Vážení přátelé, vážení kolegové,
Využívám laskavého svolení předsedy VSR váženého kolegy Miroslava Otta a zveřejňuji text
Platforma VSR 2016 v původním znění k zabezpečení důstojného průběhu 1. členské schůze VSR.
Následuje: text Platforma VSR 2016, Návrh Programového prohlášení 1. členské schůze VSR – 2. verze,
Organizační opatření k přijímání kandidátek pro 1. členskou schůzi VSR, Kolego Baubíne – dopis Plk. Karla
Štěpánka Baubínovi, Vážený pane kolego Štěpánku – dopis Baubína váženému panu kolegovi Štěpánkovi.
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Demoktarická a svobodná "Platforma VSR 2016".
Vážení přátelé, kolegové, rehabilitovaní důstojníci, praporčíci, občanští pracovníci vojenské správy –
držitelé rehabilitačního osvědčení. Naše Vojenské sdružení rahabilitovaných, z.s. je v hluboké krizi. Tato
krize je personální i ideová.
Účastníci 14. CK VSR (konané dne 25.11.2015), účastníci mimořádného zasedání ÚR VSR
(konaného dne 17.2.2016) a řádného zasedání KR VSR Praha (konaného dne 22.2.2016) mi dají za pravdu,
že se skutečně v hluboké krizi nacházíme. Oficiální struktury nejsou schopné se na čemkoli pozitivním
dohodnout.
Z výše popsaných důvodů jsem se rozhodl založit demokratickou a svobodnou Platformu VSR
2016 k vyřešení současných problémů. Demokratická a svobodná platforma uvnitř jakékoliv organizace je
zcela legitimní. Ve své podstatě se jedná pouze o svobodnou a demokratikou výměnu názorů a informací.
Naše současně platné stanovy ustavení demokratické a svobodné platformy vysloveně nezakazují! Přesto
nepoužívám oficiální webové stránky VSR, ale mojí soukromou množinu mejlistů VSR.
Demokratická a svobodná výměna názorů a informací je zaručena naší demokratickou ústavou.
Vytvořil jsem zcela náhodnou množinu mejlistů napříč naším VSR. Kdo se mnou bude souhlasit a bude mít
zájem společně se mnou vytvořit základní dokumeny VSR může dále pokračovat. Kdo s mým postupem
nesouhlasí může mne požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu mejlistů a já tak učiním neprodleně.
Především mám zájem o takové spolupracovníky, kteří umějí svoje myšlenky verbálně precizně
formulovat, ale také umějí tyto své myšlenky kvalifikovaně sepsat. Mám zájem o takové spolupracovníky,
kteří se umějí i ve spletitých problémech orientovat, rozhodovat se a unést za svá rozhodnutí důsledky. Mám
zájem o takové spolupracovníky kteří se umějí samostatně rozhodovat, kteří nečekají až je někdo osloví a
sami se iniciativně o práci přihlásí. Nemám zájem o takové spolupracovníky, kteří se v diskuzi prosazují
vysokými decibely a používáním pejorativních výrazů. Nemám zájem o spolupracovníky, kteří stále mluví o
tom co by se mělo dělat, ale hlavně, aby to udělal někdo jiný.
Otázka je - s čím dříve začít? Formulovat vizi (progam) VSR, nebo mobilizovat poslední
intelektuální potenciál naší organizace. Odpověď je velmi jednoduchá. Pracujme na vizi a kvalifikovaný
intelektuální potenciál se k nám připojí. Dám příklad: diskuze na 14. CK VSR se na webových stránkách
zúčastnili kolegové: Kopecký, Patrovský, Reml, Pavel, Veverka, Pulík, Nedvídek, Kabát a Baubín. (Viz
dokument "Vyhodnocení diskuze 14. CK VSR konané dne 25.11.2015" - zveřejněný na našich webovkách).
Oficiální struktury VSR si tohoto tří stránkového dokumentu snad asi ani nepovšimly. Jedná se o
nejdůležitější dokument 14. CK VSR, který shrnuje hlasy ze zdola členské základny. Jedná se o diskuzní
příspěvky, které písemně zpracovali delegáti 14. CK VSR a kteří je na konferenci nemohli přednést díky
málo kvalifikovanému řízení konference.
Platforma VSR 2016 nemůže být časově přesně ohraničená, ale měla by svoji činnost ukončit před
konáním 1. členské schůze VSR a měla by jí výsledky své práce předat k dalšímu využití.
V závěru prohlašuji, že moje další ambice ve VSR je pracovat v P VSR na úseku sociálně – právním
= (odborná komise). Ještě zde na tomto místě žádám současné republikové vedení o možnost zveřejnění
textu Platformy VSR 2016 na oficiálních webových stránkách VSR. Očekávám mejlové vyjádření kolegů:
Ott, Čeřovský, Starý, a Hrubý – děkuji.
V Praze dne 23.2.2016
S přátelským pozdravem a s veškerou úctou váš Petr Baubín.

