Výpis z usnesení PÚR VSR a KR VSR Praha - konec Platformy.
Dne 14.3.2016 se uskutečnilo společné zasedání PÚR VSR a KR VSR Praha v budově
Posádkového velitelství Praha. Zde uvedu jen výpis z usnesení, kde došlo k dohodě o ukončení
činnosti Platformy VSR 2016. Na můj návrh Platforma VSR 2016 ukončila svoji činnost. Výsledky
práce jsem předal PÚR VSR k dalšímu využití s tím, že dále se v předvolební kampani nebude
slovo platforma používat.
Bylo mi uloženo předvolební kampaň dokončit s tím, že:
1.Dopracuji „Programové prohlášení 1. členské schůze“, ale přejmenuji jej na „Oprávněné
požadavky a náměty na činnost P VSR, které byly 1. členské schůzi z členské základny doručeny“.
2.Pomohu krajským radám VSR se sestavováním volebních kandidátek (na splnění tohoto úkolu
jsem dal čestné slovo důstojníka). Termín je však téměř šibeniční. Vše musí být dokončeno do
21.3.2016 a zveřejněno na webu.
Žádám oslovené funkcionáře z krajů, aby mi byli nápomocni se splněním tohoto úkolu.
Dále musím vyřídit ještě jednu záležitost, na kterou jsem narazil při přípravě 1. členské
schůze VSR. Členy zajímá, kdo jsou navržení kandidáti a jaké mají předpoklady funkci vykonávat a
hlavně jakou funkci chtějí vykonávat. Všeobecně se vyskytl požadavek, aby se každý kandidát
představil. Zajistit takovýto požadavek není v mých silách, ale tímto vyzývám kandidáty, aby tak
učinili na našich webových stránkách v rubrice Členské schůze VSR.
Jdu příkladem a uvádím, že se jmenuji Npor. Petr Baubín. Ve VSR jsem vykonával funkci
předsedy ÚzO Praha 5 a 13, nyní vykonávám funkci místopředsedy ÚzO Praha 5, 6 a 13,
vykonávám funkci člena KR VSR Praha a funkci tajemníka ÚR VSR. Jsem autorem „Pražské
iniciativy 2012“ (preferuji odškodné legislativní cestou), vydal jsem „Právní rozbor postupu soudní
cestou“, vydal jsem „Vyhodnocení diskuze 14. CK VSR“. Po 14. CK VSR se republikové vedení
VSR dostalo do závažné krize a zmítalo se v mnohahodinových prudkých hádkách. Situaci jsem
vyřešil vydáním textu „Platforma VSR 2016“. Platformu se nám společnými silami podařilo poslat
do dějepisu VSR a předvolební kampaň pokračuje standardními, demokratickými postupy. Jsem
přesvědčen, že bude úspěšná a vzejde z ní P VSR se silným mandátem. Kandiduji do P VSR a mám
zájem pracovat na úseku sociálním a právním.
V Praze dne 15.3.2016
S pozdravem Petr Baubín

