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Zasedání Republikového výboru ČsOL
dne 18. 7. 2015
Přítomni:
Br. P. Budinský, br. J. Sitta, sstr. A. Ditrichová, br. J. Kux, br. P. Majer, br. J. Bártů, br.
J. Jarolím, br. J. Vegner, br. J. Přerovský, br. F. Bobek, br. V. Janouch, br. M. Čajdík,
br. K. Ludvík, br. V. Seidl, sstr. E. Armeanová, br. J. Švarc, br. V. Kuchynka, br. T.
Pilvousek, br. V. Beke, br. P. Skácel, br. V. Krejčí, br. R. A. Komjathy, br. J. Ryška, sstr.
S. Tůmová, br. F. Pobořil, br. I. Čiliak, br. P. Hozlár, br. A. Štícha, br. T. Mirkovič,
sstr. L. Benešová, br. M. Těšinský, br. J. Vlasák, sstr. L. Šnajdrová, br. M. Mojžíš, br. Z.
Hruška, br. J. Kašpárek, br. J. Sobota, br. J. Novák, br. Z. Pavlík, br. L. Paleček, br. J.
Hovorka (41)
V sále přítomno 41 členů RV.
Za ÚRK:
br. J. Bujňák
Za RR:
br. R. Jedlička
ad 1) Jednání zahájil br. J. Sitta v 10.10 hod.
ad 2) Br. J. Sitta přivítal všechny přítomné členy RV a hosty a vyzval k určení
zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatele navrhl sstr. Z. Palovou.
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako zapisovatele sstr. Z. Palovou.
Hlasování: 41 - 0 - 0
Jako ověřovatele zápisu navrhl br. J. Sittu.
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako ověřovatele br. J. Sittu.
Hlasování: 40 – 0 - 1
ad 3) Volba pracovních orgánů
Br. J. Sitta navrhl mandátovou komisi v jednočlenném složení - br. M. Mojžíš.
Usnesení: RV ČsOL schvaluje mandátovou komisi v jednočlenném složení – br. M.
Mojžíš.
Hlasování: 40 – 0 - 1
Br. J. Sitta navrhl návrhovou komisi v jednočlenném složení - br. J. Sitta.
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil návrhovou komisi v jednočlenném
složení – br. J. Sitta.
Hlasování: 40 – 0 - 1

ad 4) Schválení hostů
Br. J. Sitta požádal členy RV o schválení hostů:
Sstr. D. Nosková, sstr. Z. Palová, br. F. Procházka, br. M. Borovička, br. J. Zelenka, br.
I. Novotný, br. P. Vanek, br. J. Málek, br. E. Panák, br. J. Doškář, br. J. Navrátil, br. J.
Charfreitag, br. M. Ječmen, br. V. Plesník, br. J. Železný, br. S. Pítr, br. R. Trávnický,
br. J. Falář, br. P. Jež, br. O. Lacina, sstr. T. Králová, br. R. Vorel, br. B. Bubník (23)
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomné hosty.
Hlasování: 41 – 0 – 0
ad 5) Schválení programu
Br. J. Sitta předložil připravený program a požádal členy RV o jeho schválení.
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba pracovních orgánů
4. Schválení hostů
5. Schválení programu
6. Předání ocenění „Nejlepší kronikář ČR za rok 2014“
7. Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky ČsOL za rok 2014
8. Schválení aktualizace Organizačního a jednacího řádu ČsOL – kapitola sněm
9. Schválení změny termínu konání sněmu 2015
10. Schválení Přípravného orgánu pro přípravu sněmu
11. Aktualizace směrnice pro přípravu sněmu
12. Projednání Jednotné kandidátky PRV
13. Výzva jednotám – úkoly k přípravě sněmu.
14. Různé
15. Závěr
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje navržený program.
Hlasování: 41 – 0 – 0
Členové RV ČsOL uctili památku zesnulého br. Václava Přibyla minutou ticha.
ad 6) Předání ocenění „Nejlepší kronikář ČR za rok 2014“
Br. P. Majer převzal od pana Mgr. Košťála ocenění „Nejlepší kronikář za rok 2014 Kronika obce Bystřice“.
Bod bez usnesení.
ad 7) Schválení hospodářského výsledku a účetní závěrky ČsOL za rok 2014

Br. M. Mojžíš seznámil republikový výbor s hospodářským výsledkem a účetní
závěrkou za rok 2014 a dále informoval o kladném stanovisku auditora k HV,
vyplývajícím z provedené kontroly účetnictví ČsOL – viz příloha zápisu.
Usnesení: RV ČsOL schvaluje hospodářský výsledek a účetní závěrku ČsOL za rok
2014 a bere na vědomí zprávu auditora k HV za rok 2014
Hlasování: 41 – 0 – 0

ad 8) Schválení aktualizace Organizačního a jednacího řádu ČsOL – kapitola sněm

Br. J. Sitta připomněl datum blížícího se sněmu a br. P. Hozlár následně ve stručnosti
informoval RV ČsOL o aktualizaci Organizačního a jednacího řádu ČsOL.
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje aktualizaci Organizačního a jednacího
řádu ČsOL – kapitola sněm.
Hlasování: 41 – 0 – 0
ad 9) Schválení změny termínu konání sněmu 2015
Br. J. Sitta informoval republikový výbor o tom, že v původně plánovaném termínu
konání sněmu 2015 jsou prostory na Vítkově obsazené. Z tohoto důvodu navrhl
k projednání nový termín konání sněmu 2015, a to na dny 10. 11. 2015 – pracovní část
sněmu a 11. 11. 2015 – slavnostní část sněmu.
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje změnu termínu konání sněmu 2015.
Hlasování: 41 – 0 – 0
ad 10) Schválení Přípravného orgánu pro přípravu sněmu
Br. J. Sitta seznámil republikový výbor s návrhem sestavení Přípravného orgánu pro
přípravu řádného sněmu 2015 v následujícím složení:
Předseda přípravného výboru - br. P. Budinský.
Předsedové jednotlivých komisí, přípravného výboru:
Předseda organizační komise - br. P. Hozlár
Předseda komise pro přípravu voleb - br. M. Mojžíš
Předseda mandátové komise - br. S. Švidek
Předseda komise pro přípravu návrhu usnesení - br. J. Sitta
Předseda přípravné komise pro revizi stanov - br. M. Borovička
Předseda komise materiálně technického zabezpečení - br. P. Skácel
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje sestavení Přípravného orgánu pro
přípravu sněmu v uvedeném složení:
Hlasování: 41 – 0 – 0
ad 11) Aktualizace směrnice pro přípravu sněmu
Br. P. Hozlár provedl přítomné aktualizací směrnice pro přípravu sněmu, připomněl
úkoly z ní vyplývající, zdůraznil pokyn jednotám přesunout volbu výboru a dalších
orgánů jednot nejdříve na prosinec 2015 a později, a požádal republikový výbor o její
schválení - viz příloha zápisu.
Usnesení: RV ČsOL na základě předložených informací a pracovních dokumentů
schvaluje aktualizaci směrnice pro přípravu sněmu ke dni 18. 7. 2015.
Hlasování: 41 – 0 – 0
ad 12) Projednání Jednotné kandidátky PRV
Br. J. Sitta představil návrhy SO a PRV ČsOL Jednotné kandidátky PRV
v následujícím složení:
Předseda ČsOL – br. Pavel Budinský
1. místopředseda ČsOL – br. Jindřich Sitta
2. místopředseda ČsOL – br. Emil Boček
3. místopředseda ČsOL – br. Tichomír Mirkovič
4. místopředseda ČsOL – br. Josef Bujňák, br. Václav Kuchynka, br. Jiří Vlasák
1. náhradník – br. Jiří Vlasák, br. Václav Kuchynka, br. Milan Mojžíš
2. náhradník – bez návrhu

Předsednictvo RV ČsOL:
Komise pro navrhování vyznamenání, morálních ocenění a udělování odměn –
br. Jiří Vlasák
Komise pro činnost, strategické plánování organizace a programový rozvoj ČsOL –
br. Karel Ludvík
Komise ekonomicko-finanční – br. Milan Mojžíš
Komise sociálně zdravotní – sstr. Alena Ditrichová
Komise tisková a publikační – br. Tomáš Pilvousek
Komise historicko-dokumentační – br. Zdeněk Hruška
Komise organizační, plánování a zabezpečení akcí – br. Stanislav Švidek, br. Pavel
Skácel, br. Jaromír Mareček
Komise pro dohledání majetku – br. Ladislav Paleček
Komise pro zahraniční spolupráci – sstr. Eva Armeanová
Komise pro legislativu – br. Antonín Štícha, br. František Gábor
Komise pro symboliku – br. Josef Švarc
Komise pro práci s mládeží – br. František Bobek
Br. J. Sitta dále připomněl jednotlivé členy pracovních komisí sněmu 2015 ve složení
schváleném PRV ČsOL:
Organizační komise - br. F. Procházka a sstr. A. Lejtnarová.
Komise pro přípravu voleb - sstr. Š. Malohlavová a br. T. Mirkovič.
Mandátová komise - sstr. A. Lejtnarová a sstr. A. Ditrichová.
Komise pro přípravu návrhu usnesení - sstr. Z. Palová a br. J. Vlasák.
Přípravná komise pro revizi stanov - br. A. Štícha a br. J. Mareček.
Komise materiálně technického zabezpečení - pan J. Novotný, sstr. D. Nosková a br.
J. Syrový.
Usnesení: RV ČsOL po projednání navrhuje připravit jednotnou kandidátku pro
zasedání sněmu 2015 v rozsahu zpracovaných podkladů výborů jednot ČsOL a
předložit ji k projednání na příštím zasedání RV a akceptuje členy pracovních
komisí pro přípravu sněmu 2015.
Hlasování: 41 - 0 - 0
ad 13) Výzva jednotám – úkoly k přípravě sněmu
Br. Hozlár informoval, že výzva jednotám s konkrétními úkoly bude odeslána po
zpracování zápisu z tohoto jednání RV ČsOL, a to včetně aktualizovaných příloh
jednání. Vyzval přítomné zástupce jednot, aby ve svých výborech projednali
jednotlivé kandidátky, doplnili je o své návrhy, a předložili na sekretariát ČsOL do
17. 8. 2015, 12.00 hod – viz příloha zápisu.
Usnesení: RV ČsOL po projednání ukládá v duchu předložených dokumentů vyzvat
výbory jednot k doplnění jednotné kandidátky pro zasedání sněmu 2015 a své
návrhy předložit na sekretariát ČsOL do 12.00 hod, dne 17. 8. 2015.
Hlasování: 41 - 0 - 0
ad 14) Různé
a) Br. J. Vegner z Jednoty ČsOL Česká Lípa a br. J. Doškář z Jednoty ČsOL Nový
Bor informovali republikový výbor o probíhající obnově památníku ve městě
Nový Bor, kterou realizuje občanské sdružení Spolek pro obnovení pomníku
Rumburským hrdinům. Br. J. Vegner a br. J. Doškář avizovali pozvání na tuto
slavnostní akci, která se uskuteční v říjnu tohoto roku.

b) Br. J. Vlasák připomněl výzvu předsedům jednot, rozeslanou za účelem
zaktivnění přístupu k propagaci Nadačního fondu Legie 100 v roce 2016 a
požádal, aby byla vzata na vědomí.
c) Br. J. Kux informoval republikový výbor o vznikajícím muzeu, které má
připomenut existenci internačního tábora ve Svatobořicích, vybudovaného
pro rodinné příslušníky našich letců za druhé světové války. Br. J. Kux
doplnil, že toto muzeum by mělo být otevřeno během září roku 2016 a
požádal ČsOL o podporu tohoto projektu.
d) Br. M. Mojžíš připomněl, že spolu s materiály na sněm 2015 budou
předsedům jednot rozeslány i zaktualizovaný formulář na návrh ocenění,
materiály pro přípravu rozpočtu a na sestavení plánu akcí jednot pro rok 2016,
a požádal o řádné a kompletní vyplnění materiálů dle pokynů a zpětné a
včasné doručení na sekretariát ČsOL.
e) Br. M. Mojžíš informoval republikový výbor o plánované pouti k
připomenutím 100. výročí konce bojů v Srbsku, která, po schůzce s ředitelem
Odboru pro válečné veterány MO ČR panem plk. PhDr. E. Stehlíkem a na
základě požadavku MO ČR, bude z letošního roku přesunuta na jaro roku
2016. Br. M. Mojžíš doplnil, že z tohoto důvodu by se organizačně i časově
rozšířila výprava do Itálie, která je v plánu na konec září tohoto roku.
f) Br. P. Majer informoval republikový výbor o aktuálním dění kolem památníku
armádního generála Josefa Šnejdárka na Těšínsku a uvedl, že situace je stále
složitá. Rovněž vyjádřil poděkování br. předsedovi a br. místopředsedovi za
uzavření memoranda se státním podnikem Lesy ČR, které pomohlo uvolnit
přístup k pozemku památníku legionářů.
g) Jednota ČsOL Příbram vznesla dotaz, jak postupovat při sestavení kandidátky
a zároveň být v souladu s Kariérním řádem, pokud jednota funguje kratší
dobu, než jak ukládá, jako podmínku pro kandidátku, Kariérní řád. Jednoty
Jablonec nad Nisou a Nový Bor se k dotazu připojily.
h) Br. F. Bobek informoval republikový výbor o tom, že Zámeček Pardubice byl
v letošním roce oficiálně převeden do majetku ČsOL. Zároveň přítomné
pozval na akci Dny evropské kultury, která se uskuteční dne 13. 9. 2015. Br. F.
Bobek rovněž zmínil projekt Battlefield a jeho rozrůstání se do krajské i
celorepublikové podoby.
i) Br. Pilvousek podal republikovému výboru ČsOL návrh na revizi Kariérního
řádu, odůvodnil jej tím, že blokuje mladší, ale aktivní bratry v tom, aby mohli
být navrženi na kandidátku.
Br. předseda poděkoval za předmět k diskuzi a navrhl, aby bylo téma Kariérní
řád a jeho případná revize vzneseno k projednání na příštím jednání RV
ČsOL.
j) Br. P. Skácel, vedoucí projektu POVV, podal informaci o činnosti projektu
Péče o válečné veterány.
ad 15) Závěr
Br. J. Sitta poděkoval všem přítomným za účast a v 12,30 hod ukončil zasedání.
Zapsala: sstr. Z. Palová
Zápis ověřil: br. J. Sitta

