
Vážení členové Předsednictva Republikového výboru ČsOL, 

sestry a bratři, 

 

po společných diskuzích s místopředsedy br. Tichomirem Mirkovičem a br. Tomášem Pilvouskem jsem 
dne 26. 1. 2021 rozhodl o vyvolání hlasování Předsednictva RV ČsOL per rollam.  

Již dlouho trvající protiepidemická opatření nám stále nedovolují setkat se při osobním jednání. Stojíme 
ale před rozhodnutími, z nichž některá považuji za natolik zásadní, že jsem se rozhodl projednat je 
kolektivně korespondenční formou. 

Jedná se zejména o prodloužení nájemních smluv s nájemcem obchodů v prostorách námi vlastněné 
nemovitosti a konání Manifestačního sjezdu ke 100. výročí ČsOL. Žádám vás, abyste věnovali pozornost 
všem pěti navrženým bodům hlasování a vyjádřili se k nim. Veškeré návrhy usnesení předkládám 
v souladu s výsledky vzájemné diskuze s místopředsedy ČsOL. 

 

S bratrským pozdravem 

 

 

 

      

 

      

     Br. Pavel Budinský, 

     předseda ČsOL. 
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ČESKOSLOVENSKÁ OBEC 
LEGIONÁŘSKÁ 

HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 
TEL. 224  266  235, 224  266  241 -  WWW.CSOL.CZ     

 

        

V Praze dne 29. ledna 2021 

 

Věc: Hlasování Předsednictva republikového výboru ČsOL per rollam 

 

Vážené sestry, vážení bratři,  

členové PRV ČsOL, 

 
na základě rozhodnutí předsedy ČsOL br. Pavla Budinského ze dne 26. 1. 2021  

a v souladu s dopisem předsedy ČsOL br. Pavla Budinského ze dne 29. ledna 2021 jsou 
předloženy návrhy na hlasování per rollam, tj. korespondenčně. 

Žádám vás, abyste se k uvedeným návrhům vyjádřili pokud možno neprodleně, 
nejpozději však do čtvrtku 4. února 2021, a to do 24:00 hod. zasláním svého hlasu na  
e-mailovou adresu sekretariat@csol.cz. Prosím, zasílejte svá vyjádření v takové formě, 
aby bylo vaše hlasování zcela srozumitelné a nezpochybnitelné. 

 

Níže jsou uvedeny návrhy k hlasování per rollam: 

 
1) Informace o úmrtí br. Václava Kuchynky 

Informace: Dne 15. 12. 2020 nás navždy opustil br. brig. gen. v. v. Václav Kuchynka, 
dlouholetý místopředseda ČsOL. 

Návrh usnesení: PRV ČsOL bere informaci o úmrtí místopředsedy ČsOL br. brig. gen. v. v. 
Václava Kuchynky na vědomí. 

Hlasování: pro – proti – zdržel se 
 

2) Prodloužení nájemních smluv s nájemcem obchodů 

Informace: Br. Pavel Budinský předkládá ke schválení nájemní smlouvy se současným 
nájemcem obchodů Lan Nguyen Thi. Otázku prodloužení nájemních smluv konzultoval br. 
předseda s oběma místopředsedy a doporučují je ke schválení.  

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje nájemní smlouvy v předloženém znění a ukládá je 
k podpisu členy SO ČsOL.  

Hlasování: pro – proti – zdržel se 
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3) Noví členové 

Informace: Br. Pavel Budinský předkládá ke schválení seznam žadatelů o členství v ČsOL. 
Všichni žadatelé splňují podmínky pro vznik členství. 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje předložený seznam žadatelů o členství v ČsOL. 

Hlasování: pro – proti – zdržel se 
 

4) Reorganizace jednoty Slovensko  

Informace: V současné době nemá ČsOL na Slovensku žádnou aktivně činnou jednotu. 
Zájemci o členství – občané Slovenské republiky – jsou přijímáni do Jednoty ČsOL 
Slovensko, která je vedena Sekretariátem ČsOL. Další členy – Slováky – evidujeme 
v různých jednotách v České republice. V Jednotě ČsOL Slovensko je proto vhodné 
vytvořit zájmové skupiny, které budou zajišťovat činnost ČsOL na místní úrovni, 
administrativu vůči Ústředí ČsOL ale bude zajišťovat výbor Jednoty Slovensko. Výhodou 
zájmových skupin je, že k činnosti v nich se mohou přihlásit i členové ostatních jednot, 
aniž by museli přecházet do jednoty Slovensko. Tímto způsobem lze reaktivovat jednotu 
Slovensko, která svou prací bude propagovat činnost ČsOL na Slovensku a motivovat další 
občany Slovenské republiky ke vstupu do ČsOL. 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje reorganizaci jednoty Slovensko a utvoření zájmových 
skupin. 

Hlasování: pro – proti – zdržel se 

 
5) Manifestační sjezd ke 100. výročí ČsOL 

Informace: V letošním roce slaví ČsOL 100. výročí od svého založení. K tomuto 
významnému výročí plánujeme uspořádat Manifestační sjezd ČsOL. Ze vzájemné diskuze 
br. předsedy a br. místopředsedů vyšel návrh termínu konání sjezdu ve dnech 3. – 4. září 
2021 a místo konání sjezdu Praha. 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje termín konání Manifestačního sjezdu ČsOL ve dnech  
3. - 4. září 2021 a Prahu jako místo konání. 

Hlasování: pro – proti – zdržel se 

 
6) Sjezdový výbor 

Informace: Br. předseda a br. místopředsedové projednali složení pracovního orgánu 
sjezdu tzv. Sjezdového výboru a navrhují jeho obsazení následujícími členy ČsOL: 

Předseda sjezdového výboru: br. Pavel Budinský 

Zástupce předsedy sjezdového výboru: Br. Tomáš Pilvousek 

 
Členové sjezdového výboru: 

Br. Milan Mojžíš (ekonomika Sjezdu) 
Br. Jiří Filip (organizace a program Sjezdu) 
Br. Jiří Charfreitag (technické zabezpečení Sjezdu) 
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Br. Karel Ludvík (koordinátor oblasti NVV) 
Br. Viliam Beke (koordinátor účasti žáků střední voj. školy Moravská Třebová) 
Br. Miloš Borovička (PR, komunikace s médii) 
Ses. Marcela Tolarová (asistentka) 

Návrh usnesení: PRV ČsOL schvaluje br. Pavla Budinského předsedou sjezdového výboru, 
br. Tomáše Pilvouska zástupcem předsedy sjezdového výboru a členy sjezdového výboru br. 
Milana Mojžíše, br. Jiřího Filipa, br. Jiřího Charfreitaga, br. Karla Ludvíka, br. Viliama 
Bekeho, br. Miloše Borovičku a ses. Marcelu Tolarovou. 

Hlasování: pro – proti – zdržel se 

 



Termín hlasování
29. 1. - 4. 2. 2021

Hlasování Předsednictva Republikového výboru ČsOL per rollam

Pořadové číslo jednání 
PRV per rollam I.


