
Kolego Baubíne, 

 Čistě náhodou se mi dostala do rukou zpráva o založení „Demokratické a 

svobodné PLATFORMY VSR 2016“. Jsem opravdu na rozpacích pochopit, co Vás 

k tomuto kroku vedlo. Možná, že je to pozůstatek myšlení a plánů na založení 

„Pražské iniciativy“. V žádném případě Vám nechci brát možnost slučovat se 

s kýmkoliv, kdo by Vám byl názorově blízký v pohledu na možnosti 

demokratického a svobodného jednání v rámci VSR. Konečně, vždyť jste byl 

zvolen do funkce tajemníka Předsednictva VSR a jako takový funkcionář máte 

možnost – neřku-li povinnost, tyto zásady prosazovat do života a jednání všech 

složek VSR.  

Nacházíte hlubokou krizi v jednání vedoucích složek VSR, že se nedokáží na 

čemkoliv pozitivním dohodnout. Moje první otázka. Vy se necítíte být jedním 

z funkcionářů Předsednictva VSR? Nebo, jako tajemník téhož, pouze tak 

z povzdálí pozorujete dění ve VSR, sčítáte chyby a nedostatky a místo jejich 

řešení v domácím prostředí uvažujete o nějakém jiném orgánu, který by byl 

schopen sporné otázky za Vás vyřešit? Pokud si dobře vzpomínám, tak podobná 

akce již z Vaší strany jednou proběhla – „Pražská výzva“. Obě akce Vámi 

prosazované se podobají jako vejce vejci. Vždy se jedná o získání vedoucí pozice 

mimo rámec volených orgánů VSR.  

Moje druhá otázka. Tady musím začít Vaší nápovědou – „kdo se mnou bude 

souhlasit a bude mít zájem společně se mnou vytvořit základní dokumenty VSR 

muže dále pokračovat. A nyní ta otázka. Co se stane s těmi, kteří souhlasit 

nebudou? Ať se jedná o mejlisty, nebo ty ostatní? Z těch se stanou druhořadí 

členové VSR, nebo se vyškrtnou z našich řad pro nepochopení ambicí kolegy 

Baubína?  

Moje třetí otázka. Ta se týká problému, s čím nejdříve začít. Kolego Baubíne, 

pokud se v roce 2016 musíte ptát, jaká je vize (program) VSR který hodláte 

změnit, musím konstatovat, že je mi záhadou, jak chcete zastávat funkci 

tajemníka Předsednictva VSR. Jedna rada na závěr – nespoléhejte se na 

„kvalifikovaný intelektuální potenciál“ ten Vám asi štěstí nepřinese. 

 V Olomouci 26.2.2016. 

       Plk. Karel Štěpánek. 


