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Zápis  
ze zasedání Republikového výboru ČsOL 

 dne 23. 8. 2014 
 
 
Přítomni:  
Br. P. Budinský, sstr. A. Ditrichová, br. S. Švidek, br. J. Bártů, br. J. Jarolím, sstr. M. 
Horová, br. J. Mareček, br. F. Bobek, br. V. Janouch, br. V. Plesník, br. F. Toman, br. 
V. Seidl, sstr. E. Armeanová, br. J. Švarc, br. J. Szentkirályi, br. M. Voleman, br. M. 
Beneš, br. V. Beke, br. P. Skácel, br. A. Petroš, br. V. Krejčí, br. K. Pika, sstr. S. 
Tůmová, br. F. Pobořil, br. A. Štícha, br. T. Mirkovič, br. J. Matulík, br. P. Kunštát, 
sstr. L. Benešová, br. M. Těšinský, br. J. Vlasák, sstr. L. Šnajdrová, br. M. Mojţíš, br. Z. 
Hruška, br. J. Kašpárek, br. V. Urban, br. J. Novák, br. L. Paleček, br. J. Hovorka (39) 
 
V sále je přítomno 35 členů RV. 
 
Za ÚRK: 
br. J. Bujňák 
 
Za RR: 
br. R. Jedlička 
 
ad 1) Jednání zahájil br. P. Budinský v 10.00 hod.  
 
ad 2) Br. P. Budinský přivítal všechny přítomné členy RV, včetně hostů a vyzval 
k určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatele navrhl sstr. A. 
Lejtnarovou. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako zapisovatele sstr. A. Lejtnarovou. 
Hlasování: 35 – 0 - 0 
 
Jako ověřovatele zápisu navrhl br. M. Mojţíše a br. P. Budinského 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje jako ověřovatele br. M. Mojžíše a br. P. Budinského. 
Hlasování: 35 – 0 - 0 
 
ad 3) Volba pracovních orgánů  
Br. P. Budinský navrhl mandátovou komisi ve sloţení -  br. M. Mojţíš a br. F. 
Procházka. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje mandátovou komisi ve složení – br. M. Mojžíš a br. F. 
Procházka. 
Hlasování:  35 – 0 - 0 
 
 



Br. P. Budinský navrhl návrhovou komisi v jednočlenném sloţení - br. P. Budinský. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schválil návrhovou komisi v jednočlenném 
složení – br. P. Budinský. 
Hlasování:  35– 0 - 0 
 
ad 4) Schválení hostů 
Br. P. Budinský poţádal členy RV o schválení hostů:  
Sstr. A. Lejtnarová, sstr. D. Nosková, sstr. M. Lejtnarová, br. F. Procházka, br. L. 
Lenk, br. S. Pítr, br. L. Křemen, sstr. V. Kubáčová, br. E. Panák, br. J. Doškář, br. M. 
Ječmen, br. M. Kratochvíla, sstr. Z. Hofmanová, sstr. J. Bujňáková, br. J. Falář, sstr. M. 
Ludvíková, br. V. Zavadil (17)  
Usnesení: RV ČsOL schvaluje přítomné hosty. 
Hlasování: 34 – 1 - 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. Ekonomická situace 

a) Stav účtu k 31. 7. 2014 
b) Schválení hospodářského výsledku 2013 včetně prohlášení auditora 
c) Plnění rozpočtu 1 – 6 2014 
d) Stav čerpání dotací 

7. Straimar Group 
8. Závěry rozhodčí rady ze dne 23. 7. 2014 
9. Prapor jednot ČsOL 
10. Uvolnění příspěvku jednotám 
11. Čerpání zdravotní a sociální pomoci 
12. Akce MO a ČsOL 2014 

a) Shrnutí akcí 
b) Upoutávka na následující akce 

i. Zahájení projektu Legie 100 
ii. Oslavy 100 let zaloţení legií v Moravskoslezském kraji 

13. Výběr akcí za uplynulé období 
a) Oheň (bez)naděje 
b) Battlefield 
c) Obnovení pomníku padlým legionářům – Mladá Boleslav 
d) Ostravská operace – pouť 
e) Olšany - osárium 

14. Plán činnosti 2015 
15. Informace o udělení ocenění 

 
 
 



16. Projekty 
a) Legie 100 
b) POVV 
c) Letní tábor 
d) Zámeček 
e) Motol 

17. Sněm ČsOL 
18. Různé 

a. Informace o odhalení pamětní desky v obci Buk 
b. Ţádost o doplnění organizační komise 

19. Závěr 
 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje navržený program.  
Hlasování: 35 - 0 – 0 
 
- v 10,07 hod příchod br. V. Plesníka (přítomno 36 hlasujících) 

- v 10,10 hod příchod br. J. Marečka (přítomno 37 hlasujících) 
 

ad 6) Ekonomická situace 
a) Stav účtu 

Br. M. Mojţíš seznámil republikový výbor ČsOL se stavem účtů k 31. 7. 2014 - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 31. 7. 2014 
Hlasování:  37 – 0 - 0 

 
b) Schválení hospodářského výsledku 2013 včetně vyjádření auditora 

Br. P. Budinský seznámil RV o výsledku auditu v hospodaření ČsOL za rok 2013 – 
viz příloha zápisu. Br. P. Budinský dále poděkoval zástupcům jednot za jejich činnost 
v roce 2013, sdělil, ţe výsledek auditu je zásluhou všech, kdo se na hospodaření 
podílejí a tím jsou také jednoty. Br. M. Mojţíš informoval, ţe v loňském roce 2013 
byla hospodářská činnost opět zisková. Následně vyhodnotil hlavní činnost ČsOL. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje hospodářský výsledek činnosti ČsOL za 
rok 2013, ukládá zabezpečit účinnou formou medializaci a dále ukládá hospodářský 
výsledek zapracovat do výroční zprávy.  
Hlasování: 37 – 0 - 0 

 
v 10,18 hod příchod br. F. Pobořila (přítomno 38 hlasujících) 

v 10,22 hod příchod br. P. Skácela (přítomno 39 hlasujících) 

 
c) Plnění rozpočtu 1 – 6/ 2014 

Br. M. Mojţíš vyhodnotil plnění rozpočtu za období 1 – 6/2014 po jednotlivých 
oblastech jako jsou provoz, činnost ČsOL, jednotlivé projekty, činnost komisí, 
investice, daně a závazky ve výdajové části a dále pak nájemné a ostatní v příjmové 
části. Vyhodnotil aktivitu jednot v otázce získávání dotací. Přehled s plněním 
rozpočtu je přílohou zápisu. Jednotám, připomněl důleţitost včasného vyúčtovávání 
akcí. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje plnění rozpočtu za období 1 – 6/ 2014. 
Hlasování: 39 – 0 - 0 

 

 



d) Stav čerpání dotací 

Br. M. Mojţíš informoval RV ČsOL o stavu čerpání dotací v oblasti podpora sportu a 
branné výchovy, fond rozvoje vojenských tradic a podpory činnosti. Apeloval na 
jednoty, které měnili termíny jednotlivých akcí, aby tyto v daných termínech 
uskutečnili. Vyzval jednoty, aby o kaţdé akci informovali organizačního tajemníka, 
aby mohl tyto akce zapracovat do plánu a následně s akcí seznámil i tiskového 
tajemníka, kterému je vhodné zasílat kalendář akcí, avíza o akcích. Zdůraznil, ţe je 
nutné zasílat vyúčtování z akcí do jednoho měsíce od jejího uskutečnění. Pochválil 
jednotu Frýdek - Místek, která hned svou první akci vyúčtovala bez chyby, na rozdíl 
od jednoty Mladá Boleslav, která se ve vyúčtovávání akcí výrazně zhoršila.   
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí informaci o stavu čerpání dotací a 
ukládá jednotám dodržovat termíny pro odevzdání vyhodnocení jednotlivých 
dotací. 
Hlasování: 39 – 0 - 0 

 
ad 7) Straimar group 

Br. P. Budinský společně s br. M. Mojţíšem shrnul veškeré dění kolem společnosti 
Straimar group. Seznámil s výsledkem posledního jednání se zástupci společnosti 
Straimar group ohledně případné reciprocity ze strany Straimar group. Br. M. Mojţíš 
seznámil RV ČsOL se zněním usnesení PRV ze dne 5. 8. 2014. 
Usnesení: RV ČsOL schvaluje usnesení PRV ze dne 5. 8. 2014  
Hlasování: 39 – 0 - 0 

 

ad 8) Závěry rozhodčí rady ze dne 23. 7. 2014 

Br. R. Jedlička seznámil RV ČsOL se závěry rozhodčí rady ze dne 23. 7. 2014 – viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání bere na vědomí závěry rozhodčí rady ze dne 23. 7. 
2014. RV ČsOL použil v usnesení ze svého zasedání dne 12. 4. 2014 v bodě 11 výraz 
vyloučení jako synonymum pro zrušení členství (ve významu dle platných Stanov 
ČsOL hl. III. čl. 4c)., a tímto potvrzujeme zrušení členství dnem 12. 4. 2014 br. E. 
Cigánikovi a br. E. Ligačovi.  
Hlasování: 37 – 1 - 1 

 

ad 9) Prapor jednot ČsOL 

Br. M. Beneš, člen komise pro symboliku, seznámil s návrhem komise pro vzhled 

praporu, rub praporu by byl jednotný dle vzoru – viz příloha zápisu, líc praporu by 

si jednota mohla zvolit dle svých návrhů. Pro výrobu praporu a ţerdě bude pouţit 

technický popis, ohledně materiálu, pouţitých barev a způsobu zpracování. Br. J. 

Mareček upozornil na skutečnost, ţe pouţití městských znaků na praporu musí 

projít schválením městské rady příslušné obce. 

Usnesení: RV ČsOL po projednání schvaluje podobu praporu jednot ČsOL a ukládá s 

tímto seznámit jednoty. Ukládá komisi pro symboliku zabývat se technickým 

řešením žerdi. 

Hlasuje 37 členů RV. 

Hlasování: 36 – 0 - 1 
 

 

 



ad 10) Uvolnění příspěvku jednotám 

Br. P. Budinský informoval zástupce jednot o uvolnění příspěvku jednotám na členy, 

příspěvek byl jednotám rozeslán v minulém týdnu. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí uvolnění příspěvku jednotám. 

Hlasuje 36 členů RV. 

Hlasování: 36 – 0 - 0 
 
ad 11)  Čerpání zdravotní a sociální pomoci 

Sstr. A. Ditrichová seznámila RV ČsOL s průběhem čerpání příspěvků sociální a 

zdravotní pomoci v roce 2013, kdy bylo vyplaceno na příspěvcích celkem 674.752,-

Kč. V letošním roce bylo zpracováno 120 ţádostí v celkové hodnotě 130.967,- Kč. 

Vyzvala jednoty, aby ţádosti na sociálně zdravotní výpomoc zaslali v letošním roce 

nejpozději k 25. 11. 2014. Upozornila na skutečnost, kdy předseda jednoty Olomouc 

br. M. Ţuffa - Kunčo, nakopíroval svým členům prázdné tiskopisy na ţádosti o 

sociálně zdravotní výpomoc jiţ podepsané a orazítkované, zdůraznila, ţe toto je 

nepřípustné a tyto ţádosti nebudou moci být zařazeny do zpracování a budou s 

ohledem na věk ţadatelů řešeny individuálně. Připomněla, ţe kaţdá ţádost musí 

obsahovat originál podpisu a razítka jednoty společně s datem jejího schválení.  

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informaci o čerpání zdravotní a sociální pomoci 

a schvaluje jako poslední termín předložení žádostí k 25. 11. 2014. 

Přítomno všech 39 hlasujících. 

Hlasování: 39 – 0 - 0 
 

ad 12) Akce MO a ČsOL 2014 
a) Shrnutí akcí 

Br. F. Procházka informoval RV ČsOL o akcích uskutečněných ve spolupráci s MO, 
bylo uskutečněno celkem 9 akcí v souladu s plánem akcí a rovněţ bylo uskutečněno 
6 akcí ČsOL. Poţádal zástupce jednot, aby jej jako tajemníka pro organizaci akcí 
informovali v případě změn termínů akcí. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informaci o akcích za období 1 – 6/ 2014. 

Hlasování: 39 – 0 - 0 
 

b) Upoutávka na následující akce 

Br. M. Mojţíš informoval o plánovaném slavnostní zahájení projektu Legie, které 

proběhne 11. 10. 2014 od 10,00 hod na Vítkově a následně předvedení Legiovlaku na 

nákladovém nádraţí Ţiţkov. S touto akcí jsou spjaté oslavy 100 let zaloţení legií 

v Moravskoslezském kraji. Dále informoval o pouti do Francie v termínu od 30. 8. – 

9. 9. 2014 a rovněţ o leteckém zájezdu do Francie 2. – 3. 9. 2014, rovněţ seznámil 

členy RV s tím, ţe cca od 18.9.2014 je naplánovaná cca 3-denní pouť do Itálie (Dos 

Alto, Arco...) a na Ukrajinu v termínu od 26.9.2014 - 1.10.2014.  Dále informoval o 

plánované akci v termínu 4. – 8. 10. 2014 Dukla a letecky 5. - 6. 10. 2014 pro veterány.  

Bod projednán bez usnesení. 
 
ad 13) Výběr akcí za uplynulé období 

a) Oheň (bez)naděje 

b) Battlefield 



Br. F. Bobek Informoval o průběhu akce Oheň (bez) naděje, informoval, ţe proběhl jiţ 

4. ročník stejně jako akce Battlefield. Zdůraznil rozrůstající se zájem ze strany škol a 

veřejnosti o tyto akce a celkový průběh akcí následně vyhodnotil. Informoval, ţe 

akce Battlefield se povedlo v letošním roce realizovat ve 4 městech a to v Praze, 

Pardubicích, Olomouci a v Brně v celkovém počtu 74 závodících celků v celkovém 

počtu cca 600 dětí základních škol. Br. F. Bobek zdůraznil, ţe všechny tyto akce mají 

velký úspěch a nadále bude v jejich organizacích pokračovat.  

 

c) Obnovení pomníku padlým legionářům – Mladá Boleslav 

Br. M. Beneš informoval o obnovení pomníku padlým legionářů v Mladé Boleslavi, 

seznámil s jeho historií a následně s procesem jeho obnovy. Součástí památníku je 

úloţiště prstí z bojišť čs. legionářů z ukrajinského Zborova, francouzského Terronu a 

Vouziers a italského Doss Alta. 

 

d) Ostravská operace – pouť 

Br. P. Skácel informoval RV ČsOL o průběhu oslav Ostravské operace. Vyzdvihl 

zásluhy br. J. Francírka z jednoty Moravskoslezského kraje na přípravě celé akce a 

jejím průběhu.  Informoval, ţe akce se mezi dalšími vzácnými hosty zúčastnil br. gen. 

Mikuláš Končický. 

 

e) Olšany – osárium 

Br. F. Procházka informoval o akci Správy praţských hřbitovů v souvislosti s 

rekonstrukcí osária a pomocí při jeho vystěhování. Této akce se zúčastnilo i několik 

členů ČsOL - fotodokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení: RV ČsOL děkuje organizátorům za organizaci akcí konaných v minulém 

období. 

Hlasování: 39 – 0 - 0 
 
ad 14) Plán činnosti 2015 
Br. M. Mojţíš informoval zástupce jednot o termínu odevzdání plánů práce do konce 
měsíce srpna, upřesnil způsob vyplňování plánů práce a poţádal, aby jednoty 
pouţívaly výhradně aktuální tabulky. Následně informoval o schvalovacím procesu 
týkajících se těchto plánů. Upřesnil způsob zapůjčování výstav a sdělil, ţe veškeré 
potřebné informace k výstavám jsou zveřejněny na stránkách www.csol.cz. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informaci o plánu činnosti na rok 2015 a ukládá 

jednotám své plány dopracovat a včas zaslat na ústředí ČsOL. 

Hlasování: 39 – 0 - 0 
 
ad 15) Informace o udělení ocenění 
Br. J. Vlasák seznámil RV ČsOL s přehledem zpracovaných návrhů na ocenění a 
jmenování do vyšších hodností – viz příloha zápisu.  
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí informaci o udělených oceněních, oceněným 

blahopřeje a ukládá ocenění předat zástupcům jednot. 

Hlasování: 38 – 0 - 1 
 
 



ad 16) Projekty 
a) Legie 100 

Br. M. Mojţíš informoval o přijatých usneseních a získané podpoře vlády projektu 

Legie 100. Opětovně připomněl plánované akce a poutě v rámci projektu Legie 100, 

které byly blíţe popsané v bodě 12 b, včetně plánované konference. Dále informoval 

o pokračujících jednáních na Českých drahách ohledně projektu Legiovlak a 

přípravách harmonogramu jízd samotného Legiovlaku. Zdůraznil, ţe majitelem 

Legiovlaku je ČsOL a v současnosti má vlak 8 vagonů. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí předložené informace o projektu Legie 100 a 

ukládá pokračovat v činnosti v souladu s harmonogramem. 

Hlasování: 39 – 0 - 0 
 

v 13,20 hod odchod sstr. L. Šnajdrové (přítomno 38 hlasujících) 

 

b) POVV 

Br. P. Skácel informoval o průběhu projektu péče o válečné veterány za 1. pololetí 

roku 2014. Seznámil s počtem válečných veteránů, o které je v rámci projektu 

pečováno, sdělil, ţe v současnosti je evidováno osm 100 - letých a 142 akceschopných 

veteránů. Kladně hodnotil činnost zainteresovaných TP(terénních pracovníků) a KK 

(krajských koordinátorů) v programu Sharepoint na tzv. portále, kde je vedena 

veškerá administrativa projektu POVV. Poděkoval všem TP a KK za dosavadní práci 

v projektu. V závěru seznámil s plánem činnosti v projektu do budoucna a s 

plánovanými kontrolami činnosti TP a KK. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí předložené informace o projektu POVV. 

Hlasování: 38 – 0 - 0 
 

c) Letní tábor 

Br. F. Procházka informoval o průběhu letního tábora, kterého se zúčastnilo 14 dětí z 

řad členů ČsOL. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí předložené informace o projektu Letní tábor. 

Hlasování: 38 – 0 - 0 

 

d) Zámeček 

Br. F. Bobek informoval o historii a následně aktuálním stavu projektu Zámeček, 

seznámil s harmonogramem činnosti a o plánovaném předání Zámečku ČsOL. Sdělil, 

ţe v současnosti jsou právními zástupci dosavadního vlastníka firmy Foxcon 

připravovány darovací smlouvy. Br. P. Budinský vyhodnotil ekonomickou stránku 

celého projektu Zámeček Pardubice. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí předložené informace o projektu Zámeček a 

ukládá SO dopracovat a upravit smlouvy o převodu objektu a následně předložit RV 

ke schválení. 

Přítomno 37 hlasujících 

Hlasování: 35 – 0 - 2 
 
 



e) Motol 
Sstr. A. Ditrichová informovala RV o průběhu plnění memoranda s FN Motol, které 
bude i v dalším období pokračovat. 
Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí předložené informace o projektu Motol a děkuje 

FN Motol. 

Přítomno 37 hlasujících. 

Hlasování: 37 – 0 - 0 
 

ad 17) Sněm ČsOL 
Br. M. Mojţíš seznámil s otázkami a problematikou kolem organizace sněmu v roce 
2015. Informoval, ţe součástí sněmu bude změna statutu ČsOL z o. s. na spolek a 
dále zpracování nových stanov. Vyzval jednoty, aby si začali připravovat potřebné 
podklady. 
Usnesení: RV ČsOL po projednání ukládá svolat mimořádné zasedání RV ČsOL ke 

sněmu v roce 2015 a dále ukládá předsedům jednot v předstihu před jednáním 

mimořádného RV projednat vše potřebné ve výborech svých jednot. 

Přítomno 38 hlasujících. 

Hlasování: 38 – 0 - 0 
 
v 14,05 hod odchod br. J. Szentkirályi (přítomno 37 hlasujících) 
 
ad 18) Různé 

a) Informace o odhalení pamětní desky v obci Buk 

Br. S. Švidek informoval o odhalení pamětní desky nově vzniklou jednotou 

v Příbrami. 

Usnesení: RV ČsOL bere na vědomí předložené informace. 

Hlasování: 37 – 0 - 0 
 

b) Ţádost o doplnění organizační komise 

Br. J. Mareček vyzval přítomné, pokud by věděli o zájemci do organizační komise, 

aby se tito hlásili cestou sekretariátu ČsOL. 

Bod projednán bez usnesení. 
 

ad 18) Závěr 
Br. P. Budinský poděkoval všem přítomným za účast. 
 
Zapsal: sstr. A. Lejtnarová 
Schválil: br. P. Budinský, br. M. Mojţíš 
 

 

 


