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Agenda: Stálé pracovní skupiny Pražské iniciativy – dílčí hlášení pro PÚR VSR konané dne 11.2.2014 

 
Předkladatel: Npor v.v. Petr Baubín – tajemník SPS; za předsedu SPS Ing. Plk. v.v. Rudolfa Kunzmanna, CSc., 

který je dlouhodobě nemocný a ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastňovat jednání v Praze. 

 

Stálá pracovní skupina (SPS) Pražské iniciativy (PI) v současné době pracuje ve složení: Kunzmann - 

předseda, Baubín – tajemník, Starý (předseda KR Praha a člen PÚR VSR), Nedvídek, Moždík, Hrabal, Sperling, 

Šimek, Bílek, Čihák a Driesel – členové. Všichni se do SPS přihlásili dobrovolně. 

 

1.etapu zahájila PI ustavením SPS a předseda VSR kol. Lampa podpisem Jmenovacího listu tajemníkovi SPS 

Baubínovi dne 19.11.2013 na jednání PÚR. Zárověň byl PÚR jmenován předsedou SPS kol. Kunzmann. Dne 

10.12.2013 se uskutečnilo pod předsednictvím kol. Kunzmanna 1. zasedání SPS. Zde se dohodl další postup SPS, 

především se rozhodlo o zpracování dokumentace pro předsedy parlamentních politických stran. Zpracovanou 

dokumentaci předložil Baubín ke schválení ÚR, které se uskutečnilo dne 14.1.2014. ÚR texty schválila a rozhodla 

o zveřejnění dokumentace na interních web stránkách VSR, což se uskutečnílo. Tímto byla 1. etapa ukončena. 

 

2.etapa byla zahájena dnem 14.1.2014 (konání ÚR). Spočívala v doručování dokumentace na sekretariáty 

parlamentních politických stran. V této věci došlo k zaváhání ve vydání impulzu k zahájení této etapy. Očekávalo 

se, že příkaz vydá předseda SPS  kol. Kunzmann a to neprodleně. Po vzájemných výměnách mejlových zpráv se 

ukázalo, že mimopražští členové PÚR neumějí správně odhadnout politickou situaci v Praze. Iniciativy se proto 

ujal předseda KR Praha a člen PÚR kol. Starý a netrpělivě očekávaný impulz vydal. Po té šlo vše ráz na ráz. Ke 

konání PÚR dne 11.2.2014 lze konstatovat, že tato 2. etapa byla velmi rychle a úspěšně provedena. 

 

3.etapu pravděpodobně odstartuje zasedání PÚR, které se uskuteční dne 11.2.2014, tedy dnem podávání tohoto 

dílčího hlášení. Tato etapa bude charakteristická dokončením rozhovorů předsedy VSR kol. Lampy s předsedy 

politických parlamentních stran; završených podpisem společného komuniké a případně tiskovou konferencí. 

Předpokládaný časový úsek je 2 až 3 měsíce. Zde může předseda VSR uplatnit zkrácenou publikaci "Vojáci kteří 

neztratili svou čest".  

 

 Souběžně s tímto oficiálním vyjednáváním může být zahájeno individuální vyjednávání členů VSR s 

poslanci na celém území ČR. Veškerou potřebnou dokumentaci mají naši členové VSR na webových stránkách. 

SPS očekává, že naši členové nebudou nevhodně zasahovat do vyjednávání na hlavním směru našeho zájmu. Toto 

vyjednávání je vyhrazeno pouze předsedovi VSR kol. Lampovi. SPS je připraveno předsedovi VSR poskytnout 

veškerý potřebný servis. Vzhledem k náročnosti přípravných prací na 3. etapě je potřebné, aby v Praze byl stále 

přítomný předseda SPS. Kromě toho považuji za rozumné koordinovat činnost aktivních členů VSR v republice v 

navazování osobních kontaktů s jejich poslanci a získávat je pro naši věc. Tyto aktivity realizovat jen s osobní 

odpovědností konkrétního člena VSR. Nutné poučení, každého takového aktivního člena VSR, ze strany PÚR. 

 Problém vidíme v kol. Kunzmannovi. Z přiložených mejlíků je zřejmé, že má ambici realizovat v rámci 

SPS nějakou politicko diplomatickou činnost. Dle názoru SPS tato činnost přísluší pouze předsedovi VSR. Pokud 

se kol. Kunzmann stane předsedou VSR jsme mu k dispozici. V současné době máme jiné informace. Pokud 

bychom již teď kol. Kunzmanna akceptovali, vedlo by to k schizmatu VSR. Něčím takovým se Praha nemůže 

kompromitovat. SPS je jen úřednická skupinka aktivistů pro potřebu předsedy VSR, nic víc. V této naší skupince 

se vyprofiloval jako vůdčí osobnost kol. Starý. Je předseda KR Praha a člen PÚR, nějaká odbočka do Brna je 

proto zcela nadbytečná. Navrhujeme, aby  SPS byla pod vedením kol. Starého přímo podřízena předsedovi VSR. 

U příležiosti tiskových konferencí naše VSR potřebuje tiskového mluvčího, který bude médiím vysvětlovat 

oficiální stanoviska VSR na nejrůznější otázky. To vyžaduje, aby VSR tato stanoviska měla připravená.  

 

Návrhy na usnesení PÚR: 
 

1.Zvážit podřízení SPS přímo předsedovi VSR pod vedením kol. Starého. 

2.Vyjednávání členů VSR v republice s místními poslanci, nebo jinou politicko diplomatickou činnost oddělit od 

práce SPS a přidělit ji někomu jinému. 

3.Jmenování tiskového mluvčího VSR. (kandidát: Baubín). 

4.Text tohoto dílčího hlášení bude k dispozici na interních web stránkách VSR. 

 

(Pro zasedání PÚR konané dne 11.2.2014 do tisku připravil Baubín.) 
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