
Zpráva o činnosti  ÚzO  VSR  Olomouc za rok 2017 

 

V úvodu vás požádám o uctění památky našich členů, kteří nás v roce 

2017 opustili: plk. Karel Štěpánek, plk. ing. Stanislav Kupš, plk. Ing. 

Svatopluk Kiml, plk. Oldřich Řezníček, plk. ing. Jaroslav Chvátil, 

paní Zdeňka Ručková, v roce 2018 plk. Bedřich Smolka. 

Čest jejich památce! 

Územní rada VSR v Olomouci předkládá členské schůzi ke schválení tuto 

zprávu: 

     V souladu s článkem 2 Stanov VSR jsme se podíleli  na propagaci 

významné účasti československých vojáků na vzniku samostatného 

československého státu i v následujících bojích za jeho svobodu. 

Spolupracovali jsme s magistrátem města Olomouc a velitelem posádky 

v Olomouci a účastnili  se  na vzpomínkových akcích a pietních aktech, při 

významných společenských výročích a státních svátcích. Ve městě 

Olomouc to byly oslavy dne vítězství 8. května 1945, dále 28. října 1918 

vznik čs. státu a 17. listopadu  1939 a 1989 Den boje za svobodu a 

demokracii. Účastnili jsme se pietních aktů u památníků obětí 2. světové 

války na Lazcích, v Zákřově a v Javoříčku. Na pozvání velitele posádky 

Olomouc jsme se zúčastnili slavnostního nástupu při oslavách Dne 

ozbrojených sil 30. června 2017 a Dne veteránů 11.11. 2017. Dne 18.12. 

2017 se účastnili naši tři členové pietního aktu u památníku amer. letců v 

Bystrovanech. Pokračovali jsme ve spolupráci s útvarem Vojenské policie 

Olomouc a občanskými spolky - Českým svazem bojovníků za svobodu, 

Svazem letců, Českou obcí legionářskou a dalšími. 

    Na členské schůzi dne 25. dubna 2017 jsme seznámili členskou 

základnu s průběhem příprav ke slavnostnímu odhalení pamětní desky 

našemu bývalému členu plk. Vojtěchu Kubalíkovi na jeho rodném domě v 

Hrdibočicích dne 27.4. 2017. Kromě členů rady se na těchto aktivitách 

podíleli plk. František Čermák, plk. Ing. Antonín Suchý, pplk. Mgr. Luděk 

Bartoš, plk. Josef Dostál.Všem patří velké poděkování. Na tomto místě 

zprávy nebude na škodu připomenout si význam celé akce pro zviditelnění 

našeho spolku na veřejnosti. Po zhotovení pamětní desky následovala 

součinnost s plk. MVDr. Milanem Žuffo-Kunčo a rodinou při vyhledávání 

údajů o životě a bojové činnosti plk. Kubalíka. Dále probíhalo jednání s 

majitelem domu v Hrdibořicích, žíjícimi syny pana Kubalíka, starostou 

obce Hrdibořice. O publicitu ve sdělovacích prostředcích se zasloužili plk. 

Ing. A. Suchý a pplk. Mgr. L. Bartoš v Českém rozhlase Olomouc, ČT 

Ostrava a TV Morava. Pozvání přijali a akce se zúčastnili zástupci kraje, 



města Olomouce, Prostějova, okolních obcí, gen. E. Boček  a také zástupce 

britské ambasády v Praze a již zmínění pracovníci medií. Po organizační 

stránce akci zajistil na profesionální úrovni moderátor Mgr. V. Hrabal, 

velitel posádky pplk. MgA Martin |Krumnikl, správce posádky plk. A. 

Kadlčík, velitel voj. policie plk. Murček, paní M. Solgová, posádková 

hudba Olomouc. Všem jsme vyjádřili své poděkování. 

Finančně se na zhotovení pamětní desky i nákladech na organizaci podílel  

Olomoucký kraj, také jsme panu hejtmanovi vyjádřili svůj dík. 

Celá akce, ojedinělá v poslední době v aktivitách územních organizací 

VSR, se dočkala i vysokého ocenění u Předsednictva VSR v Praze. 

Bohužel následovníky jsme kromě plzeńské organizace nenašli. 

    Dalším úkolem rady podle plánu činnosti byla úzká spolupráce s 

vedením VSR v Praze. Předali jsme členům informaci o projednávání 

návrhu Zákona o odškodnění v PS dne 22.2. 2017 s výsledkem, že návrh 

nebyl schválen. Plánuje se nové jednání s novou PS, která vzešla po 

posledních volbách. Další zprávy o stavu jednání nemáme. Další informací  

bylo sdělení o usnesení P VSR o zhotovení Pamětních medailí pro každého 

člena po uhrazení členského příspěvku na rok 2018 ve výši 200,- Kč. Na 

akci Zborov ke 100. výročí bitvy v DAP v Praze jsme byli pozvání, plk. S. 

Dušek byl oceněn Záslužnou medailí, převzal na čl. schůzi 26.9. 2017. 

Na tuto schůzi přijal pozvání ředitel vojenské nemocnice v Olomouci plk. 

gšt. MUDr. Martin Svoboda, kterému jsme také předali Pamětní medaili 

21. srpna 1968. Dalšího ocenění se dočkalo 8 členů naší organizace na akci 

99, která se konala 26.10. 2017 v sídle Českého svazu bojovníků za 

svobodu. Pět členů - Dostál, Jakub, Pavel, Reml, Veverka - převzali 

Záslužnou medalii osobně, další ocenění – Bartoš, Čermák, Neusser - 

převzali medaili na listopadové členské schůzi. K činnosti předsednictva 

jsme měli některé kritické připomínky sdělené formou elektronické pošty. 

Došlo i na perzonální změny ve složení předsednictva, po odstoupení S. 

Grosmana byl kooptován V. Krejčík. Další změny ve složení členů se 

očekávají na jednání P VSR dne 22.2. 2018, svou funkci dal k disposici 

tajemník P. Baubín. Byla také 6.12. 2017 zpracována Zpráva KK o 

hospodaření VSR, očekáváme od P VSR sdělení stanoviska k této zprávě. 

     Zpráva o činnosti by nebyla úplná, kdybych  nezmínil to, co je pro 

většinu našich členů nejpřitažlivější a nejzajímavější. Ze skromných 

finančních prostředků jsme se finančně podíleli na zájezdech, které 

organizovali v Přerově. Byl to zájezd na Macochu v červnu a zájezd do 

skanzenu Modrá na jižní Moravě v měsíci září. Bohužel nemohli jsme 

realizovat oblíbené sportovní dny na Jívové pro obsazenou kapacitu. Část 



financí byla využita pro zakoupení poukazů na masáže. Protože fyzická 

kondice a zdrav. stav nedovoluje většině členů účastnit se dříve oblíbených 

zájezdů byla po schválení členskou schůzí určená finanční částka 

věnována přihlášeným zájemcům jako příspěvek na úhradu vstupenek na 

divadelní a filmová představení nebo návštěvu sportovních akcí. V 

podobné praxi chceme pokračovat i v roce 2018 za předpokladu, že bude 

schválena naše žádost o dotace z Magistrátu města Olomouce a z 

krajského úřadu Olomouckého kraje, což se dovíme během měsíce března. 

 

     Poslední odstavec naší zprávy je věnován informaci o stavu naší 

členské základny. V roce 2017 jsme měli 57 členů a členek včetně 5 členů 

z Jeseníku. Kolegové z Jeseníku zastoupení por. Aloisem Hejčem ukončili 

k 31.12. 2017 své členství ve VSR. K 21.11. 2017 uhradilo své členské 

příspěvky 35 členů.Definitivní počet členů bude stanoven na příští členské 

schůzi 14.4. 2018. Každý člen obdržel či obdrží Pamětní medaili 21. srpna 

1968. Důvodů k poklesu členské základny je několik. I když nové stanovy 

schválené v roce 2016 umožnují přijímání nových členů a rodinných 

příslušníků i bez osvědčení o mimosoudní rehabilitaci, tak žádného člena 

jsme nezískali. Vedle úmrtí 6 členů v roce 2017 vede k poklesu zájmu o 

členství i zdravotní stav a vysoký věk členů a v neposlední řadě i ztráta 

motivace po rozhodnutí PS v únoru 2017 neschválit návrh Zákona o 

odškodnění a tím nedocenit vlastenecké jednání našich členů v roce 1968. 

V Plánu činnosti ÚzO VSR Olomouc vás rada seznámí s akcemi, které 

navrhujeme pro členy v tomto roce. Bude záležet na územní radě i na 

každém členovi, jaká bude budoucnost našeho spolku v tomto roce i letech 

dalších. 

     Závěrem mi dovolte poděkovat členům rady za jejich obětavou práci a 

všem členům za jejich aktivní přístup. 


