
Zápis ze schůze ÚzR VSR Olomouc dne 14. 11. 2016 
 

1) Informace z P VSR Praha 

- oslavy 100. výročí bitvy u Zborova 22. 6. 2017 

- Respektujeme rozhodnutí P VSR (4:1) i zdůvodnění 

-  Nutnosti zviditelnit se před MO. 

- Naše dotazy: Jaký bude okruh pozvaných - členů ÚzO a hostů? 

- Byla podána žádost o fin. dotaci od MO na tuto akci? 

 

2) Medaile 

Postrádáme konkrétní informace - jaké medaile - pamětní či jiné 

-cena medailí, datum udělení. Termín objednání je stanoven do 31. 12. 2016 

ale poslední členskou schůzi máme 29. 11. 2016, proto potřebné informace 

nutné poslat co nejdříve. 

 

3) Ke stavu hospodaření VSR. Máme informace od Klímy, Neorala a Baubína. 

Nutno zajistit, aby byly k disposici všechny potřebné dokumenty na 6. 12. 2016 

včetně zodpovědných osob - to je starost P VSR. Možná bude vhodné oslovit i 

bývalého předsedu PUR, pplk. M. Otta, který nese za současný stav svůj díl 

odpovědnosti. Plánovaná kontrola dne 6. 12. 2016 pak zřejmě nebude poslední. 

 

4) Registrace členů VSR. Je to opožděné, ale i tak záslužný čin. Není však bez 

komplikací. Přesto, že jsme zaslali v požadovaném termínu seznamy členů, manželek i 

vdov včetně členů organizace Jeseník tak stále není na webu. Po urgenci u J. Russe 

jsem se dověděl, že vše odeslal tajemníkovi. V tom je potřeba udělat pořádek, i když 

vím, že toho máte na P VSR více než dosti. Sledovali jsme také názory PR a KR Praha 

na současný stav web stránek a plně se stavíme za úpravu a novelizaci. Pokud má 

sloužit web k informovanosti členské základny je to nezbytné. Po zrušení vydávání 

Zpravodaje nejsou žádné jiné zdroje, kromě emailů, které kolují jen mezi úzkou 

skupinou korespondentů. 

 

5) Našim hlavním úkolem pro příští rok je instalace a odhalení pamětní desky 

našeho bývalého člena VSR Olomouc pana plk. Vojtěch Kubalíka, válečného 

letce RAF (1919-2000). Pamětní deska je ve výrobě, slavnostní odhalení je plánováno 

na 27. dubna 2017 za účasti činitelů Olomouckého kraje, vojenské hudby, účast 

přislíbil i pracovník britské ambasády v Praze. Tato akce bude také vyžadovat finanční 

zajištění, o které požádáme i Olomoucký krajský úřad. P VSR nám v letošním roce 

přispěl na pamětní desku částkou 3 000,-Kč. 

 

 

6) Na našich členských schůzích si připomínáme v přednáškách našich členů historické 

milníky ČSR včetně novodobé historie. Na členské schůzi 29. 11. 2016 vystoupí 

pozvaný předseda jednoty Olomouc Československé obce legionářské. Většina z nás 

také shlédla Legiovlak, který byl v Olomouci do 28. října 2016. 

Námět pro P VSR: nebylo by vhodné oslovit ředitele VHÚ Praha plk. Stehlíka, 

aby byla utvořena skupina, která by dle archivních a současných materiálů 

zpracovala historii Vojenského sdružení rehabilitovaných (dříve SVO), ?? – 

nejlépe k 50. výročí roku 1968?? 

 

 



7) Plány činnosti ÚzO Olomouc na rok 2017: 

Termíny členských schůzí v Domě armády: 24. 1. 2016 (výroční), 25. 4. 2016, 20. 6. 

2016, 26. 9. 2016 21. 11. 2016 

Předběžný a dílčí plán akcí: Sportovní den na Jívové 23. 5. a 12. 9. 2016, zájezd na 

opravený zámek Čechy p. Kosířem - termín bude upřesněn na příští čl. schůzi. 

Podle možností zvážíme obnovení výstavy: Akce Norbert a 21. srpen 1968 - výstava 

v Domě armády Olomouc, případně dle zájmu i putovní, bude záviset na poskytnutých 

finančních dotacích od Magistrátu města Olomouce a Krajského úřadu Olomouc. 

Nechceme žít jen minulostí, a proto na nejbližší členskou schůzi máme přislíbenou 

účast a referát velitele 153. ženijního praporu Olomouc, který nás seznámí ve své 

obrazové prezentaci s moderní technikou, kterou disponuje současná armáda. 

 

8) Seznámili jsme se s posledními informaci předsedy Z. Čeřovského o jeho aktivitách za 

poslední měsíce uveřejněných na webu a chceme vyjádřit své poděkování za činnost, 

kterou pro VSR koná. 

 

9) Zaznamenali jsme také sdělení či výzvu k podávání návrhů na povýšení. Máme v radě 

2 aktivní členy, kteří by si povýšení jistě zasloužili. Požádáme na schůzi P VSR a 

bližší informace. 

 

10)  Členské příspěvky vybereme na schůzi dne 29. 11. 2016 ve výši 70,- Kč na člena a 

odešleme na účet P VSR za podmínek, které již formuloval ve svém zápise J. Klíma 

dne 9. 11. 2016, tedy po kontrole KK a oznámení nového hospodáře včetně podepsání 

Dohody o hmotné odpovědnosti. 

 

 

Žádáme, aby po schválení předsedou P VSR byl tento zápis zveřejněn na web 

stránkách VSR a založen i do archivu VSR. Chceme vyjádřit přesvědčení, že tento 

náš příspěvek přispěje k informovanosti i ostatních organizací a naše náměty a 

návrhy budou využity i v programu 2. schůze P VSR dne 6. 12. 2016. 

 

 

Zapsal: plk. MUDr. Bohumil Reml 

 

 


