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Zápis z jednání Statutárního orgánu ČsOL
dne 5. května 2016
Přítomní:
Br. Pavel Budinský, br. Tichomír Mirkovič, br. Milan Mojžíš
Hosté:
Ses. Marcela Ludvíková, br. Pavel Skácel, br. Alois Fiala
ad 1) Zahájení
Br. Budinský přivítal přítomné a zahájil jednání SO ČsOL v 17:21 hod.
ad 2) Schválení hostů
Usnesení: SO ČsOL schvaluje účast hostů ses. Marcely Ludvíkové, br. Pavla Skácela a
br. Aloise Fialy.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 3) Schválení programu
Informace: Br. Pavel Budinský přednesl návrh programu jednání SO ČsOL.
Návrh programu
1. Zahájení
2. Schválení hostů
3. Schválení programu
4. Zimní legiomarš
5. Výběrová řízení
6. Různé
7. Pozvánky
8. Pošta
9. Závěr
Usnesení: SO ČsOL schvaluje po projednání navržený program zasedání.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 4) Zimní legiomarš
Informace: Br. Budinský informoval přítomné o stížnosti, kterou na Ministerstvo obrany
zaslalo Muzeum Těšínska po letošním ročníku Zimního legiomarše. Rovněž informoval o
průběhu schůzky s představiteli Ministerstva obrany na toto téma.
Br. Skácel, který byl za průběh akce jako předseda jednoty Moravskoslezský kraj
zodpovědný, uvedl, že v jednotě je zvykem delegovat na jednotlivé akce zástupce výboru
jednoty a výbor jednoty delegoval na Legiomarš br. Fialu, místopředsedu Jednoty
Moravskoslezský kraj.
Br. Fiala uvedl, že si sám připravil projev, který rovněž osobně na akci přednesl. Za
svými slovy si stojí, nicméně potvrdil, že si neuvědomil, že v dané chvíli vystupuje
jménem Československé obce legionářské a ne jen za svou osobu a vzhledem k tomuto

měl lépe vážit slova. Uznal toto své pochybení a informoval Statutární orgán ČsOL, že
zde podává rezignaci na post místopředsedy Jednoty Moravskoslezský kraj.
Br. předseda na závěr znovu zopakoval, že je nutno rozlišovat mezi osobním
vystoupením a vystupováním jménem Československé obce legionářské. Dobré jméno
Československé obce legionářské se v dnešní společnosti dále rozšiřuje a je tedy nutné
předcházet jeho možnému poškozování. Br. předseda kvitoval vyvození osobního
důsledku ze strany br. Fialy a hlavnímu organizátorovi akce br. Skácelovi udělil důtku a
připomněl mu, že vystupuje nejen jako předseda jednoty, ale i jako vedoucí zásadního
projektu Československé obce legionářské - Péče o válečné veterány.
Usnesení: SO ČsOL vyjadřuje svůj nesouhlas s textem projevu br. Fialy a bere na
vědomí jeho rezignaci na post místopředsedy jednoty Moravskoslezský kraj. SO ČsOL
uděluje důtku br. Skácelovi a ukládá mu lépe dohlížet na zdárný průběh akcí
pořádaných Jednotou Moravskoslezský kraj.
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 5) Výběrová řízení
Br. Mojžíš přednesl výsledky výběrových řízení.
Usnesení: SO ČsOL bere výsledky výběrových řízení na vědomí
Hlasování: 2 – 0 – 0
ad 6) Různé
Do bodu nebylo nic zařazeno.
ad 7) Pozvánky
Vyřízeny.
ad 8) Pošta
Vyřízena.
18) Závěr
Br. Budinský ukončil jednání v 13:40 hod.
Zapsala: ses. Marcela Ludvíková v. r.
Schválil: br. Milan Mojžíš v. r.

