
Vážení zastupitelé našich organizací, Vážení přítomní, dovolte se mi představit, mé jméno je 

Josef Pulík a pracuji ve VSR od jejího založení. Přes 12 let jsem předsedou ÚzO - Sokolov a 

skoro 10 let KR rady - kraj Karlovy Vary a současně členem ÚR- VSR. Za tuto dobou 

jsem  zažil od svých členů více kritiky než chvály na VSR. Neustálé hádky a roztržky ve 

vedení jsou příčinou, že řada krajských i okresních organizací nás opustila. Na této nedostatky 

jsem písemně upozorňoval ÚR- VSR, vše zůstalo při starém a nebylo řešené. 

Budu mluvit konkrétně: 5. 10. 2013 jsem písemně sdělil všem členům ÚR -VSR  na tuto 

skutečnost.  

KR-VSR, kraj KV   
a) ÚR - VSR pod novým vedením se rozpadá 

b) předseda rozdělil organizace na poslušné a neposlušné (včetně členů) 

c) z jednání ÚR vyhodil pro neposlušnost řádně zvolené členy Pražské organizace - Praha je 

bez zastoupení v ÚR 

d) schváleného delegáta ÚR p. plk. Patrovského nevzal úmyslně na setkání naší delegace s 

panem prezidentem. 

e) přestal komunikovat s předsedy některých krajů 

f) na zasedáních prosazuje vlastní názory, nepřipouští názory jiné 

g) často se chová ke členům ÚR nekultivovaně až hrubiánsky. 

h) neuvědomuje si, že může jednat s úřady jen to co schválí ÚR - VSR 

i) zápisy z jednání z předsednictva i ÚR nepředkládá členům ÚR 

j) program ze zasedání rady není předem znám, jednání je stereotypní - stížnosti na předsedu, 

nesprávné hospodaření s financemi a odškodné za rehabilitaci  

Doklad našeho jednání:  čte až 4 hodiny stížností, které na něj přichází. ,,Vážený kolego, 

velmi si vážím tvého postoje. Ne každý má žaludek na Lampu, nám vyhrožuje a snaží se nás 

zrušit již přes půl roku - nedáme se. Přeji, aby si klidně udržel a užíval si  důchodu. Děkuji za 

vyjádření a podporu. 

,,Příteli HORÁKU,, Nejprve jsem se domníval, že dopis nepatří mé osobě. Já už přes rok 

předsedu KR - Ústí nad Labem nedělám. Jako hlavní důvod je můj spor  s panem Lampou. Je 

to bezcharakterní člověk se sklonem k podvodům a manipulacím. Chtěl jsem, aby obsah 

našeho telefonního rozhovoru  mi zaslal písemně, ale vše zapřel. Vyhrožoval vyhozením a 

zrušením KR, atd.  

V tomto tónu probíhaly zasedání ÚR - VSR. 

Naše návrhy - nerealizované : 
1. Už počátkem roku naše organizace navrhovala, že tento rok je rokem 45 výr. 

neoprávněného vstupu vojsk Varšavské Smlouvy na území ČSR. Proto navrhujeme pro ÚR- 

VSR požádat MO o výrobu a udělení pamětní medaile se stužkou pro každého člena VSR. (i 

za spoluúčasti na financování) 

2. Upozornit MO na připomínky členů: a) příspěvek na rehabilitaci a lázeňství ( VOLAREZA 

) nabízí 1100/Kč je pro nás neúnosné. 

                                                             b) zvýšit pomoc v nouzi (pobyt na den se poskytuje od 

300-500 Kč/den ) 

3. Umožnit na každém zasedání ÚR  na pětiminutové vystoupení každého člena ÚR, aby 

seznámil členy ÚR - co se odehrává v jejich organizacích a také rovněž doložil počet členů 

ÚzO. 

 

Závěr Krajské Rady - Karlovy Vary. 

1. VSR jako organizace za přičíněním špatného vedení je v rozkladu a spěje k zániku. 

2. K záchraně organizace je zapotřebí urychleně odvolat celou ÚR a zvolit novou. 

3. Vrátit do organizace tolerantnost, inteligenci a demokratičnost. (Dr. Pavlík, Ing. Suchý) 

HESLO: slušnost, kultivovanost a právní vědomí 



 

5. 10. 2013 předsednictvo KR- Kraj Karlovy Vary (odeslat všem členům ÚR - VSR ). 

 

 

Současnost - Co zajímá a řeší naši členové VSR 
 

a) odškodné cestou PS, je neprůchodné, ale nechme to běžet. 

    (pro doktora Seďu navrhujeme jako pomocníky poslance od nás: ČSSD PaedDr. Novotný 

ANO - Ing. Procházka, PhDr. Soukup a za KSČM Mgr. Borka ) 

b) řada odborníků nám radí, zkuste to cestou jednorázového odškodnění, je to průchodnější 

(navštivte pana prezidenta, pana Babiše, pana ministra MO a pana Sobotku). Ti co rok 1968 

zažili nás určitě podpoří - ti mladí budou mít k tomu výhrady. 

c) ÚR - VSR nechť řeší, co lidé žádají a potřebují. (Ústav pro nemohoucí, lázně cenově 

dostupné a pomoc v nouzi  - cestou orgánu MO) 

 

Jsem rád, že mohu dnes sdělit, že nové vedení má u nás podporu - jeho jednání je věcné a 

nehádavé. 

Přeji Vám zdraví a úspěch v práci. 

 

člen ÚR- VSR plk. Mgr. Josef Pulík  

 


