
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC 

LEGIONÁŘSKÁ 
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Zápis 
z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL 

dne 4. srpna 2015 
 

Přítomni:  
Br. Pavel BUDINSKÝ, br. Jindřich SITTA, br. Václav KUCHYNKA, br. Emil BOČEK, 
sstr. Alena DITRICHOVÁ, br. Jaromír MAREČEK, br. Tichomír MIRKOVIČ, br. 
Antonín ŠTÍCHA, br. Stanislav ŠVIDEK, br. Jiří VLASÁK (10) 
Příchozí v průběhu zasedání: 
Br. Josef PŘEROVSKÝ (11) 
Přísedící: 
br. Josef BUJŇÁK 
 
Hosté: 
sstr. Andrea LEJTNAROVÁ, p. Milan KREISINGER, br. Jiří CHARFREITAG, br. 
Pavel SKÁCEL, br. Filip PROCHÁZKA (5) 
 
ad 1) Jednání zahájil br. J. Sitta v 15,30 hod.  

 
ad 2) Br. J. Sitta požádal o schválení hostů. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje přítomnost hostů. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 3) Br. J. Sitta přednesl návrh programu. 
 
Program zasedání PRV dne 4. 8. 2015 
1) Zahájení 
2) Schválení hostů 
3) Schválení programu 
4) Udělení ocenění 
5) Správa nemovitosti 
6) Ekonomická situace 

a) Stav účtů 
b) Schválení faktur 
c) Aktualizace rozpočtu 
d) Aktualizace plánu práce ČsOL 
e) Plnění rozpočtu 1 - 6/2015 
f) Schválení příspěvku jednot 

7) Členská základna 
a) Noví členové 

8) Program RV dne 22. 8. 2015 
9) Sněm 
10) ÚRK 



11) Projekty 
a) Legie100 

i. Vyhodnocení za první pololetí 2015 
ii. Aktualizace 2016 

b) POVV 
c) Letní tábor 

12) Nominace na akce 
13) Skauti Havířov - znak Čs. obrněné brigády 
14) Jan Zelenka Hajský 
15) Různé 

a) Šéfredaktor časopisu Legionářský směr 
b) Úprava zápisu z PRV 9. 6. 2015 

16) Závěr 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování: 10 - 0 - 0 
 
ad 4) Udělení ocenění 
Br. J. Vlasák seznámil PRV: 

- se zpracovaným dokumentem na základě požadavku vojenské kanceláře 
prezidenta republiky ohledně ocenění gen. Karla Kutlvašra, s odpovědí na 
dopis Evropské unii pro lidská práva a rovněž s obdrženým návrhem z místní 
organizace ČSBS Písek na ocenění svých členů Pamětní medailí ČsOL III. 
stupně za aktivity při organizování jednotlivých výstav v kraji. Uvedl, že 
jednotlivé návrhy byly projednány na zasedání komise pro udělování ocenění 
s návrhem na udělení Čestného uznání pro 3 vybrané členy ČSBS, kterých 
jména, navrhující organizace k dnešnímu dni doložila. Dále informoval o 
dopisu z jednoty Havířov. Uvedl, že všechny podněty byly projednány 
statutárním orgánem dne 28. 7. 2015. 

 
Br. J. Vlasák následně informoval PRV, že komise pro udělování ocenění na svém 
zasedání projednala celkem 124 návrhů z 13 jednot. Kladně vyhodnotil stoupající 
kvalitu předkládaných materiálů na udělení ocenění ze strany jednotlivých jednot 
ČsOL. PRV ČsOL jednotlivé návrhy na ocenění a jmenování do vyšších hodností 
projednalo - viz příloha zápisu. 
Jednotlivě se hlasovalo o návrzích na ocenění takto: 
 
Pamětní medaile 1. st - br. Josef Vegner - jednota Česká Lípa 
Usnesení: PRV po projednání souhlasí s názorem SO ocenění neudělit. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
Pamětní medaile 1. st - br. Jan Šimek - jednota Teplice 
Usnesení: PRV po projednání souhlasí s názorem SO ocenění neudělit. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
Čestné uznání 3 členům ČSBS Písek 
Usnesení: PRV po projednání souhlasí s názorem SO ocenění udělit. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
 
 
 



K ostatním návrhům na ocenění (viz příloha zápisu) bylo po projednání přijato 
následující usnesení. 
Usnesení: PRV se ztotožňuje s názorem komise pro ocenění. 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
ad 5) Správa nemovitosti 
Pan M. Kreisinger seznámil PRV s výsledkem výběrového řízení na 
vzduchotechniku, které vyhrála firma Limak v celkové výši zakázky 492.445 Kč. 
Usnesení: PRV schvaluje pro realizaci vzduchotechniky firmu Limak TZB s.r.o. v 
částce 492.445Kč 
Hlasování: 10 – 0 – 0 
 
- v 16,05 hod příchod br. Josefa Přerovského - přítomno 11 hlasujících členů PRV 
 
Dále pan M. Kreisinger informoval PRV, že v současné době probíhá výběrové řízení 
na vzduchotechniku divadélka a sálu, které by mělo být ukončeno k 16. 8. 2015, 
prozatím byly doručeny dvě nabídky. Dalším je výběrové řízení na zesílení střechy v 
9. patře hotelu Legie, které by mělo být rovněž ukončeno k 16. 8. 2015. Následně 
informoval o závěrech jednání s potencionálním zájemcem o pronájem prostor 
divadélka p. Talpanem za přítomnosti právníků z důvodu zapracování připomínek 
ze strany ČsOL do smlouvy. 
Usnesení: PRV vzalo informaci ve věci probíhajících dalších výběrových řízení i 
jednání se zájemcem o pronájem divadélka na vědomí. 
Hlasování: 11 – 0 – 0 
 
ad 6) Ekonomická situace 

a) Stav účtů 
Br. M. Mojžíš seznámil PRV se stavem účtů k 28. 7. 2015 - viz příloha zápisu.  
Usnesení: PRV ČsOL bere na vědomí stav účtů k 28. 7. 2015. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

b) Schválení faktur 
Br. M. Mojžíš předložil PRV ke schválení seznam faktur za uplynulé období – viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV ČsOL schvaluje proplacení předložených faktur. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

c) Aktualizace rozpočtu 
Br. J. Sitta seznámil PRV ČsOL s aktualizací rozpočtu k 25. 7. 2015 - viz příloha 
zápisu. Následně podrobněji rozebral aktualizaci rozpočtu ve výdajové části 
v jednotlivých oblastech a to v oblasti provozu, činnosti, projektů, komisí, investic, 
daní a závazků a rovněž v příjmové části z oblasti příjmů za nájemné, ostatní a 
mimořádné příjmy.  
Usnesení: PRV po projednání schvaluje aktualizaci rozpočtu ČsOL na rok 2015 k 
měsíci červenci téhož roku. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
 
 
 
 



d) Aktualizace plánu práce ČsOL 
Br. J. Sitta seznámil PRV s aktualizací plánu práce ČsOL pro rok 2015 k měsíci 
červenec po jednotlivých kapitolách, jako jsou Akce MO + ČsOL, Akce ústředí ČsOL, 
Akce jednot zařazené do ústředních akcí, Akce jednot včetně příspěvků na činnost 
jednot a příspěvků na věnce, Projektů ČsOL a Legie 100 - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje aktualizaci plánu práce v roce 2015 k 
termínu červenec 2015. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

e) Plnění rozpočtu 1 - 6/2015 
Br. J. Sitta dále seznámil PRV ČsOL s plněním rozpočtu za období 1 - 6/2015 - viz 
příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje čerpání rozpočtu ČsOL za první pololetí 
roku 2015. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

f) Schválení příspěvku jednot 
Br. J. Sitta předložil PRV ke schválení každoroční příspěvek na člena ČsOL 
vyplácený jednotám. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje uvolnění finančních prostředků do jednot 
podle aktuální databáze se stavem k 4. 8. 2015. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 7) Členská základna 

a) Noví členové 
Br. J. Sitta seznámil PRV se seznamem 34 žadatelů o členství v ČsOL - viz příloha 
zápisu. Informoval, že všichni uchazeči splňují podmínky přijetí. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje registraci nových členů. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 8) Program RV dne 22. 8. 2015 
PRV projednalo návrh programu zasedání RV dne 22. 8. 2015 - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje program zasedání RV na den 22. 8. 2015. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 9) Sněm 
Br. J. Sitta informoval PRV o aktuálním stavu v otázce přípravy sněmu ČsOL, 
připomněl důležitost zpracování dokumentů, jako jsou zpráva o činnosti SO, zpráva 
o činnosti PRV, revize programového prohlášení a v neposlední řadě zprávy o 
činnosti jednotlivých komisí ČsOL. Otázka přípravy sněmu byla následně 
prodiskutována. 
Usnesení: PRV po projednání ukládá SO připravit návrh Zprávy o činnosti SO a 
PRV a rovněž návrh analýzy realizace programového prohlášení obce, dále PRV 
ukládá předsedům jednotlivých komisí připravit návrh zprávy o činnosti 
jednotlivých komisí - vše do 30. 9. 2015 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
 
 
 
 



ad 10) ÚRK 
Br. J. Bujňák, předseda ústřední revizní komise, seznámil PRV se zprávou o činnosti 
komise za 1. pololetí 2015 - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV bere na vědomí zprávu Ústřední revizní komise. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 11) Projekty 

a) Legie100 
i. Vyhodnocení za první pololetí 2015 

Br. J. Charfreitag seznámil PRV s vyhodnocením realizovaných aktivit projektu Legie 
100 za první pololetí roku 2015 - viz příloha zápisu. V jednotlivých bodech 
informoval o mediální podpoře projektu, včetně internetových stránek projektu, 
vytvoření PR týmu, partnerech projektu, informačním a podpůrném centru, 
interaktivní internetové databázi, vzdělávacích programech, sociálních sítích, 
prezentačních materiálech a informační kampani. Dále o zahraničních poutích a to 
do Tarnowa, do Karpat a v neposlední řadě o národní pouti k Arrasu. V otázce 
legiovlaku vyhodnotil rekonstrukci vagónů, přípravu a realizaci výstavních částí, 
zakoupení zbývajících vagónů, rekonstrukci lokomotivy, vytvoření harmonogramu 
provozu a realizační tým. Informoval o tom, že od 19. května 2015 probíhá putování 
Legiovlaku po ČR. Od května do července Legiovlak navštívil Prahu, Mladou 
Boleslav, Liberec, Martinice v Krkonoších, Jaroměř, Hradec Králové a opět Prahu. 
V tomto období jej prozatím shlédlo cca 29 000 návštěvníků, z toho 4 600 žáků 
základních a středních škol. Následně vyhodnotil péči o válečné hroby a pietní místa, 
výstavní činnost, vojenské - historické ukázky, konference a besedy. 
 

ii. Aktualizace 2016 
Br. J. Charfreitag seznámil PRV s plánem projektu Legie 100 na rok 2016 a s jeho 
aktualizací - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje vyhodnocení realizovaných aktivit projektu 
Legie 100 za 1. pololetí 2015 a schvaluje plán aktivit projektu Legie 100 včetně 
finančního rámce na rok 2016. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

b) POVV 
Br. P. Skácel vyhodnotil činnost projektu POVV za 1. pololetí roku 2015 - viz příloha 
zápisu. Seznámil PRV s personálními změnami v projektu, dále informoval o 
hlavních akcích v jednotlivých krajích ČR, vyhodnotil počet návštěv u VV, včetně 
osobních kontaktů a doprovodů a v neposlední řadě i čerpání rozpočtu projektu 
POVV. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje zprávu o činnosti projektu za 1. pololetí 
2015. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

c) Letní tábor 
Br. F. Procházka seznámil PRV s se seznamem 7 žadatelů o příspěvek na letní tábor - 
viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje proplacení příspěvku oprávněným 
žadatelům dle seznamu. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
 



ad 12) Nominace na akce 
Br. F. Procházka seznámil s nominacemi na akce v následujícím období - viz příloha 
zápisu. PRV návrhy projednal a doplnil. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje nominace na akce v měsíci srpnu - říjnu. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 13) Skauti Havířov - znak Čs. obrněné brigády 
Br. J. Sitta seznámil PRV se žádostí br. O. Malíře z jednoty v Havířově o povolení 
nošení znaku čs. obrněné brigády pro skauty z Havířova. Informoval, že žádost byla 
projednána na zasedání SO a tento požádal o vyjádření komisi pro symboliku. Br. F. 
Procházka následně PRV seznámil s podpůrným a doporučujícím vyjádřením 
komise pro symboliku - viz příloha zápisu. 
Usnesení: PRV bere na vědomí předloženou žádost, schvaluje závěr komise pro 
symboliku a ukládá informovat v této věci žadatele. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 14) Jan Zelenka Hajský 
Br. J. Sitta seznámil PRV s žádostí prof. Milana Zelenky, který je synovcem Jana 
Zelenky Hajského, starosty sokolské župy a protinacistického bojovníka o příspěvek 
na vydání hudebního CD, které by mělo uctít památku J. Z. Hajského ve výši 
3.000Kč. PRV žádost následně prodiskutovalo. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje udělení finančního příspěvku ve výši 3.000Kč 
a ukládá informovat žadatele. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 
ad 15) Různé 

a) Šéfredaktor časopisu Legionářský směr 
Br. J. Sitta seznámil PRV s tím, že SO nově navrhuje jmenovat šéfredaktorem 
časopisu Legionářský směr br. Jiřího Filip, místo br. L. Lenka, který na tuto funkci 
rezignoval. 
Usnesení: PRV po projednání schvaluje návrh SO na pozici šéfredaktora časopisu 
Legionářský směr br. Jiřího Filipa. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
 

b) Úprava zápisu z PRV 9. 6. 2015 
Br. J. Sitta seznámil PRV s opravou zápisu z PRV z 9. 6. 2015,  v bodě udělení 
Pamětní medaile ČsOL II. stupně, kterou PRV udělilo genmjr. Ing. Milanu Maximovi, 
opravit funkci na Náčelník GŠ Slovenské armády. Dále u udělení pamětní medaile 
III. stupně Jindřichu Forejtovi, řediteli odboru protokolu Pražského hradu - opravit 
na Pamětní medaili II. stupně. 
Usnesení: PRV schvaluje opravy v zápise ze svého jednání 9. 6. 2015. 
Hlasování: 11 - 0 - 0 
  
ad 16) Závěr 
Br. J. Sitta všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil v 18,30 hod. 
 
Zapsala: Andrea Lejtnarová 
Schválil: br. J. Sitta 
 
 


