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Zápis  
ze zasedání Republikového výboru ČsOL 

 dne 15. 12. 2012   
 
 
Přítomni:  
Br. P. Budinský, br. J. Hofrichter, br. F. Gábor, br. J. Kux, br. M. Řepka, br. S. Švidek, 
br. P. Majer, br. J. Souček, br. T. Jambor, br. B. Páral, br. J. Vegner, br. J. Přerovský, br. 
E. Cigánik, br. J. Mareček, br. R. Lysoněk, br. F. Bobek, br. K. Krátký, br. V. Janouch, 
br. M. Čajdík, br. K. Černoch, br. F. Toman, br. V. Seidl, br. E. Ligač, sstr. E. 
Armeanová, br. J. Švarc, br. J. Szentkirályi, br. V. Kuchynka, br. T. Pilvousek, br. V. 
Beke, br. P. Skácel, br. A. Petroš, br. M. Ţufa-Kunčo, br. V. Krejčí, br. J. Šimčík, br. J. 
Ryška, sstr. S. Tůmová, br. F. Pobořil, br. I. Čiliak, br. P. Hozlár, br. A. Štícha, br. T. 
Mirkovič, br. J. Matulík, br. P. Kunštát, sstr. L. Benešová, br. J. Vlasák, br. M. Mojţíš, 
br. Z. Hruška, br. M. Marek, br. V. Urban, br. J. Sobota, br. J. Novák, br. Z. Pavlík, br. 
V. Marša,  br. J. Hovorka 
 
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinský v 10.10 hod.  
 
ad 2) Br. P. Budinský přivítal všechny přítomné členy RV a hosty a vyzval k určení 
zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatele navrhl sstr. A. Lejtnarovou. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako zapisovatele sstr. A. Lejtnarovou. 
Hlasování: 54 – 0 - 0 
  
Jako ověřovatele zápisu navrhl br. P. Budinského a br. E. Cigánika 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako ověřovatele br. P. Budinského a br. E. Cigánika. 
Hlasování: 54 – 0 - 0 
 
ad 3) Volba pracovních orgánů  
Br. P. Budinský navrhl mandátovou komisi v jednočlenném sloţení -  br. M. Mojţíš. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil mandátovou komisi v jednočlenném 
sloţení – br. M. Mojţíš. 
Hlasování:  54 – 0 - 0  
 
Br. P. Budinský navrhl návrhovou komisi v jednočlenném sloţení - br. F. Gábor. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil návrhovou komisi v jednočlenném 
sloţení – br. F. Gábor. 
Hlasování:  53 – 0 - 1  
 
 
 



ad 4) Schválení hostů 
Br. P. Budinský poţádal členy RV o schválení hostů:  
br. L. Lenk, sstr. Andrea Lejtnarová, sstr. J. Fortelná, br. J. Charfreitag, sstr. M. 
Doubková, br. M. Ţiţlavský, br. R. Chrást, br. V. Dorin, sstr. A. Hofrichterová, br. S. 
Pítr, br. M. Pavelka, br. I. Maurery, br. P. Vanek, sstr. V. Jakubová, br. F. Trávníček, 
br. T. Netopil  
 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomné hosty.  
Hlasování: 54 – 0 - 0 
 
ad 5) Br. P. Budinský předloţil připravený program a poţádal 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 daru, křest knihy, křest časopisu 
7) přehled plnění úkolů 
8) rozpočet 2013 
9) plán činnosti 2013 
10) termíny zasedání 2013 
11) informace 

a) ekonomická situace 
b) výroční zpráva 2011 
c) memoranda 
d) schválené návrhy pomoci 
e) projekt zdravotní prevence 
f) ţádosti o dotace 2013 
g) ústní informace o projektech 2012:  

i. OPLZZ 2010 
ii. OPLZZ 2013 
iii. POVV 2012  
iv. POVV 2013 

12)  různé 
a) pronájem prostor divadélka 
b) časopis, internetové noviny – ústní informace 
c) závazný výklad stanov 
d) dopis Hříbek, vyjádření HDK 
e) stanovisko Šnejdárek 

13) poděkování za činnost členům orgánu v roce 2012  
14) závěr 

 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje navrţený program.  
Hlasování: 54 – 0 - 0  
 
 
 



ad 6) předání daru, křest knihy, křest časopisu 
Br. P. Budinský převzal věcný dar v podobě mincí od sstr. Vlasty Jakubové, zároveň 
byla podepsaná darovací smlouva. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí převzetí věcného daru v podobě mincí a ukládá: 

a) mince vzít do evidence majetku 
b) zabezpečit jejich ocenění a ekonomické zaúčtování 
c) zabezpečit uloţení do trezoru 

Hlasování: 54 – 0 - 0  
 
V rámci zasedání RV ČsOL byla pokřtěna kniha v.v. Tichomíra Mirkoviče – Mé 
neblahé dětství a válka. Zároveň bylo pokřtěno nulté vydání časopisu Legionářský 
směr. 
 
ad 7) přehled plnění úkolů 
Br. P. Hozlár seznámil RV ČsOL s aktuálním stavem plnění úkolů a jejich evidenci 
pomocí projektu Sharepoint. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí aktuální stav plnění úkolů. 
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Hlasování: 53 – 0 – 1 
 
v 10,45 hod – odchod br. Urbana 
v 10,55 hod – příchod br. Černocha 
  
ad 8) rozpočet 2013 
Br. M. Mojţíš velmi podrobně seznámil členy RV ČsOL s jednotlivými poloţkami 
rozpočtu na rok 2013 – viz příloha zápisu.  
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje „Základní rozpočet ČsOL na rok 2013“. 
Ukládá PRV ČsOL základní rozpočet rozpracovat na základě výsledků podaných 
dotačních ţádostí o skutečně získané finanční prostředky. 
Hlasuje 52 členů RV ČsOL 
Hlasování: 51 – 0 – 1 
 
ad 9) plán činnosti 2013 
Br. M. Mojţíš seznámil členy RV ČsOL s plánem činnosti na rok 2013 a dále rozebral 
jednotlivé body plánu činnosti – viz příloha zápisu.  
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje „Plán činnosti ČsOL na rok 2013“. 
Hlasování: 54 – 0 - 0  
 
ad 10) termíny zasedání 2013 
Br. F. Gábor seznámil členy RV ČsOL s navrhovanými termíny jednání orgánů ČsOL 
na rok 2013 – viz příloha zápisu. 
Hlasuje 53 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje „Termíny jednání orgánů ČsOL na rok 
2013“. 
Hlasování: 51 – 0 - 2  
 
 
 
 
 



 
ad 11) informace 

a) ekonomická situace 
Br. P. Budinský seznámil členy RV s aktuální ekonomickou situací a se stavem účtu 
k 27. 11. 2012 – viz příloha zápisu. 
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci. 
Hlasování: 54 – 0 - 0  
 
 

b) výroční zpráva 2011 
Br. P. Hozlár informoval členy RV o aktuálním stavu zpracování „Výroční zprávy 
2011“, kterou obdrţeli členové RV v elektronické podobě mailem. 
Hlasuje 53 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje „Výroční zprávu ČsOL 2011“. 
Hlasování: 51 – 0 - 2  
 

c) memoranda 
Br. P. Hozlár seznámil RV s aktuálními schválenými memorandy – viz příloha 
zápisu. 
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí schválené memoranda ČsOL k 15. 12. 2012. 
Hlasování: 54 – 0 - 0  
 

d) schválené návrhy pomoci 
Br. P. Budinský informoval RV o tom, ţe k 30. 11. 2012 byly sociálně zdravotní 
komisí zpracovány veškeré došlé ţádosti k tomuto datu a dále informoval RV, ţe 
v současnosti probíhá proplácení schválených návrhů pomoci SZK ČsOL. 
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí proplacení „Schválených návrhů pomoci SZK 
ČsOL k 30. 11. 2012“. 
Hlasování: 53 – 0 - 1  
 

e) projekt zdravotní prevence 
Br. P. Budinský seznámil RV s aktuálním stavem v projektu zdravotní prevence 
realizovaného v rámci memoranda mezi ČsOL a FN Motol, dále informoval, ţe 
spolupráce s FN Motol bude nadále pokračovat i v roce 2013, s tím, ţe příjem 
pacientů bude nově v úterý a ve čtvrtek a týdně bude moţné vyšetřit 4 zájemce z řad 
ČsOL, případně válečných veteránů. 
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí „ Projekt zdravotní prevence ČsOL k 30. 11. 
2012“ realizovaný na základě uzavřeného memoranda s FM Motol. Souhlasí s jeho 
pokračováním. 
Na návrh br. F. Gábora bylo hlasováno dále o usnesení. 
RV ČsOL vyslovuje poděkování předsedovi ČsOL br. P. Budinskému za iniciativu 
při přípravě tohoto projektu. RV ČsOL dále děkuje sstr. A. Ditrichové za činnost při 
realizaci tohoto náročného projektu. RV ČsOL ukládá členům RV ČsOL nadále 
pokračovat a členům svých jednot a členské základně oznámit informaci o 
pokračování projektu zdravotní prevence. 
RV ČsOL Hlasování: 49 – 0 - 5  
 



f) ţádosti o dotace 2013 
Br. M. Mojţíš seznámil republikový výbor s aktuálním stavem podaných ţádostí o 
dotace 2013 – tabulka s přehledem dotací je přílohou zápisu. 
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí podané „Ţádosti o dotace 2013 ČsOL k 15.12. 
2012“. 
Hlasování: 54 – 0 - 0  
 

g) ústní informace o projektech 2012  
ii. OPLZZ 2010 

Br. K. Černoch informoval RV o průběhu projektu OPLZZ 2010, „Návrh veteránů do 
práce po ukončení mise“, kterého se zúčastnilo cca 127 válečných veteránů, a tito 
absolvovali celkem 200 školení. Dále informoval, ţe k 30. 4. 2012 byla závěrečná 
zpráva o projektu předloţena na MPSV a dodnes s různými doplněními a 
přestávkami čekáme na jejich závěrečné vyjádření a dofinancování. 
Hlasuje 53 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí aktuální stav projektu „OPLZZ 2010 k 15. 12. 
2012“. 
Hlasování: 50 – 0 – 3 
 

iii. OPLZZ 2013 
Br. M. Mojţíš informoval členy RV o podání ţádosti na dotaci projektu OPLZZ 2013 
a o aktuálním stavu přípravných prací k případnému zahájení projektu. 
Hlasuje 53 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL souhlasí s postupem přípravy projektu „OPLZZ 2013“. 
V případě získání dotace RV ČsOL souhlasí s realizací projektu. 
Hlasování: 53 – 0 - 0  
 

iv. POVV 2012  
Br. P. Hozlár informoval RV o průběhu projektu POVV 2012, o působení 
v jednotlivých krajích, dále seznámil se statistickými údaji, co se týče věku a počtu 
úmrtí v jednotlivých regionech, jakoţ i celku – viz příloha zápisu.  
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí aktuální stav v projektu „POVV 2012“ k 15. 12. 
2012. 
Hlasování: 54 – 0 - 0  
 

v. POVV 2013 
Br. P. Hozlár informoval o aktuálním stavu přípravy projektu „POVV 2013“, o tom, 
ţe byla zaslaná ţádost o dotace a o tom, kdy v době podání ţádostí bylo 
evidovaných 1451 válečných veteránů, u kterých se počítá s cca minimálně 5 
návštěvami ročně a o zámyslu kvalitu poskytovaných sluţeb válečným veteránům 
nejen udrţet ale nadále zkvalitňovat.  
Hlasuje 54 členů RV ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL souhlasí s postupem přípravy projektu „POVV 2013“. V případě 
získání dotace RV ČsOL souhlasí s realizací projektu. 
Hlasování: 54 – 0 - 0 
 
 
 
 



15)  různé 
a) pronájem prostor divadélka 

Br. P. Budinský předloţil RV aktuální nabídku zájemců o pronájem prostor 
divadélka – tabulka zájemců je přílohou tohoto zápisu. Dále byly jednotlivý zájemci 
prodiskutování, jakoţ i moţnost zřízení vlastního muzea v prostorách divadélka. 
S diskuze vzešlo hned několik návrhů usnesení a to: 
Hlasuje 54 členů RV. 
U1: RV ČsOL přenechá rozhodnutí na předsednictvu republikového výboru a to dne 
5. 2. 2013 na svém zasedání rozhodne o nájemci. 
Hlasování: 47 – 0 – 7 
U2: RV ČsOL rozhodne o nájemci na svém zasedání v měsíci duben 2013. 
Hlasování: 4 – 42 - 8 
 
U3: RV ČsOL rozhodne o nájemci na svém zasedání dnes a vybere jako nájemce p. 
Sýkoru. 
Hlasování: 1 – 49 – 4 
 
Platí usnesení č.1 
 

b) časopis, internetové noviny – ústní informace 
Br. J. Charfreitag podal krátkou informaci o časopisu, bliţší informace byla 
projednána v bodu křest časopisu. Dále informoval o struktuře nových webových 
stránek ČsOL a podrobně kaţdou jednotlivou stránku prošel a členy RV s ní 
seznámil. Rovněţ sdělil nové mailové adresy pro jednoty, přístupová hesla byla 
předána v tištěné podobě. Jednoty, které neměli na jednání svého zástupce obdrţí 
tuto informaci v písemné nebo elektronické podobě za účelem obeznámení všech 
členů jednot s touto formou průniku informací do jednot a moţnosti korespondence. 
 

c) závazný výklad stanov 
Br. F. Gábor přednesl závazný výklad stanov, týkající se přijímání a registrace 
nových členů. 
Hlasuje 53 členů RV. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje „Závazný výklad stanov 12 – 12 – 15“. 
Hlasování: 49 – 1 - 3 
 
 
v 13,00 hod odchod br. Lysoňka 
 

d) dopis Hříbek, vyjádření HDK 
Br. M. Mojţíš seznámil RV s obsahem dopisu Hříbek a následně br. S. Švidek 
předloţil postoj historicko dokumentační komise k dané problematice. 
Hlasuje 51 členů RV ČsOL. 
Usnesení 1: RV ČsOL odsuzuje aktivity Jana Šinágla, který ve svých článcích 
zpochybňuje zásluhy prvorepublikových prezidentů Masaryka a Beneše a vznik 
Československého státu. ČsOL se připojuje k podání trestního oznámení a ukládá 
SO uskutečnit potřebné kroky. 
Hlasování: 49 – 0 – 2 
 
Usnesení 2: ČsOL se nepřipojí k podání trestního oznámení. 
Hlasování: 4 – 41 – 6 
 



e) stanovisko Šnejdárek 
Br. S. Švidek předloţil RV postoj historicko dokumentační komise k problematice 
Šnejdárek. 
Hlasuje 48 členů RV. 
Usnesení:  RV ČsOL odsuzuje aktivity předsedy Kongresu Poláků v ČR ThDr. Jósefa 
Szymeczka proti gen. Šnejdárkovi, který se významným způsobem zaslouţil o vznik 
Československa. RV ČsOL na svém jednání 15. 12. 2012 vyjadřuje podporu 
předsedům jednot ČsOL Moravskoslezského kraje k dosaţení veřejné omluvy od 
předsedy Kongresu Poláků v ČR ThDr. Jósefa Szymeczka za jeho písemné výroky 
v Glosu Ludu vůči osobě gen. Josefa Šnejdárka a Československým legionářům. 
Hlasování: 47 – 0 - 1 
 

16) poděkování za činnost členům orgánu v roce 2012  
Br. P. Budinský poděkoval všem členům RV za jejich činnost v roce 2012. 
 

17) závěr 
Jednání ukončeno ve 13,15 hod.  
 
 
Zapsal: sstr. Andrea Lejtnarová 
 
Zápis ověřil: br. P. Budinský, br. E. Cigánik 
 


