Vojenské sdružení rehabilitovaných Armády České republiky, z.s.
ÚzO VSR AČR Praha 5 a 13, kontaktní adresa:Petr Baubín - předseda, K Nové Vsi 380/4, 158 00 Praha 13, T.:602 209 040, baubin@email.cz

Diskuzní příspěvek: 14. CK VSR AČR - předkládá Petr
Baubín – předseda ÚzO Praha 5 a 13 a člen KR Praha.
Vážený pane předsedo, vážení hosté, moji milí a vážení kolegové.
Přináším vám velmi srdečné a přátelské pozdravy a dobré slovo od srdce
k srdci z ÚzO Praha 5 a 13, kde zastávám funkci předsedy. Sešli jsme se na 14.
Celostátní konferenci Vojenského sdružení rehabilitovaných Armády České
republiky, abychom posoudili současnou situaci v naší republikové organizaci a
schválili text stanov v souladu s Občanským zákonem.
Prožíváme přelomové období naší organizace. Hlavním faktorem je
zrychlující se úmrtnost našich členů. Mohu tento jev dokumentovat na naší
ÚzO Praha 5 a 13. V posledním roce nám zemřelo 8 členů. Počet platících členů
se snížil na 4. Okolnosti nás donutili se spojit s ÚzO Praha 6, což proběhne
ještě dnes po skončení této naší konference. Nacházíme se v období účelného
slučování v místech i v regionech. Nebráním se myšlenkám oživení naší
organizace rodinnými příslušníky, nebo i jinými zájemci o naši problematiku.
V této nové etapě života naší organizace jsme zvolili za předsedu kolegu
Mirka Otta. Byla to mimořádně příznivá volba. Kolega Ott dokázal velmi
úspěšně převzít organizaci po neblahém období, které bylo charakteristické
velkým úpadkem dobrých mravů. Nenásilně zavedl nové pořádky
charakterizované demokratickým liberalismem. Jeho vedení schůzí je klidné
bez rušivých jevů. Jeho přednášky jsou věcné, přednášené klidně – nikoho
nenechá na pochybách, že věci hluboce rozumí a vše má dopředu promyšlené.
Je autorem nových stanov. Preferuje řízení organizace s využitím elektronické
pošty. Zaznamenal jsem výrazné zlepšení komunikace i mezi námi navzájem a
nedochází k tak závažným konfrontacím a vzájemné intolerance, jako tomu
bylo v minulosti. Je patřičné dodržovat maximální zdvořilost. Nebude na škodu
to s tou zdvořilostí i trochu přehnat, neboť zdvořilost je hůl, která nám ušetří
práci s mlácením.
My všichni ostatní, chceme-li zastávat v naší organizaci funkce počínaje
předsedou ÚzO, oblasti až po republikové vedení, musíme velmi přidat. PC
gramotnost je základní podmínkou.
Několik poznámek k problematice odškodného: v prvé řadě si musíme
uvědomit, že na jakékoliv konkrétní odškodné nemáme ze zákona nárok. Jakési
indície možnosti odškodného můžeme vyvozovat pouze z mimosoudního
osvědčení o politické rehabilitaci z roku 1990-1. Tato osvědčení tehdy získalo
téměř 10 000 vojáků a občanských pracovníků vojenské správy. Odhaduji, že k
dnešnímu dni je asi již jen 1500 držitelů osvědčení na živu. Průměrný věk

odhaduji na 83 – 85 let.
Z různých možných způsobů realizace odškodného se přikláním k
odškodnému legislativní cestou. Proto jsme v ÚzO Praha 5 a 13 již v roce 2011
začali pracovat na dokumentu, který jsme později označovali názvem „Pražská
iniciativa“. V současné době je návrh zákona zpracovaný v paragrafovém znění
s označením sněmovní tisk číslo 378. Z mého pohledu sněmovna s tímto
dokumentem pracuje standardním způsobem. Podrobnosti lze najít na
www.psp.cz (s odkazem na jednání, dokumenty; sněmovní tisky).
Od roku 2011 jsme ušli velmi dlouhou cestu a museli jsme překonat řadu
překážek k realizaci odškodného. V průběhu této cesty jsem dospěl k názoru, že
největší nepřítel odškodného je mezi námi – je to urputná snaha o
„zásluhovost“ bez ohledu na to zda to věci prospěje či naopak.
Vážení kolegové, z tohoto místa vás ubezpečuji, že pokud dojde k
odmítnutí výše citovaného zákona poslaneckou sněmovnou, nejpozději do 3 let
připravím novou „Pražskou iniciativu“ a opět se pokusím legislativní cestou
naše odškodné prosazovat. Práci by mi velmi usnadnilo připravovat tuto operaci
z pozice odborné komise při P VSR. Nové stanovy s ustavením odborných
komisí počítají. Navrhuji, aby se tato komise pracovně nazývala: Komise
sociální a právní. Nebude to nic nového, znám některé naše členy, kteří v
minulosti v takovéto komisi pracovali. Touto cestou je vyzývám ke spolupráci
na baubin@email.cz.
Často se naší organizaci vyčítá, že jsme příliš zahledění jen sami do sebe
a našeho odškodného, že se nezajímáme o dění v naší občanské společnosti.
Tato kritika je z jistého ohledu oprávněná; proto navrhuji ustavit odbornou
komisi tiskového mluvčího. Přes tuto komisi by měla naše organizace možnost
se vyjadřovat k palčivým celospolečenským problémům naší občanské
společnosti. Uvedu několik příkladů: v nedaleké minulosti bylo velmi palčivým
problémem vybudování radaru ve spolupráci s USA na našem území; přejezd
kolony americké techniky přes naše území; problém s migrací obyvatel
muslimského světa do naší Evropy.
Z tohoto místa chci poděkovat kolegovi Jiřímu Klímovi, který vydal
pokyny k archivaci dokumentů naší organizace. Na archivaci se iniciativně
podílí. Jistě zde nemusím podrobně rozebírat význam této činnosti pro
budoucnost. Opět vás vážení kolegové vyzývám: sepisujte svoje životní
příběhy. Nikdo to za vás nemůže napsat lépe než vy sami. V této souvislosti
navrhuji ustavit komisi pro archivaci dokumentů naší organizace.
Moji milí a vážení kolegové, kteří jste neztratili svoji vojenskou čest,
děkuji vám za pozornost.
S přátelským pozdravem a s veškerou úctou váš Petr Baubín.
V Praze dne 25.11.2015

