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Slovo od srdce k srdci – č. 2 

 
Vážení přátelé, rehabilitovaní - spolubojovníci! 

 

 S uspokojením Vás tentokrát mohu informovat o tom, že se naše Územní organizace 

Vojenského sdružení rehabilitovaných Armády České republiky Prahy 5 a Prahy 13 

stabilizovala. Rada ÚzO se scházela v hospůdce Cafe v Motole podle plánu schůzek, které 

byly uveřejněny v lístku: Slovo od srdce k srdci – č.1. 

 Dne 5.6.2012 přijal prezident republiky Václav Klaus delegaci VSR AČR, kterou 

vedl náš předseda plk. Ing. v.v. Jan Lampa. „Pan prezident k nám byl ohleduplný a lidsky 

vstřícný, vždyť sám po roce 1968 nemohl vědecky pracovat. Vcítil se do problému 

rehabilitovaných vojáků, což nemůžeme říci o mnoha politicích anebo poslancích tohoto 

státu, že si pan prezident váží občanů, kteří v roce 1968 zaujali k okupaci záporné 

stanovisko, svědčí i délka setkání, a to přes jednu hodinu.“ Cituji část článku, který plk. Ing. 

v.v. Jan Lampa zveřejnil v našem Zpravodaji č. 3/2012. 

 Dne 21.11.2012 se na Krajském vojenském velitelství Praha uskutečnila schůzka 

předsedů ÚzO. Ředitel KVV Praha plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš nás seznámil s výhledem na 

rok 2013. Pan František Macho (o.z. KVV Praha – péče o vojenské důchodce) nám předal 

žádosti na poskytování poukazů vojenských lázeňských a rekreačních zařízení na rok 2013, 

které jsou u mne k dispozici a je možné si je vyzvednout na našich plánovaných schůzkách. 

Pan plk. Ing. v.v. Karel Nedvídek – předseda Krajské rady Praha VSR AČR soustřeďoval 

požadavky na výtisky Zpravodaje VSR AČR na rok 2013, které také budou u mne k 

dispozici.  

 Činnost naší ÚzO se soustředila na sepisování našich životních osudů, aby po nás 

zbylo poučení pro příští generace. Texty těchto životních příběhů se zatím soustřeďují u 

mne. Předpokládám, že během roku 2013 se ustaví redakční rada, která tyto textu připraví k 

publikaci. 

 Proběhlo jednání na úrovni Městské části, kde jsme odboru školství nabídli zajistit 

přednášky na téma vycházející z našich životních zkušeností.  

 Oficiální hranice chudoby v letošním roce byla stanovena na měsíční příjem 9 300,- 

Kč. V diskusích na našich schůzkách jsme se domluvili, že se k této hranici blížíme. Já 

konkrétně mám starobní důchod pod touto hranicí. Proto hlavním pracovním úkolem naší 

ÚzO i celého VSR AČR musí být realizace Zákona č. 87/1991 Sb a Zákona č. 119/1990 Sb. 

Iniciovali jsme vznik stálé pracovní skupiny, která by se zabývala realizací těchto zákonů, 

který mimo jiné pojednávají i o našem případném odškodnění. Návrh na vznik stálé 

pracovní skupiny jsem předal Krajské radě VSR AČR Praha k realizaci dne 26.11.2012. 

 Uskutečnilo se setkání s předsedou Rady seniorů a postižených ČR Bc. Václavem 

Krásou, který v roce 1991 byl poslancem Federálního shromáždění a podílel se na 

schvalování Zákona č. 87/1991 Sb. Přislíbil organizační pomoc, protože ho zaujala 

skutečnost, že po 22 letech nebylo odškodnění realizováno. 

 Uskutečnilo se jednání s vedoucí Odboru sociálních služeb Městské části Prahy 13 

Mgr. Helenou Hájkovou. Písemnou formou bylo dohodnuto, že můžeme využívat Středisko 

sociálních služeb Prahy 13 „Lukáš“. Především bylo dohodnuto, že se můžeme scházet ve 
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dnech: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 2.9., 7.10., 4.11. a 2.12.2013 od 11 hod v Klubu 

seniorů I. Vedoucí tohoto klubu je Mgr. Svatava Bulířová.  

 V Lukáši můžeme využívat i další poskytované služby (levné stravování, masáže, 

rašelinové zábaly, biolampu, přepravu imobilních občanů) a celou řadu dalších služeb podle 

sazebníku (celé 2 strany textu) Střediska sociálních služeb Prahy 13. Smlouvu o 

poskytování pečovatelské služby s uživatelem sepisuje vrchní sestra (hlavní koordinátorka) 

paní Zuzana Vinšová Tel.: 235 517 647, 724 952 592. 

 Středisko sociálních služeb Lukáš se nachází v ulici Trávníčkova 1746/37, Praha 13. 

Na druhou stranu tohoto lístku jsem nechal zkopírovat plánek přístupové cesty.  

 Sociální problematiku na Praze 5 řeší Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, 

která sídlí na adrese: Nám. 14. října 11, Praha 5, T.: 257 318 995. 

 Po dohodě s šéfredaktorem Stopu (pro Prahu 13) PhDr. Samuelem Truschkou a 

redaktorem Pětky (pro Prahu 5) Bc. Luďkem Sefzigem se v těchto časopisech budou občas 

objevovat kratičké aktuální zprávičky o činnosti naší ÚzO. 

 A nyní poněkud pochmurná zpráva. V roce 2012 naše řady navždy opustili: pplk. 

JUDr. v.v. Leopold Ivan, plk. MUDr. v.v. Vladimír Kostka, Csc. a plk. v.v. Milan Krampla. 

Čest jejich památce!    
 Životní jubilea v roce 2013. Sedmdesáti let se dožijí: npor. v.v. Petr Baubín 30.5.,   

plk. Ing. v.v. Josef Bílek 26.7.. Osmdesáti let se dožijí: pplk. Ing.v.v. Stanislav Grossmann 

25.4., kpt. v.v. Jan Rokos 12.7., pplk. v.v. Oldřich Stupka 14.1. a mjr. RNDr. v.v. Ivan 

Štrbáň 15.1.. Devadesáti let se dožije  pplk. v.v. Vojtěch Řepka 19.8.. A to nejlepší na 

konec. Naším nejstarším členem je plk. Ing. v.v. Jaromír Lisý, který se 3.2. dožívá 92 let. 

Upřímně a z celého srdce blahopřeji. 

 Věkové složení v roce 2013: 60 – 69 let 3, 70 – 79 let 11, 80 – 89 let 24, 90 – 100 let 

2. Průměrný věk členů našeho ÚzO je 80,9 let. Celkem se nás roku 2013 dožilo 40. 

 Členský příspěvek v roce 2013 byl stanoven na 130,- Kč. Členský příspěvek nelze 

posílat na BÚ, protože naše ÚzO nemá právní subjektivitu a proto nemá ani účet u banky. 

Členské příspěvky na našich schůzkách vybírám osobně, protože nemáme pokladníka. 

Předpokládám, že se v letošním roce někdo přihlásí a bude funkci pokladníka vykonávat. 

 Do roku 2013 Vám vážení přátelé, rehabilitovaní - spolubojovníci přeji pevné zdraví 

a optimismus do dalších let Vašeho života. Zde prohlašuji, že veškeré úsilí ve funkci 

předsedy ÚzO budu věnovat zlepšení naší tíživé sociální situaci. Přesto, že se v roce 2013 

dožiji 70 let jsem téměř nejmladší z naší organizace. Považuji za svoji povinnost převzít 

odpovědnost za naše odškodnění a tím částečné řešení našeho sociálního postavení. V této 

souvislosti se obracím na kolegy: nprap. v.v. Jiří Čihák, nprap. v.v. Jiří Driesel a mjr. Ing. 

v.v. Jaroslav Effenberk, kteří jsou z nás nejmladší. Žádám Vás vážení kolegové zvažte své 

časové a intelektuální možnosti v práci ve výboru naší ÚzO.   

  

V Praze dne 31.12.2012  

 

S plnou úctou a přátelským pozdravem Váš 

                                                                                                                 npor. v.v. Petr Baubín 

 
  


