Kandidát do P VSR Npor. v. V. Petr Baubín – prezentace.
Vzdělání: Vojenské ženijně technické učiliště, obor topografie v Bratislavě 1962 - 1964. Střední
průmyslová škola zeměměřická v Praze 1964 – 1969 dálkově.
Služba v armádě: 1964 – 1970 Velitelství Středního vojenského okruhu v Táboře – okruhová
tiskárna, funkce: starší kartograf, starší reprodukční fotograf v hodnosti rotný.
Politická příslušnost: v roce 1968 v květnu jsem podal žádost do KSČ, v přihlášce jsem uvedl, že
vstupuji do Dubčekovy strany a podporuji obrodný proces socialismu s lidskou tváří. V době
okupace vojsky Varšavské smlouvy jsem byl autorem několika letáků odsuzujících okupaci a
podílel se na jejich distribuci. V únoru 1969 jsem na členské schůzi KSČ opět odsoudil okupaci a
odmítl (jako většina přítomných) revokovat usnesení ZO KSČ odsuzující okupaci. Tato ZO KSČ
byla následně rozpuštěna nadřízeným stranickým orgánem. Tím bylo po 8 měsících ukončeno moje
členství v KSČ. Podal jsem žádost o ukončení služebního poměru vojáka z povolání. Žádosti bylo
vyhověno a dnem 30. 6. 1970 jsem odešel do zálohy v hodnosti rotmistr.
V létech 1970 – 1990 jsem pracoval jako stavební dělník. V roce 1990 jsem byl politicky
rehabilitován a reaktivován v hodnosti poručík do armády. Sloužil na Vojenské správě v Praze 4 na
podplukovnické funkci starší personální důstojník a odcházel do výslužby v hodnosti nadporučík.
Ve VSR jsem vykonával funkci předsedy ÚzO Praha 5 a 13, nyní vykonávám funkci
místopředsedy ÚzO Praha 5, 6 a 13, vykonávám funkci člena KR VSR Praha a funkci tajemníka P
VSR. Jsem autorem „Pražské iniciativy 2012“ (preferuji odškodné legislativní cestou), vydal jsem
„Právní rozbor postupu soudní cestou“ a „Vyhodnocení diskuze 14. CK VSR“.
Po 14. CK VSR se republikové vedení VSR dostalo do závažné krize a zmítalo se v
mnohahodinových prudkých hádkách. Situaci jsem vyřešil vydáním textu „Platforma VSR 2016“.
Platforma rozdělila členskou základnu na pracovité a na ty, kteří jen kritizují, a žádná práce za nimi
není vidět. V rámci platformy jsem provedl předvolební kampaň k přípravě 1. členské schůzi VSR.
Platforma ve svém důsledku vedla k rezignaci předsedy VSR a uvolnila cestu do této funkce
předsedovi, který má šanci další rozkladné tendence VSR zastavit a uskutečnit 1. členskou schůzi
VSR. Očekávám, že z této 1. členské schůze VSR vzejde P VSR se silným mandátem.
Kandiduje do P VSR a mám zájem pracovat na úseku sociálním a právním.
V Praze dne 13. 4. 2016 – Npor. v. v. Petr Baubín.

