
Upozornění

Na webu VSR byl zveřejněn Výpis z usnesení PÚR VSR a KR VSR Praha, tajemníka
PÚR VSR npor. Petra Baubína. Upozorňujeme, že tento jeho text obsahuje řadu nepravdivých
tvrzení a je nepravdivý i jako celek, jak plyne z vysvětlení k označeným částem textu v příloze:

1. Nekonalo se společné zasedání PÚR a KR VSR Praha, ale řádné zasedání KR VSR Praha,
na které byli pozváni jako hosté naši kandidáti do nového PVSR, plk. Ing. Zbyněk Čeřovský
ze Zlína a plk. Ing. Jan Kabát z Plzně.

2. Pokud se nekonalo zasedání PÚR, nemohlo z něj být ani usnesení. A na jednání KR VSR
Praha se nehlasovalo o žádném usnesení a zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn až
20. 3. 2016. Pokud npor. Baubín přesto zveřejnil výpis z usnesení tohoto zasedání už 15. 3.,
musí to být podvrh, pohádka pana Baubína, jak si asi usnesení představuje.

3. Možná si npor. Baubín něco předal sám sobě jako tajemníkovi PÚR. V Dílčí zprávě č. 2 své
Platformy sděluje  Aktualizovaný seznam kandidátů, kteří písemně potvrdili svoji kandidaturu:
Baubín, Čeřovský, Duba, Kunzmann, Mrázek, Patrovský, Polakovič, Reml.
Plk. Čeřovský na místě popřel, že by o tom s tajemníkem jednal. Kolega Ott řekl, že MUDr.
Reml kandidaturu do PVSR odmítl pro pracovní zaneprázdnění. Npor. Baubín odpověděl, že
to nemá písemně na papíře, ale MUDr. Reml mu to potvrdil emailem. MUDr. Reml nám
sdělil, že přijal místo náhradníka v Kontrolní komisi, které ve stanovách není.

4. KR VSR Praha npor. Baubínovi nic neuložila. V závěru jednání sám sdělil, co chce dále dělat.

5. Programové prohlášení 1. členské schůze npor. Baubína  KR VSR Praha odmítla.

6. Republikové vedení VSR není ve starých ani nových stanovách. Pokud tím autor myslí PÚR,
to se od 14. CK nesešlo, zatím jednáme elektronicky, takže o hádkách nelze mluvit. 
17. 2. 2016 se sešla ÚR, na které, jako na většině jednání VSR, byli i “demokraté”, kteří si
slovo brali hlasitě sami. Rozhodně to ale ani zdaleka nebyla “mnohahodinová prudká hádka”,
tím méně závažná krize. Žádná jiná jednání “republikového vedení” nebyla.

7. V textu “Platforma VSR 2016” npor. Baubín krizovou situaci teprve zahájil veřejným
sdělením na webu VSR, že: Naše Vojenské sdružení rahabilitovaných, z.s. je v hluboké krizi.
Tato krize je personální i ideová. Co asi na to úhlavní přátelé kolegy Kunzmanna? V dalších
textech Platformy si npor. Baubín svou krizi přiživoval, aby ji nakonec mohl tímto svým
Výpisem z usnesení vítězně vyřešit. Je to jeho styl práce. Jen to trochu překombinoval a
ztratil se ve vlastní fabulaci.

Zatímco si npor. Baubín přihříval svou krizi, KR VSR Praha trpělivě vyjednávala a právě
na řádném zasedání 14. 3. si po delším jednání, v klidu, šesti hlasy, včetně npor. Baubína,
schválila svou kandidátku do PVSR, s místopředsedou npor. Baubínem. Jeden se zdržel. Možná
si npor. Baubín myslel, že hlasuje o výše zmiňovaném usnesení, protože tu kandidátku neuvedl
ve svém následně zveřejněném Hlášení o splnění usnesení KR VSR Praha ze dne 14.3.2016.
Ale jak už bylo uvedeno v 2., takové usnesení neexistuje a sestavování krajských kandidátek ani
není v kompetenci KR VSR Praha. Npor. Baubín tak znovu potvrdil, že si plete orgány VSR a
jejich kompetence a není schopen napsat pravdivý nezaujatý zápis z jednání. Z tohoto důvodu
s ním předseda Ott po 14. CK VSR odmítl nadále spolupracovat jako s tajemníkem a resignoval.
Od té doby se dřívější tajemníkova pokrytecká chvála předsedy Otta změnila na kritiku.

Distancovali jsme se od Platformy npor. Baubína, nesouhlasíme s jeho stylem práce,
odmítáme s ním nadále spolupracovat a rušíme naši účast na kandidátce KR VSR Praha.

plk. Ing. Vladimír Starý plk. Ing. Miroslav Ott
předseda KR VSR Praha předseda ÚzO Praha 4, 11 a 12
hospodář VSR předseda ÚR VSR



Výpis z usnesení PÚR VSR a KR VSR Praha - konec Platformy. 
 

 Dne 14.3.2016 se uskutečnilo společné zasedání PÚR VSR a KR VSR Praha v budově 

Posádkového velitelství Praha. Zde uvedu jen výpis z usnesení, kde došlo k dohodě o ukončení 

činnosti Platformy VSR 2016. Na můj návrh Platforma VSR 2016 ukončila svoji činnost. Výsledky 

práce jsem předal PÚR VSR k dalšímu využití s tím, že dále se v předvolební kampani nebude 

slovo platforma používat. 

 Bylo mi uloženo předvolební kampaň dokončit s tím, že: 

1.Dopracuji „Programové prohlášení 1. členské schůze“, ale přejmenuji jej na „Oprávněné 

požadavky a náměty na činnost P VSR, které byly 1. členské schůzi z členské základny doručeny“. 

2.Pomohu krajským radám VSR se sestavováním volebních kandidátek (na splnění tohoto úkolu 

jsem dal čestné slovo důstojníka). Termín je však téměř šibeniční. Vše musí být dokončeno do 

21.3.2016 a zveřejněno na webu. 

 Žádám oslovené funkcionáře z krajů, aby mi byli nápomocni se splněním tohoto úkolu. 

 

 Dále musím vyřídit ještě jednu záležitost, na kterou jsem narazil při přípravě 1. členské 

schůze VSR. Členy zajímá, kdo jsou navržení kandidáti a jaké mají předpoklady funkci vykonávat a 

hlavně jakou funkci chtějí vykonávat. Všeobecně se vyskytl požadavek, aby se každý kandidát 

představil. Zajistit takovýto požadavek není v mých silách, ale tímto vyzývám kandidáty, aby tak 

učinili na našich webových stránkách v rubrice Členské schůze VSR. 

 

 Jdu příkladem a uvádím, že se jmenuji Npor. Petr Baubín. Ve VSR jsem vykonával funkci 

předsedy ÚzO Praha 5 a 13, nyní vykonávám funkci místopředsedy ÚzO Praha 5, 6 a 13, 

vykonávám funkci člena KR VSR Praha a funkci tajemníka ÚR VSR. Jsem autorem „Pražské 

iniciativy 2012“ (preferuji odškodné legislativní cestou), vydal jsem „Právní rozbor postupu soudní 

cestou“, vydal jsem „Vyhodnocení diskuze 14. CK VSR“. Po 14. CK VSR se republikové vedení 

VSR dostalo do závažné krize a zmítalo se v mnohahodinových prudkých hádkách. Situaci jsem 

vyřešil vydáním textu „Platforma VSR 2016“. Platformu se nám společnými silami podařilo poslat 

do dějepisu VSR a předvolební kampaň pokračuje standardními, demokratickými postupy. Jsem 

přesvědčen, že bude úspěšná a vzejde z ní P VSR se silným mandátem. Kandiduji do P VSR a mám 

zájem pracovat na úseku sociálním a právním. 

 

V Praze dne 15.3.2016 

 

S pozdravem Petr Baubín 
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