Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s.
Komentář k průběhu předvolební kampaně – předkládá Npor Baubín Petr – tajemník VSR.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
úkol sestavit pět, nebo alespoň tři kandidátky z krajů jsem převzal dne 14.3.2016 asi
v 15 hod na zasedání KR VSR Praha. Protože mi někteří členové nevěřili, vsadil jsem na
splnění tohoto úkolu svoji důstojnickou čest. Dal jsem si termín do 18.3.2016 do 24 hod.
Na splnění tohoto úkolu jsem měl necelých asi 100 hodin. Bez aktivního přístupu z krajů
bych nemohl úkol splnit. Všem krajským předsedům děkuji za aktivní spolupráci. Jedná se
zejména o tyto osobnosti: Pplk. Ing. Weiss Václav, Plk. MUDr. Reml Bohumil, Nprap.
Krejčík, Plk. Lampa Jan, Plk. Ing. Kunzmann Rudolf, CSc., Plk. Ing. Kabát Jan, Ing.
Král Vratislav a Plk. Ing. Mlčoch Radek.
Zbývá KR VSR Praha, kde za sestavení kandidátky odpovídá Plk. Ing. Starý
Vladimír (v tomto případě je pozoruhodné, že Praha se zabývá kandidátkou již od doby
přípravy na 14. CK VSR, ale k danému termínu mi vlastní kandidátku nedoručila?! - text
kandidátky KR VSR Prahy jsem opsal ze Zápisu z jednání KR VSR Praha ze dne
14.3.2016).
Všechny kandidátky mám od garantů potvrzené mejlovou poštou. Tyto seznamy jsou
kdykoliv k nahlédnutí v elektronické i listinné podobě. Mimo to si může každý člen VSR na
našem webu – veřejné stránky - texty kandidátek zkontrolovat. Při přepisování kandidátek k
žádné chybě nedošlo.
V této souvislosti se musím vyjádřit k některým nesprávnému názorům některých
současných členů PÚR VSR: „...máme schválené stanovy, zvolili jsme P VSR a dále
nemusíme již nic dělat!?“ Proto jsem v rámci předvolební kampaně dal velký prostor
připomínkám z členské základny a zpracoval dokument: „Programové prohlášení 1. členské
schůze VSR“. Tento název se některým členům PÚR VSR nelíbil, proto jsem na jejich přání
dokument přejmenoval na: „Oprávněné požadavky a náměty na činnost P VSR, které byly 1.
členské schůzi VSR doručeny“. Budu-li do P VSR zvolen, budu plnění dokumentu
„Oprávněné požadavky...“ prosazovat.
Na našich webových stránkách se objevil velmi kontraverzní příspěvek s názvem:
„Upozornění kolegy Miroslava Otta“. Tímto textem se nebudu zabývat, každý si může
udělat obrázek sám. Zatím co já si vyhrnul rukávy a ve finále jsem zkompletoval celkem 9.
krajských kandidátek, pánům Ottovi a Starému se za několik měsíců nepodařilo dát
dohromady ani pražskou kandidátku – to mi pánové jistě jen tak neodpustí. Nakonec se
zachovali velmi příznačně – na své funkce, z protestu vůči mé osobě, rezignovali. Myslím,
že pro VSR to nebude žádná škoda.
Pan Ott, jako statutární zástupce musí pracovat do doby, než se mu podaří předat
funkci řádně zvolenému předsedovi VSR a pan Starý jako hospodář také musí pracovat až
do předání funkce. Pokud bude pan Starý i nadále trucovat mám připravený návrh na
nového hospodáře.
Vážení přátelé, ještě jednou připomínám kandidátům, aby na našich webových
stránkách zveřejnili informace, které by voličům umožnili se objektivně při volbě
rozhodovat. Tyto příspěvky přijímá náš kolega Jiří Russ na jiri.russ@tiscali.cz.
V Praze dne 23.3.2016 v 15 hod.
S přátelským pozdravem a s úctou váš Petr Baubín.

