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Vážené členky, vážení členové VSR,
mám pro vás několik závažných informací o další činnosti našeho spolku:
Tajemník VSR podle již schváleného plánu činnosti VSR objednal kongresový sál DAP na
naše celorepublikové shromáždění k připomínce srpnových událostí 1968, které se uskuteční dne
27.6.2018 a já jsem podepsal scénář tohoto zasedání, který vám posílám v příloze. Do 30.4.2017
musíme ještě podat závaznou žádost na předepsaném formuláři, aby MO ČR mohlo tuto naší akci
zařadit do plánu činnosti MO ČR 2018 a my mohli čerpat finanční prostředky.
Dále vám sděluji, že tajemník z vlastních prostředků nechal vyrobit 100 ks (výrobní cena:
150,- Kč/ks) autorských, Pamětních medailí 1968. Autorský návrh byl již dříve publikován a
schválen. Tajemník tyto Pamětní medaile 1968 vložil do VSR k dalšímu využití. V občanské
veřejnosti jsme zaznamenali numismatický zájem zakoupit 1 ks/1.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že
naše VSR je neziskovou organizací, nemůže ani svým členům Pamětní medaile 1968 prodávat.
Navrhuji zvýšit členský příspěvek na rok 2018 ze současných 70,- Kč/rok na 200,- Kč/rok s tím, že
Pamětní medaile dostane člen zdarma. Prakticky se pro člena sníží členský příspěvek ze 70,- Kč/rok
2017 na 50 Kč/rok 2018. V této věci ukládám tajemníkovi provést 10. elektronické hlasování o výši
členského příspěvku na rok 2018.
Připomínám, že na našich webových stránkách je prezenční listina akce Zborov. Místa v sále
je více než pro 50 osob. Očekávám, že se další členové z krajů i Prahy do prezenční listiny zapíší.
V současné době projednáváme účast VIP hostů. Tajemník zahájil vyjednávání s MO ČR o částečné
úhradě akce Zborov, protože jsme tento návrh podali po termínu (30. 4.2016). Je to pochopitelné,
protože výsledky volby nového P VSR po 1. členské schůzi byly vyhlášeny až 13.7.2016.
Z této situace si musíme vzít poučení a akci celorepublikového významu VSR na rok 2019
musíme nahlásit nejpozději do 30.4.2018. A to i v tom případě, že nové P VSR bude 2. členskou
schůzí schváleno až na podzim 2018. Musíme prolomit dosud zaběhanou praxi, odcházející P VSR
za sebou nenechává kontinuitu činnosti a nově zvolené P VSR začíná od nuly.
Dále vám sděluji, že jsme zahájili vyjednávání o realizaci odškodného v dalším kole na
úrovni MO ČR a PSČR. Při těchto vyjednáváních uplatňujeme zásady, již dříve P VSR schválených
o „sebereflexi“ a „když odškodné tak s MO ČR nikoliv proti MO ČR“. V souvislosti
s oprávněnými připomínkami některých poslanců – tady jen parafrázuji „… je mezi nimi více těch,
kteří by měli být za spolupráci s StB spíše potrestání …“, se musíme vypořádat. Navrhuji zavést
na našich webových stránkách novou rubriku: „Naši hrdinové“. V této rubrice bych si přál
zveřejnit seznam takových našich členů a to i in memoriam, kteří prokázali statečnost a hrdinství
před nepřítelem v 2. světové válce, ale i před Sovětskými okupanty v roce 1968. Žádám především
předsedy ÚzO VSR, ale i ostatní členy VSR, posílejte mi takovéto případy k dalšímu využití.
Tajemník mně připravil ke zveřejnění základní údaje o rozvoji naší republikové organizace
VSR od 13.4.2016, kdy jsem převzal odpovědnost za VSR:
13.04.2016 počet zaplacených členských příspěvků 221, stav BÚ 83.239,24 Kč,
31.12.2016 počet zaplacených členských příspěvků 403, stav BÚ 95.145,76 Kč.
Tyto výsledky považuji za úspěch celého P VSR, protože pracujeme jako tým.
Při této příležitosti dávám na zvážení, všem našim ÚzO VSR, podpořit náš
republikový BÚ dobrovolným, přiměřeným sponzorským příspěvkem. Předem velmi zdvořile
děkuji.
Ve Mšeně dne 9.4.2017
Plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský v.r.

