
USNESENÍ 
 

výroční schůze klubu Vojenského sdružení rehabilitovaných  
ze dne 20. března 2013. 

 
 

Na výroční schůzi klubu VSR Břeclavska bylo přijato toto usnesení: 
 

- členové klubu VSR odmítají uznat všechny změny provedené na mimořádné 13. konferenci 
VSR ČR v Praze ve vedení Ústřední rady. 

- odmítáme uznat veškeré změny ve stanovách Vojenského sdružení rehabilitovaných ČR 
provedené na výše uvedené 13. konferenci VSR ČR a po této konferenci do dnešního dne. 

- odmítáme akceptovat hrubé chování a vyjadřování p. Lampy a  
      p. Králíka. Na schůzi Krajské rady VSR Jihomoravského kraje 19. února 2013 p. Lampa při 

nedostatku argumentů okřikl p. Holuba (našeho předsedu) a JUDr. Hrazdílka Předsedu 
VSR Brno slovy: „ Drž hubu! „. 

Požadujeme:  
-  okamžité odstoupení p. Lampy a p. Králíka z vedení VSR ČR. 
- okamžitě vrátit veškeré změny ve vedení VSR ČR a stanovách VSR ČR do stavu před 13. 

mimořádnou konferencí VSR ČR a tuto mimořádně a způsobem odporujícím Stanovám 
svolanou konferenci, anulovat.  

- Zastavit vydávání Zpravodaje VSR ČR ve formě prováděné nynějším předsednictvem VSR 
ČR (uplakaný článek p. Lampy a P. Králíka, jak jim všichni křivdí a ubližují atd., doplněné 
opsanými autobiografiemi významných lidí z A reportu). Jsou to zbytečně vyhozené 
peníze. 

- Písemnou omluvu p. Lampy a Králíka uveřejněnou ve Zpravodaji VSR ČR č.: 3 pro p. 
Holuba za okřiknutí: „ Drž hubu! „. Domníváme se, že za p. JUDr. Hrazdílka žádat omluvu 
nemůžeme. To musí on sám. 

 
Závěr:  
- v případě, že nebude usnesení klubu VSR Břeclavska akceptováno a            

realizováno nejpozději na 14. řádné konferenci v měsíci říjnu 2013 v Praze, členové klubu, 
počínaje lednem 2014, odmítají zaplatit požadovaný příspěvek na činnost Ústřední rady 
VSR ČR a to případně i v letech dalších. Poskytnou pouze finanční příspěvek na činnost 
Krajské rady VSR Jihomoravského kraje. 
 
 
Sepsáním a odesláním tohoto usnesení byl pověřen:                               Oldřich Holub 

předseda klubu 
VSR Břeclavska 

   
    Odesláno: ÚR VSR Praha 
          KR VSR JM kraje 
          Ostatní  
 
V Břeclavi 23. 6. 2013  

    


