Vážení kolegové,
text dopisu předsedy ÚzO VSR Přerov váženého pana kolegy plk. Josefa Mrázka mne
velmi zaujal. Několikrát jsem si jej přečetl a oceňuji věcnou kritiku oproštěnou od osobních
invektiv, s kterými se na republikové úrovni dlouhodobě setkáváme. (Právě proto jsme na
MO AČR známi jako spolek rozhádaných dědků, zahleděných jen do sebe a svého
odškodného.) Náš předseda plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský nás před akcí Zborov požádal,
abychom se zdrželi vzájemných osobních útoků na republikové úrovni. Zde mohu s klidných
svědomím prohlásit, že moji kolegové Petr Mrázek, Václav Krejčík a já jsme předsedu
uposlechli a na osobní často velmi vulgární výpady některých členů (záměrně je nebudu
jmenovat) republikového vedení přestali reagovat a věnujeme se velmi usilovně práci
výhradně jen na odškodnění pro všechny držitele rehabilitačního osvědčení.
Vzhledem k tomu, že některým formulacím předsedy ÚzO VSR Přerov dost dobře
nerozumím, nebylo by od věci, kdyby se pan kolega našeho předsednictva z vlastní iniciativy
zúčastnil.
Několik slov k Akci Zborov. Tato celorepubliková akce VSR byla klíčovou akcí k poznání
reality, ve které se náš spolek nachází. Předseda VSR ve svém zřetelném a jasném projevu
(Jeho doslovný projev si můžete autenticky vyslechnout na našich webových stránkách.)
vysvětlil, že cesta k finančnímu odškodnému, kterou nastolili pánové: Lampa, Kunzmann a
Grossmann nevedli k žádanému cíli. Celé organizaci sdělil, že nové vedení VSR touto cestou
nepůjde, nebude stále dokola dělat stejné chyby. Já osobně očekávám, že na Akci 99 nám náš
předseda vysvětlí, jakou cestou se bude pod jeho vedením naše VSR ubírat, abychom se svým
požadavkem na realizaci finančního odškodného legislativní cestou uspěli.
Jedna věc je dnes již zřejmá. VSR pod vedením předsedy Čeřovského nebude již nikde a u
nikoho o odškodné "škemrat". Zborovem se naše VSR otevřela občanské veřejnosti.
Konkrétně: RS ČR předsedy dr. Přenese (300 000 členů), NRZP ČR předsedy Mgr. Krásy
(200 000 členů) a ČSBS předsedy plk. Ing. Vodičky (6 000 členů). Sečtěte a dostanete sílu
nejméně 500 000 občanů ČR. S těmito spolky postupně náš předseda podepsal dohody o
spolupráci (memoranda), kde je zakotvený (mimo jiné) i bod, že oni budou usilovat o finanční
odškodné držitelům rehabilitačního osvědčení (podpisem dohod - memorand jsme nyní jejich
kolektivními členy). (Opět odkazuji na projev Mgr. Krásy na Akci Zborov). Na úrovní
vrcholných vládních i legislativních orgánů proběhnou jednání, kde budou vyjmenované
spolky požadovat finanční odškodné pro v současné době asi 1 600 držitelů rehabilitačního
osvědčení. (S dalšími podrobnostmi odkazuji na již zpracovaný návrh zákona, který vyšel z
"dílny" Mgr. Krásy.) S textem bude předsednictvo VSR seznámeno na svém jednání dne 13.
9. 2017 a po té jej jistě zveřejníme na našich webových stránkách.
Jen pár slov k Akci 99. Oslovili jsme Jeho excelenci velvyslance SL V ČR pana Štefana
Weisse. Máme písemný příslib (po jeho prostudování našich webových stránkách), že se naší
Akce 99 zúčastní a přednese projev k vyhlášení ČSR. (= důkaz o tom, že prestiž VSR AČR
pod vedením našeho Zbyňka výrazně stoupla.).
V příloze zasílám aktualizovaný seznam návrhů na udělení Záslužných medailí předsedy
VSR. Dělá mi radost, že o toto vyznamenání je takový zájem (jmenujte mi P VSR, které
napadlo takovéto medaile vyrobit a udělovat). Můj osobní názor je, že každý držitel
rehabilitačního osvědčení má automaticky na toto vyznamenání nárok. (Není reálné vyrobit 1
600 medailí a předat je.) Těch 42 nechám vyrobit (zatím na vlastní náklady) a v P VSR budu

prosazovat, aby medaile byla udělena všem navrhovaným, bez rozdílu zda se Akce 99 osobně
zúčastní či nikoliv. Tato akce má spojitost s akcí: VSR je spolek hrdinů, který si osvojil náš
kolega místopředseda VSR Venda Krejčík. (Viz webové stránky rubrika Naši hrdinové.)
Jmenujte mi P VSR, které s více, jak ročním předstihem, vydalo autorskou Pamětní medaili
s výraznou numismatickou hodnotou k výročí okupace Sovětskými vojsky, nebo jakoukoliv
pamětní medaili! Napadlo to jen P VSR vedené předsedou Čeřovským. P VSR stanovilo cenu
medaile na pouhých 200,- Kč. Já osobně očekávám, že naše ÚzO VSR v krajích využijí tuto
výhodnou nabídku P VSR k nákupu pro své členy, ale i k veřejnému zviditelnění v kraji v
roce 50. výročí okupace.
Jen pár slov k hospodaření naší VSR a spřátelených organizací občanské veřejnosti. Stačí
jen malá násobilka na to zjistit, že přibližně náš spolek za asi 20 let vybral na členských
příspěvcích nejméně 10.000.000,- Kč. Kde jsou? P VSR pod vedením předsedy Čeřovského
převzalo dne 8. 4. 2016 celkovou částku 83.239,24 Kč a 221 zaplacených členských
příspěvků. K 31. 12. 2016 bylo v pokladně 95.149,79 Kč a 403 zaplacených členských
příspěvků. To o něčem svědčí. Naše P VSR se nepodařilo získat účetní doklady ani účetní
uzávěrky za roky 2015 a níže - proč asi?
Naše spřátelené organizace ročně hospodaří s několika miliony korunami. Mají vlastní
velmi pěkně vybavené sekretariáty a svým zaměstnancům vyplácejí velmi slušné měsíční
platy a to i v krajích, kde mají detašovaná pracoviště. Naše P VSR je odkázáno v aktuální
době hospodařit nejvýše s 20.000,- Kč/rok vybraných na členských příspěvcích. Jaké byly
aktivity našich předchůdců, že si nedokázali zakoupit žádnou nemovitost a ani zajistit žádné
příspěvky ze státních, nebo jiných organizací. Členové předsednictva celé roky většinou
pracují na plný úvazek zcela bezplatně. Tímto stavem je dána i kvalita práce. Nedivme se
proto, že naše VSR je tam, kde je. Proto je potřebné ocenit P VSR pod vedením kolegy
Čeřovského, s jakým odhodláním se pustilo do práce. Ve velkém tempu na úrovni vládní i
legislativní republikové reprezentace provedlo rekognoskaci "terénu". Rychle jsme zjistili,
kde se naši předchůdci dopustili fatálních chyb, ale kde mohli být i úspěšní. Provedli jsme
analýzu a zjistili, že nejprve musíme mít zcela jinou VSR a pak můžeme pracovat na realizaci
odškodného. Klíčovou akcí byl Zborov. Tam jsme se otevřeli občanské společnosti a poznali
přátele, s nimiž můžeme pokročit dále. Jdeme po neprobádané cestě, ale pevně jsme se
rozhodli naší členskou základnu nezklamat.
Je tu samozřejmě otázka koalice a opozice, která je v každém spolku. Koalice buduje a
opozice jim to bourá; to je celkem legitimní. Členská základna musí rozeznat, kdo staví a kdo
bourá.
S přátelským pozdravem Petr Baubín.

