Zápis z jednání členské schůze ÚzO VSR Olomouc konané dne 14. 6. 2016
Jednání řídil plk. MUDr. Reml dle schváleného programu.
Přítomno 41 členů z celkového počtu 55 členů platících členské příspěvky.
1) Informace o činnosti ÚzR od poslední schůze 15. 3. 2016:
- Účast na pietních akcích - 7. 3. 2016 u pomníku TGM, vzpomínka k 100. výročí
narozenin válečného letce Josefa Brykse u pamětní desky v ulici Hanáckého pluku a
na hřbitově v Lošově, pietní akt 30. 4. 2016 Zákřov, 1. 5. 2016 Javoříčko, 2. 5. 2016
Lazce, uctění památky hrdinů 2. světové války na Ústředním hřbitově v Neředíně a
v Čechových sadech 8. 5. 2016
- podání nové žádosti o dotaci na Magistrát MO začátkem dubna.
- podání žádosti o dotaci na KÚ Olomouc, setkání s hejtmanem J. Rozbořilem,
delegace J. Dostál, B. Reml, R. Veverka
- příprava členské schůze 14. 6. 2016 + voleb do P VSR a KK
- dokončení archivace
2) Informace z jednání PÚR Praha
- dílčí zpráva č. 2, taj. Baubín 10. 3. 2016
(revokace výše čl. příspěvků z 100,-Kč na 50,-Kč - bude řešit P VSR, pracovat na
mediální obrazu VSR - aktivně se zajímat o migrační politiku ČR a EU, atd.
- Stručná zpráva o XIII. konferenci ZVO dne 18. 5. 2016, Z Čeřovský
- Zápis z jednání delegace VSR s poslancem A. Seďou
- Zápis z jednání delegace VSR s MO ČR - Odbor pro válečné veterány
- vyjádření KR Olomouc k situaci po 14. CK
- stanovisko taj. P.Baubína k vyjádření KR OL
- stanovisko předsedy VK K. Nedvídka k vyjádření KR OL z 30. 5. 2016
Texty těchto materiálů byly v tištěné formě předloženy během schůze těm členům, kteří
nemají internet.
3) Blahopřání členkám k životnímu jubileu: pí Krejčí, pí Jakubová, pí Štěpánková.
Místopředseda rady plk. Smolka popřál jménem všech členů a předal dárkové poukazy.
4) Žádost o přijetí nového člena plk. Ing. A. Suchého. Jde o staronového člena, který
z osobních důvodů v r. 2013 přešel do jiné organizace a nyní se vrací. Zastával řadu
funkcí na všech úrovních VSR. Nebyly námitky proti jeho přijetí, proto dnem 14. 6.
2016 se stává znovu členem organizace VSR Olomouc.
5) Transformace Vojenského sdružení rehabilitovaných Olomouc se po podpisu
prezenční listy všech přítomných mění na Vojenské sdružení rehabilitovaných z. s.
Olomouc. Schválena změna Stanov. Ze Stanov se vypouští čl. 9, odst. 34.
6) Volební komise pro volby do P VSR. Navrženi: R. Veverka - předseda, J. Dostál a Z.
Svoboda - členové. Schváleno jednomyslně.
7) Volby proběhly pod vedení předsedy, byly rozdány volební lístky, poučení o způsobu
volby, zakroužkování nejvíce 5 kandidátů, odevzdání volebních lístků, sčítání hlasů.
8) Různé + diskuze:
F. Čermák navrhl pořízení pamětní desky na rodný dům válečného letce plk. V.
Kubalíka, našeho bývalého člena VSR
Reml znovu informoval o možnosti příspěvků z MO - na rekreaci a láz. léčbu, na
stravování, na kulturních a sportovní vyžití. Nutno vyzvednout formulář a další
informace každé pondělí v DA od 9ti do 11hodin.
Informace o zájezdu do Aero Kunovice a zámku Napajedla Koná se ve středu 22. 6.
2016, odjezd v 8hod. od Tržnice. V programu je návštěva muzea, oběd, prohlídka

dílen, prohlídka zámku. Zájezd spolupořádá a organizačně zajišťuje ÚzO Přerov, plk.
J. Mrázek. Zájezd je obsazen.
B.Reml: Dostali jsme pozvánku na návštěvu výstavy fotografií z vojenských misí.
Výstava se koná v DA od 21. 6. do 1. 7. 2016, vstup volný.
Dne 30. 6. 2016 se koná slavnostní nástup vojsk posádky Olomouc v Žižkových
kasárnách při příležitosti Dne ozbrojených sil. Za VSR se zúčastní delegace.
K. Štěpánek se v diskuzi zmínil o migrační situaci a postojích ČR a EU. Vyzval
k medializaci i našeho názoru s odkazem na doporučení taj. Baubína.
.B.Reml uvedl možnosti společných akcí v 2. pololetí 2016. Výlet do zámku Čechy
pod Kosířem. Renovovaný zámek za 60 milionů nabízí okruh A - prohlídka zámku, Bprohlídka zámeckého parku, C- návštěva výstavní síně Z. a J. Svěráka. Dále je možno
navštívit Muzeum války v Chlumu u HK v rámci 150tého výročí války prusko
rakouské v roce 1866. Realizace závisí na tom, jaké dostaneme dotace.
M. Pavel: Nabízí se možnost návštěvy Jívové ve dnech 21. 9. nebo 22. 9. 2016 za
předpokladu, že se přihlásí dostatek zájemců. Na místě se přihlásilo a zaplatilo zájezd
18 zájemců.
A. Suchý přednesl příspěvek na téma problematiky postižených členek, uvedl příklad
npor. Dolejší z Plzně a vyzval přítomné členky, aby také zveřejnily své příběhy.
9) Výsledky voleb vyhlásil předseda volební komise R. Veverka, volební protokol bude
v příloze tohoto zápisu a volební formulář bude zaslán předsedovi centrální volební
komise plk. ing. K. Nedvídkovi. do Prahy. Konečné výsledky VSR budou 11. 7. 2016
Schůze byla ukončena v 16,30 hod., řídící schůze všem poděkoval za účast i aktivní
vystoupení, poděkoval za práci volební komisi i všem, kteří se podíleli na přípravě
schůze.
Popřál všem přítomných příjemné prožití slunečného léta, dostatek odpočinku,
pohody, nabytí nových sil a posílení zdraví a vyjádřil naději, že se všichni v hojném
počtu sejdeme na příští členské schůzi, která se bude konat v úterý 20. září 2016 v 15
hod v Domě armády.
Usnesení:
Členská schůze bere na vědomí:
1) Informace o činnosti ÚzR a PÚR Praha
2) Informace o návrhu činnosti na další období v oblasti společenského vyžití
Členská schůze schvaluje:
1) Transformaci VSR na VSR z. s., změnu stanov vypuštěním čl. 9, odst. 34
2) Výsledek voleb do P CSR
3) Návrh na zřízení pamětní desky plk. V. Kubalíka
s tím, že ukládá radě podniknout další nezbytné kroky k realizaci
4) Schvaluje příspěvek K. Štěpánka s tím, aby ho poslal ke schválení P VSR
a zveřejnění na webu VSR
5) Schvaluje přijetí plk. Ing. A. Suchého dle Stanov, čl. 4 za člena územní organizace
VSR Olomouc dnem 14. 6. 2016
6) Schvaluje příspěvek A. Suchého s tím, aby oslovil některé členky VSR k sepsání
osobních příběhů s cílem zveřejnění na webu VSR

Přílohy:
1) Volební formulář s výsledky voleb - 1 list
2) Dílčí zpráva o průběhu volební kampaně č. 2 z 10. 3. 2016- Baubín
3) Návrh programového prohlášení 1. čl. schůze VSR - 2. verze
4) Dopis plk. Z. Čeřovského z 30. 4. 2016
5) Stručná zpráva o XIII. Konferenci ZVO z 18. 5. 2016 - 2 listy
6) Zápis z jednání delegace VSR s poslancem A. Seďou 24. 5. 2016
7) Zápis z jednání delegace VSR s MO ČR - Odbor pro válečné veterány 26. 5. 2016
8) Vyjádření KR Olomouc 30. 5. 2016
9) Stanovisko taj. P.Baubína k vyjádření KR OL
10) Stanovisko předsedy VK plk. K. Nedvídka k vyjádření KR OL
Zapsal:
plk. MUDr. Bohumil Reml
plk. Bedřich Smolka

Olomouc 14. 6. 2016

