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Aktuální seznam členů PÚR: 

 

předseda           Plk. Jan Lampa,                           556 722 814, 732 316 764, jan.lampa@gmail. com,        Okružní 1430, 742 58 Příbor 

místopředseda  Plk. Karel Štěpánek,                                                         stepanekaja@seznam.cz 

tajemník           Pplk. Miloslav Olmr                   321 710 039, 721 022 509, olmrm@tiscali.cz                  Dělnická 802, 288 02 Kolín 

hospodář          Plk. Jiří Králík,                            311 227 332, 728 408 295, kralik1@seznam.cz,              Na Tržišti 1108, 256 01 Benešov 

člen                  Plk. Ing. Vladimír Starý,                                   736 230 027, vladimir.stary1@seznam.cz,  Svojšovická 24, 141 00 Praha 

4 

člen                  Pplk. Ing. Václav Weiss,             312 242 275, 602 372 627, vaclav.weiss@volny.cz          Pod Strání 117, 272 00 Kladno   

člen                  Plk. Ing. Rudolf Kunzman, CSc.                      602 935 974,  rkunzmann@seznam.cz        Krausova 3, 618 00 Brno 

                   

další: Švejda, Patrovský, Pulík, Javůrek, Janouch, Skalický, Hrubý, Šrámek, Mlčoch, Hrůza, Nevoral, Ondrák, Rus. 

 

 

13.celostátní konference VSR AČR se uskutečnila dne: 7.2.2012.  

1.celostátní aktiv předsedů ÚzO VSR AČR se uskuteční dne: 15.10.2013 

 

Přehled zasedání ÚR a PÚR po 13. CK VSR ČR: (sestaveno podle internetu) 

 

Zasedání ÚR uskutečněná: (plán podle internetu: 26.3. 4.6. 24.9. 10.12.2013), 1. 24.4.2012, 2. 25.9.2012, 3. 16.10.2012, 

4. 18.12.2012, 5. 8.1.2013, 6. 26.3.2013,  7. 18.6.2013,  8. 9.7.2013. 

 

Zasedání PÚR uskutečněná: (plán podle internetu: 8.1. 6.2. 5.3. 16.4. 7.5. 10.9. 8.10. 12.11. 10.12.2013) 1. 14.2.2012,   

2. 13.3.2012,  3. 17.4.2012, 4. 15.5.2012,  5. 19.6.2012,  6. 11.9.2012,  7. 13.11.2012,  8. 8.1.2013,  9. 6.2.2013,  10. 

5.3.2013,  11. 16.4.2013,  12. 2.5.2013, 13. 4.9.2013, 14. 8.10.2013,  15. 15.10.2013,  16.  19.11.2013. 

 

Projednávaná témata: 
 

ÚR: 

 
1.24.4.2012 Projednáno: Konzultace o stanovách, ředitelka Hlásenská byla informována, že někteří naši členové se s 

MO soudí o odškodné, projednávána možnost získávání dotace od MO, hospodář podal zprávu o distribuci Zpravodajů, 

proběhlo předávání Medailí cti po krajích, Patrovský neunesl několik oprávněných výtek a podal rezignaci na člena 

PÚR, zajištění prolongace IN-karet, kolega Tomečka provede diktát projednávaných bodů do zápisu tajemníka, Weiss 

požádal o jednání s NGŠ o umožnění zasílat poštu přes KVV, předseda Lampa odeslal dopis do prezidentské kanceláře 

o možnost setkání s prezidentem Klauzem. 

 

2.25.9.2012 Projednáno: ÚR se usnesla zajet do Brna a řešit tamní problémy, Králík navrhl řešit hospodaření Jižních 

Čech, Lampa požádal vzhledem k množícím se kritikám, o potvrzení ve funkci předsedy, přítomní jej jednoznačně ve 

funkci potvrdili, Javůrek oznámil, že ve funkci v ÚR vystřídal Folkerta, Mlčoch převzal členství v ÚR za Svačinu, který 

zemřel, Hrůz a Mlčoch budou pracovat v ÚR, revizní komise prověří stávající hospodaření, byl schválen odznak jako 

pamětní medaile k 45 výročí, do PÚR byl zvolen Starý, odškodnění provádí AK Volf, hospodář informoval, že JČ 

nevyhověl požadavku na předložení evidence o účetnictví, byly předány IN-karty, bylo odhlasováno zrušení ÚzO 

Příbram. 

 

3.16.10.2012 Projednáno: předávání Medailí cti, připomínky k pravidlům hospodaření předány předsedovi, poskytování 

finanční pomoci na ozdravné pobyty, upřesňování počtů pamětních medailí, kontrola IN-keret, řešení stížnosti Mgr. 

Pulíka, Weiss upozornil na nejasnosti při čerpání FKSP, předseda bude v kontaktu s pí. Hlásenskou k přerozdělování 

prostředků na dovolené, vracení IN-karet, tajemník odešle seznamy členů PÚR a ÚR ke zveřejnění na internetu, snížení 

odměny pro tajemníka, upozornění na správné používání darů a dotací dle směrnic. 

 

4.18.12.2012 Projednáno: Problém Jižní Čechy, vzat na vědomí text mejlu Jižní Morava, dopis ministru obrany s 

žádostí o přijetí, Zpravodaje budou přidělovány pouze za úhradu, členské příspěvky ve výši 100,- Kč budou splatné k 

30.3.2013, hospodář vypracuje směrnice o hospodaření, do 26.3.2013 přednesou členové PÚR návrhy na úspory. 

 

5.8.1.2013 Zápis nenalezen. 
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6.26.3.2013 Projednáváno: IN-karty,dopisy předsedů Brno, Praha, Ústí n/L, právní subjektivita pro Č. Budějovice, 

hospodářské směrnice, pamětní odznaky, dochází k napadání ÚR. 

 

7.18.6.2013 1.Kontrola plnění úkolů. 

         2.Informace o jednání s náměstkyní MO. 

         3.Informace o ukončení činnosti některých ÚzO VSR. 

         4.Volba místopředsedy. 

         5.Rozhodnutí ÚR co s další činností ÚR, buď zachovat a nebo zrušit. 

                      6.Schválení možnosti řízení VSR jenom předsednictvem přes předsedy KR  VSR. 

         7.Návrh na zvýšení počtu předsednictva na 7 členů. 

         8.Volba nových členů předsednictva. 

         9.Volba náhradníků za místopředsedu, hospodáře a tajemníka. 

 

8.9.7.2013 Projednáno: Informace o jednání na MO a MV, osamostatnění Č.B., schvalování odměn, IN-karty, řešeny 

finanční prostředky z města Tábora, pozastavená činnosti ÚR, povinnosti a kompetence převést na 7 členné 

předsednictvo: Lampa, Králík, Olmr, Weiss, Štěpánek, Kunczmann, Starý, připravit pracovní aktiv, do 15.10.2013 bude 

předložen návrh funkčních povinností členů předsednictva, korespondence Horáka je odsouzení hodná. 

 

 

PÚR: 

 
1.14.2.2012 Projednáno: zhodnocena 13. konference, předány nové stanovy tajemníkovi k registraci na MV, Nedvídek 

předal funkci tajemníka Olmerovi, jednat o nejasnostech ve Zlínském kraji, získání kompletní evidence členů z krajů, 

vybrání členských příspěvků do konce března, s Hlásenskou bude jednáno o nečlenech VSR. 

 

2.13.3.2012 Projednáno: Byl objednán sál pro uspořádání 14. konference VSR na 15.10.2013, připomínky k udělování 

Medailí cti, předseda požádal dopisem o přijetí našeho předsednictva Prezidentem republiky a ministrem obrany, řešení 

personálního stanoviska KR Znojma, členům ÚR budou zasílána usnesení přednostně e-mailem – pokud to bude 

fungovat potvrďte, kompletní zápisy PÚR a ÚR budou zveřejňována na úředních stránkách VSR, upozornění na 

dodávání seznamu platících členů, předseda se zúčastnil zasedání KR Zlín. 

 

3.17.4.2012 Projednáno: (výjezdní zasedání v Olomouci) předseda KR Brno zašle hospodáři ÚR písemné prohlášení, že 

příjem peněz odpovídá centrální finanční evidenci, předsedou ÚzO Zlína je Mlčoch, hospodář Králík projedná na ÚR 

VSR vedení účetnictví v krajích a ÚzO, do 24.4.2012 budou předány na ÚR členské příspěvky a peníze za Zpravodaje, 

18.4.2012 se PÚR zúčastní jednání na MNO, hospodář požádal jednatele o zhotovení pavouka naší organizace, PÚR 

proplatí 20% částky za telefon Nedvídkovi. 

 

4.15.5.2012 Projednáno: blok tajemníka, předání Medailí cti, sumarizace členů a počty zpravodajů, zpráva o financích, 

řešení IN-karet, žádost ÚzO VSR Turnov o příspěvek pro invalidu, návštěva u Konference politických vězňů (MUDr. 

Naděžda Kavalírová).  

 

5.19.6.2012 Projednáno: Patrovský se vzdal mandátu, 25.9.2012 bude volba nového člena, na 15.10.2013 je 

zabukovaný sál Na Valech, předseda podal zprávu o návštěvě u prezidenta, tajemník podal zprávu o návštěvě ve Zlíně, 

informace o setkání s vedením Konfederace politických vězňů, která se konalo dne 15.5.2012 – přijetí bylo dobré, ale 

spolupráce není možná, tajemník zpracuje seznam členů ÚR, rozmnoží a předá jej členům, předsedové KR VSR dodají 

seznamy jejich ÚzO pro zpřesnění, Pavlík zpracuje návrh pro udělení Záslužného kříže III. Stupně pro Kubiase za 

záchranu života. 

 

6.11.9.2012 Projednána: Návrhy na vyznamenání, Jihomoravský kraj dosud nepřevzal udělené Medaile cti, schváleno 

nové vyznamenání Pamětní hvězda VSR, schválen návrh na udělení Medaile cti pro: Kozlovský, Navrátil, Šobotnik, 

Ryzbil, Novotný, čestná uznání budou udělena: Žáček, Basler, Tomečka splnil úkol k jednání o soudních sporech, v roce 

2013 se PÚR uskuteční: 8.1., 5.3., 7.5., 10.9., 8.10. a 12.11. a ÚR: 26.3., 4.6. a 24.9. 

 

7.13.11.2012 Zápis nenalezen. 

 

8.8.1.2013 1.Králík uvedl problémy s vyúčtováním Jihočeského kraje. 

       2.Zlínský kraj předal vyúčtování v pořádku. 

       3.Předseda dne 19.12.2012 žádal Ministryni obrany K. Peake o přijetí. Než se tak mohlo stát byla z funkce 

          odvolána.  

       4.PÚR doporučuje KR Jižní Morava řádně pozvat zástupce PÚR na jednání. 

       5.Jsou schvalována finanční odměny. 

       6.PÚR ukládá předsedům KR VSR předložit zpráva o vyúčtování. 



 

9.6.2.2013 1.Úvod, plnění úkolů. 

                  2.Blok hospodáře. 

                  3.Blok tajemníka. 

                  4.Požadavky Brna. 

       5.Objednávky pamětních odznaků. 

       6.Zdravotní stav místopředsedy Tomečka. 

       7.In-karty na vlak. 

       8.různé. 

 

10.5.3.2012  Zápis nenalezen. 

 

11.16.4.2013 Zápis nenalezen.  

 

12.2.5.2013 Projednáno: úpravy stanov, názory na ukončení práce ÚR, IN-karty, výhrady k Brnu, Praze, Plzni, Č. Budě-   

        jovic, příprava aktivu, zajištění jednání v Plzni a na Slovensku, nemoc kolegy Tomečka.  

 

13.4.9.2013 Projednáno: příprava pracovního aktivu 15.10.2013, připomenutí povinností členů předsednictva, možnost 

       zpracování informátora. 

 

14.8.10.2013 Zápis nenalezen. 

 

15.10.2013 Zápis nenalezen. 

 

Zpracováno pro potřeby pracovního aktivu Pražské iniciativy 2012. 

 

Zpracoval dne 10.11.2013 Petr Baubín předseda ÚzO VSR Praha 5 a 13. 


