Vojenské sdružení rehabilitovaných Armády České republiky
Územní organizace VSR AČR v Praze 5 a 13, Petr Baubín - předseda, K Nové Vsi 380/4, 158 00 Praha 5, T.: 602 209 040,

baubin@email.cz

Slovo od srdce k srdci – č. 4
Rehabilitovaní vojáci, kteří jste neztratili svoji čest a moji vážení přátelé.
Touto písemnou formou se na vás obracím již po čtvrté. Činím tak rád a považuji si
to za čest.
Naše ÚzO Praha 5 a 13 udělala za poslední dva roky ve VSR AČR doslova malou
revoluci. Tím, že jsme iniciovali vznik „Stálé pracovní skupiny“ k realizaci našeho
odškodného legislativní cestou, došlo ke vzniku tzv. „Pražské iniciativy“. Podařilo se nám
pro tuto věc získat republikové vedení naší organizace. V současné době je za realizaci
odškodného odpovědný člen našeho republikového vedení kolega Ing. Plk. v.v. Rudolf
Kunzman, CsC.
V našem návrhu jsme doporučovali částku 2.000,- Kč/měsíc. Kolega Kunczman však
tuto částku svévolně snížil na 1.500,- Kč/měsíc. S tímto zkrácením o 500,- Kč/měsíčně jsem
nesouhlasil, ale ani KR Praha VSR s tím nedokázala nic udělat.
Další kroky k odškodnému jsou průběžně publikovány na www.rehabilitovani.
vojaci.cz. Na tyto stránky se může dostat jen ten člen našeho spolku, který má zaplacené
členské příspěvky. Podrobnosti o dalším dění v našem spolku 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 8.12.2014 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 současné době v souvislosti s přijetím Občanského zákona panují v naší organizaci
nejasnosti a odstředivé tendence. Je nejisté zda se vůbec 14. CK uskuteční, protože
republikové vedení letošní termín zrušilo. My však musíme být připraveni na jakoukoliv
variantu.
Republikové vedení v počáteční fázi realizace „Pražské iniciativy“ odškodného sice
přijalo naše návrhy - oslovit předsedy všech politických parlamentních stran a dokonce mi
předseda VSR AČR vystavil Jmenovací list na jednání s jejich sekretariáty. Jednání
proběhla, ale v PÚR VSR AČ převládl názor dále pokračovat jinak. Zástupce KR Praha byl
přehlasován a mně byl odebrán Jmenovací list.
Já osobně se již otázkou odškodného nemohu zabývat, protože nemám žádné
kompetence k vyjednávání v sekretariátech parlamentních politických stran. Slibuji vám

však, že když se to kolegovi Kunzmanovi nepovede, do 3 let opět zvednu prapor
odškodného a společně s vámi ustavíme další „Pražskou iniciativu č. 2“.
V minulém roce jsme si dali za úkol ustavit redakční radu a soustřeďovat naše osobní
příběhy k publikaci. V této věci dlužíme historii každý svůj díl práce, aby příští generace
naše ztracené roky života v průběhu 20. let normalizace alespoň posmrtně ocenili a vzali si
nějaké poučení. Bohužel mi byly doručeny jen 3 osobní příběhy z toho 2 by se museli k
publikování výrazně předělat. Toto téma navrhuji v diskuzi projednat.
Naše společenská rubrika:
Životní jubilea v roce 2015: 70 let se dožijí nprap. v.v. Jiří Čihák a nprap. v.v. Jiří
Driesel, 85 let se dožije ing. Pplk. v.v. Josef Stránský, 91 let se dožije ing. Plk. v.v.
Vlastimil Snopek, 94 let se dožije ing. Plk. v.v. Jaromír Lisý. Všem našim jubilantům z
celého srdce blahopřeji a přeji ještě mnoho dalších let mezi námi.
S lítostí vám musím oznámit, že nás navždy opustili: ing. Pplk. v.v. Alois Holubář,
pplk. v.v. Vladimír Křeček, PhDr. Plk. v.v. Zdeněk Navrátil, PhDr. Pplk. v.v. František
Novotný, plk. v.v. Ladislav Pospíšil, pplk. v.v. Vojtěch Řepka, PhDr. Pplk. v.v. Petr
Sekanina, pplk. v.v. Antonín Zrůstek. Čest jejich památce.
Roku 2015 se nepochybně dožijeme v počtu 27 a v průměrném věku 82,52 let.
Najdete-li nějakou chybu v uvedených datech, laskavě mne požádejte o opravu.
Vycházím z údajů získaných na Ministerstvu obrany ČR, oddělení péče o vojenské
důchodce, Náměstí Svobody 471/27, 160 01 Praha 6, referentka Jana Mičková, T.: 973 218
991 a to 1x za rok, který vám v příloze zasílám.
V roce 2015 se uskuteční naše schůzky v těchto termínech: 30.3. a 30.11. 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. Budu mít k
dispozici žádosti o rehabilitační léčebné pobyty.
Aktuality z naší činnosti najdete v měsíčníku STOP vydávaný Městským úřadem pro
Prahu 13. Městský úřad Praha 5 vydává měsíčník PĚTKA.
V LUKÁŠI můžeme využívat i další poskytované služby (levné stravování, masáže,
rašelinové zábaly, biolampu, 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 2015 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 11.11.2014
S plnou úctou a přátelským pozdravem Váš Petr Baubín.

