

❖ Právní poradenství 

❖ Sociální poradenství 

 

 

 
 

 

 

 

Pomoc a podpora vojákům – válečným 

veteránům:  

 

❖ Nabídka bezpečného místa = možnost 

anonymního, důvěrného (zpovědního) 

rozhovoru s kaplanem nebo 

psychologem  

❖ Právní poradenství 

❖ Sociální poradenství 

❖ Informace o „Zelené cestě“ (přednostní 

objednání a vyšetření ve VN Brno) 

❖ Možnost krátkodobého ubytování 

❖ Poskytnutí informací o benefitech pro 

válečné veterány  

 

 
 

Informace kdo je válečný veterán a jak získat 

status válečného veterána: 

 
http://www.veterani.army.cz/novodoby-veteran 

http://www.veterani.army.cz/jak-ziskat-osvedceni-2 

Komunitní centrum pro válečné 

veterány je součástí Vojenské 

nemocnice Brno.  

Adresa:  

Dobrovského 27c, vchod z ul. Vodova 

612 00 Brno-Královo Pole 

Kontakt 

kpt. Mgr. Gabriela Horáková, kaplanka 
VN a KCVV, tel: 724 696 134 

Provozní KCVV: 720 069 929  

E-mail:  

kaplan@vnbrno.cz 

provozni@cvvbrno.cz  

Web:  

www.kcvvbrno.cz 

Facebook:  

https://www.facebook.com/kcvv.cz/ 
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