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Slovo od srdce k srdci – č. 3
Vážení přátelé, rehabilitovaní vojáci, kteří jste neztratili svoji čest!
Touto písemnou formou se na vás obracím již po 3. Činím tak rád a považuji si to za čest.
Naše ÚzO Praha 5 a 13 udělala za poslední rok ve VSR AČR doslova malou revoluci. Tím, že jsme
iniciovali vznik „Stálé pracovní skupiny“ (dále jen SPS) k realizaci našeho odškodného legislativní cestou,
došlo ke vzniku tzv. „Pražské iniciativy“ (dále jen PI).
Stal jsem se členem Krajské rady Praha VSR AČR (dále jen KR Praha) pod vedením předsedy Ing.
Plk. v.v. Karla Nedvídka. Podle usnesení KR Praha se SPS skládá: npor v.v. Petr Baubín – předseda a
mluvčí, Ing. Plk. v.v. Karel Nedvídek – člen a Ing. Plk. v.v. Vladimír Starý – člen. Kompetence k
deklarované činnosti musí tato SPS dostat od Předsednictva ústřední rady VSR (dále jen PÚR) (jinak
nemůže svoji činnost zahájit). Pověření k jednání by měl podepsat předseda PÚR VSR pan Mgr. Plk. v.v. Jan
Lampa. Pak teprve může tato SPS zahájit práce na odškodném legislativní cestou podle již schváleného
scénáře. Domníváme se, že by bylo patřičné, aby PÚR z vlastní iniciativy činnost SPS aktivovalo.
Dne 15.10.2013 se uskutečnil zde v Praze aktiv předsedů ÚzO z celé republiky. Diskuze byla
bouřlivá, ale i plodná. Byl jsem pověřen přednést diskuzní příspěvek za Krajskou radu Praha. Po dohodě s
panem ing. Plk. v.v. Karlem Nedvídkem – předsedou KR Praha jsem přednesl pozitivní příspěvek. Vysvětlil
jsem podstatu PI, kterou mnozí mimopražští delegáti ještě plně nepochopili. Zdůraznil jsem, že se jedné o
legislativní cestu získání odškodného. Dále jsem se ve svém diskuzním příspěvku zabýval publikační
činností. Podrobnosti vám sdělím na naší výroční členské schůzi na, kterou Vás srdečně zvu:

P O Z V Á N K A
na výroční členskou schůzi, která se uskuteční dne 2.12.2013 od 11 hod v
klubovně Domu seniorů LUKÁŠ, adresa: Trávníčkova 1746/37, Praha 13.
Program členské schůze bude velice neformální s velkým prostorem k diskuzi na volné téma. Nezbytně
však musíme zvolit Radu ÚzO Praha 5 a 13, schválit členský příspěvek na rok 2014 a hlavně členské
příspěvky vybrat (předpokládaná částka je 130,- Kč/rok). Musíme si ujasnit co chceme do 14. Celostátní
konference VSR AČR (dále jen 14. CK) ještě udělat a s čím na konferenci vystoupíme. V naší ÚzO je jasné,
že i nadále budeme usilovat o realizaci našeho návrhu: vytvoření SPS (hlavně zahájení její činnosti) a
precizovat „Pražskou iniciativu“. Období mezi 14. a 15. CK musí být využito k velmi usilovné práci na
našem odškodnění legislativní cestou a ofenzivním nástupem do medií a zakládání redakčních rad, které
budou soustřeďovat naše osobní příběhy. Budou-li naše osobní příběhy kvalitní najde se i vydavatel. Vzorem
nám je publikace „Vojáci kteří neztratili svoji čest“, kterou vydali brňáci v roce 2006. Podávání
individuálních žalob na MO ČR ve věci odškodného, nedáváme velkou naději, ale jako průzkum bojem to je
dobré.
Naše společenská rubrika:
Životní jubilea v roce 2014: 80 let se dožijí pplk. v.v. Vladimír Krček 22.2., plk. v.v. PhDr. Jiří Rott
6.4. 90 let se dožije plk. v.v. ing. Vlastimil Snopek 29.9., 91 let se dožije pplk. v.v. Vojtěch Řepka 19.8. a 93
let se dožije plk. ing. v.v. Jaromír Lisý 3.2. Všem našim jubilantům z celého srdce blahopřeji a přeji ještě
mnoho dalších let mezi námi.
S lítostí vám musím oznámit, že nás navždy opustil náš milý kolega pan plk. MUDr. Jindřich Šíp a to
8.8.2013. Čest jeho památce!
Rok 2014 se nepochybně dožijeme v počtu 35 a v průměrném věku 82,62.
Najdete-li nějakou chybu v uvedených datech, laskavě mne požádejte o opravu. Vycházím z údajů
získaných na KVV Praha jedenkrát za rok a ty nemusí být nutně aktuální.
Další aktuality:

Krajské vojenské velitelství Praha, které sídlilo v Karlíně, bylo zrušeno. Naše záležitosti bude řešit
Ministerstvo obrany ČR, oddělení péče o vojenské důchodce, Náměstí Svobody 471/27, 160 01 Praha 6,
referentka Jana Mičková, T.: 973 218 991.
V roce 2014 se uskuteční naše schůzky, které nazýváme rada v těchto termínech: 27.1., 24.2., 31.3.,
28.4., 26.5., 30.6., 29.9., 20.10., 24.11. a členská schůze 8.12. Všechny naše schůzky jsou veřejné, tedy i pro
naše rodinné příslušníky, ale i pro občanskou veřejnost. Všechny schůzky se uskuteční od 11 hod v
zasedačce Klubu seniorů č. 1 předsedkyně Mgr. Svatavy Bulířové. Klub seniorů se nachází v budově Domu
seniorů LUKÁŠ, Trávníčkova 1746/37, Praha 13. V příloze jsem nechal zkopírovat přístupovou cestu.
Aktuality z naší činnosti najdete v měsíčníku STOP vydávaný Městským úřadem pro Prahu 13.
Městský úřad Praha 5 vydává měsíčník PĚTKA, ale tam se mi bohužel ještě nic (až na jednu výjimku)
nepodařilo publikovat.
V Lukáši můžeme využívat i další poskytované služby (levné stravování, masáže, rašelinové zábaly,
biolampa, přepravu imobilních občanů, dovoz stravy do bytu) a celou řadu dalších služeb podle sazebníku
(celé 2 strany textu) Střediska sociálních služeb Prahy 13. Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s
uživatelem (seniorem) sepisuje vrchní sestra (hlavní koordinátorka) paní Zuzana Vinšová Tel.: 235 517 647,
724 952 592.
Sociální problematiku seniorů na Praze 5 řeší Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, která sídlí
na adrese: Nám. 14. října 11, Praha 5, T.: 257 318 995.
Do roku 2014 vám vážení přátelé, rehabilitovaní vojáci, kteří jste neztratili svoji čest, přeji pevné
zdraví a optimismus do dalších let vašeho života. Zde prohlašuji, že veškeré úsilí ve funkci předsedy ÚzO
budu věnovat zlepšení naší tíživé sociální situaci. Žádám vás vážení kolegové, zvažte své časové a
intelektuální možnosti a schopnosti k práci v radě naší ÚzO Praha 5 a 13.
V Praze dne 7.11.2013
S plnou úctou a přátelským pozdravem Váš

Petr Baubín

