Diskusní příspěvek na 14.CK
Vážení přátelé, milí kolegové !
Všichni víme, neboť jsme o tom byli informováni, že hlavním úkolem i
smyslem 14. Celostátní konference delegátů VSR, je schválení a přijetí nových
stanov VSR, které jednoduše, jednoznačně, a obsahové, plně vyjádří naši
orientaci, identifikaci a reflexi našeho skutečného stavu a formálně upraví i
vztah k novému OZ. Podrobně jsem se s návrhem seznámil, ale musím říci, že
poslední úpravy, vlastně drobná doplnění červeně vyznačená, nepovažuji za
přínosná. Rozhodně bych slova apolitický a nadstranický nahradil slovem
nezávislý a nemám v úmyslu se zabývat s dokazování nebo zdůvodňování
těchto termínů. Další dva doplňky- předseda, místopředseda a další tři
členové, nepovažuji za výstižnější vyjádření téhož. Také ponechání ÚzO místo
Místní klub mi nevadí, i když to vlastně je reliktem starého a nekoresponduje
s novým spolkovým pojetím sdružení (VSR). Přijmout tyto doplňky znamená
souhlasit, že nové stanovy budou mít určité „vady na kráse“
Po léta cítíme, že je žádoucí, aby se všechny naše složky stabilizovaly a
sjednotily a vytvořily pevnou strukturu. Tuto funkci, dosažení stabilizované
jednoty na demokratickém základě, mohou plnit stanovy odrážející široký
konsensus. A já si toho jsem plně vědom.
Předložený návrh stanov k projednání považují za takový dokument, který
uspokojivě vyjadřuje tyto atributy a proto jej s plným pocitem odpovědnosti
uznávám a budu pro něj hlasovat. To je mé osobní stanovisko a dovedu
pochopit, že se nemusím shodovat s názory druhých. Odlišnost názorů
v každém jednání o problémech může být přínosem pro přijetí kompromisu.
Tento proces již však proběhl a různé připomínky byly v předsednictvu
projednány s ohledem na udržení základní definice ducha stanov, obsahu i
formy.
Věřím delegátům, že si všichni přejeme, aby VSR bylo organizačně stmeleným
spolkem, fungujícím na principu vzájemného přátelství a svobodného konání a
že tuto naději pro budoucnost vtělí ve svůj hlas při hlasování o stanovách jako
většinový, pro nastoupení další etapy, do které se vrátí slušnost, tolerance,
inteligence a hlavně demokracie.
To že nové stanovy zavádějí řadu nových názvů a s tím spojených jejich
zkratek, není nic podivného. Prostě si na ně budeme muset zvyknout, budeme.li
chtít se srozumitelně domluvit a ctít při tom platný zákon. Toto nám určitě
nebude činit žádné potíže.
Přeji předsednictvu úspěchy v práci a prostřednictvím delegátů všem členům
pevné zdraví.
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