
ZÁPIS z mimořádného zasedání ÚR VSR – příprava konání 1.ČS formou DČS. 

 
Mimořádné zasedání ÚR VSR se uskutečnilo dne 17.2.2016 od 10 do 14 hod v objektu 

Posádkového velitelství Praha, Čínská 26/22, Praha 6. 

 

Zasedání zahájil kol. Ott a řízení předal kol. Čeřovskému. 

Přítomni podle prezenční listiny, omluveni: kol. Sovadina a Lampa, neomluveni: kol. 

Javůrek a Král, host: kol. Nedvídek. Jednání bylo usnášeníschopné. 

 

Program jednání: 

1.Zpráva hospodáře o hospodaření za rok 2015. 

2.Příprava konání ČS formou DČS v jednotlivých ÚzO (pokyny, vysvětlení, odpovědi na 

dotazy apod., návrh alespoň jedné kandidátky PVSR, připravte si kandidáty, se kterými se 

předem domluvíte, že budou ochotni funkci přijat, případně, jakou činnost by chtěli 

vykonávat 

3.Diskuze k 14. CK na web VSR, vyhodnocení průběhu CK 

4.Různé podle zájmu a času 

 

ad1.Kol. Starý přednesl obsáhlou zprávu o hospodaření VSR za rok 2015. Text svojí zprávy 

zašle ke zveřejnění na web. V rozsáhlé diskuzi odpověděl na všechny dotazy. 

Usnesení: Pro rok 2016 je členský příspěvek 100,- Kč. 

 

ad2.Organizační opatření k přípravě 1. členské schůzi VSR podrobně přednesl kol. Ott. V 

rozpravě odpověděl na všechny dotazy. Postupy včetně termínů zveřejní na našich 

webových stránkách. Druhá část (schválení alespoň jedné kandidátky) se nepodařila. Osobní 

příslib kandidovat se zavázali pouze kol. Čeřovský, Baubín, Starý (dva další kandidáty do 

celkového počtu 5 se nepodařilo přesvědčit). Diskuze byla velmi vleklá a to zvláště proto, 

že někteří přítomní opakovaně prosazovali projednávání odškodného (nebylo vůbec na 

programu). Po rozsáhlé debatě na toto téma stejně k žádné shodě nedošlo. Projednávání 

tohoto bodu vyčerpalo všechen čas vyhrazený pro celé zasedání a proto se na další navržené 

body jednání nedostalo. 

Usnesení: Kol. Čeřovský, Baubín se pokusí osobními konzultacemi zbývající 2 členy do 

PVSR získat. Kandidátům do PVSR se doporučuje, aby na webokách zveřejnili svůj 

velmi stručný osobní příběh. 

 
Ve věci vyhodnocení průběhu 14. CK VSR doporučuji se seznámit s textem již na webovkách zveřejněný pod 

názvem: „Vyhodnocení diskuze 14. CK VSR konané dne 25.11.2015“ ze dne 1.2.2016, signovaný: Petr Baubín. 

 

Mimo program jednání kol. Weiss informoval o úmrtí dlouholetého hospodáře VSR kol. 

Králíka. Přítomní jeho památku uctili minutou ticha. 

 

V Praze dne 17.2.2016 

 

Zapsal: Baubín. 

 

 

 

 


