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Územní rada VSR Olomouc  
bilancovala svoji činnost za dvouleté volební období. 

 
 

 Nejdříve několik základních údajů.  
Územní rada je v naší organizaci devítičlenná. 

Skládá se ze 6 mužů a tří žen. Nejstaršímu muži je 83 
roků a nejmladšímu 70 let. Pracovní vytížení ve 
funkci:Územní rada se schází pravidelně jednou za 
čtrnáct dní a to vždy v pondělí od čtrnácti hodin. V 
případě naléhavé potřeby i mimořádně v kterýkoliv 
den. Z každé schůze se dělá zápis o jednotlivých 
bodech jednání.  

Rozdělení úkolů a činností v samotné radě: 
Předseda koordinuje a řídí činnost Územní rady, 
místopředseda se stará o styk s Krajským vojenským 
velitelstvím a organizacemi se kterými ÚzR úzce 
spolupracuje, udržuje kontakt se členy Územní organizace a v případě potřeby zastupuje 
předsedu při všech jednáních; tajemník ÚzR má na starosti agendu a veškeré písemnosti; 

hospodářka má na starosti finanční problémy od vybírání ročních 
příspěvků přes obhospodařování finančních darů od jednotlivých 
sponzorů a organizací, jako jsou: Statutární město Olomouc, 
Krajský úřad Olomouc a Krajské vojenské velitelství. O všech 
finančních transakcích vede účetní doklady, které jednou až 
dvakrát ročně kontroluje tříčlenná revizní komise. Další členka 
ÚzR se stará o vybírání poplatků stanovených radou při různých 
akcích – zájezdech, posezeních apod. O kulturu, nákup vstupenek 
a jejich distribuci, o informování rady o kulturních akcích, má na 
starosti další členka rady. Velmi důležitý úkol – organizace a 
provedení zájezdů se stará člen ÚzR, který svým vystupováním a 

jednáním si umí získat respekt. Zbývající dva členové rady jsou pověřeni stykem s úřady v 
rámci získávání finančních pomocí, nutných informací k sepsání smluv, jejich včasnému 
podání a vyúčtování případných finančních pomocí.  

V tomto obsazení a rozdělení 
úkolů pracovala ÚzR podle celoročního 
plánu činnosti, který schválila členská 
schůze. Plán činnosti v sobě zahrnuje 
počty a termíny členských schůzí, počty 
zájezdů, akcí kulturního, společenského a 
sportovního rázu. Podává přehled o 
akcích, které jsou organizovány AČR, 
Statutárním městem Olomouc a 
organizacemi, se kterými naše ÚzO 
spolupracuje.  

Z konkrétních akcí roku 2009 
vyjímám ten, který byl organizačně 
nejvíce náročný a zaměstnal více členů 
ÚzR. Jedná se o letecký zájezd na leteckou základnu v Náměšti nad Oslavou. Organizační 
práce sestávala z jednání s velitelem letectva, s náčelníkem gen. štábu, které bylo nutno žádat 
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o povolení celé akce, s velitelem letecké základny atd. Výsledkem této usilovné práce byl 
nezapomenutelný zážitek všech, kteří  letěli poprvé a 
poprvé byli v blízkosti letecké techniky v provozu. 
Nebyl to jediný zájezd, který ÚzR organizovala.  

Velmi oblíbeným byl (a stále je!) zájezd na 
Jívovou – Magdalenin Mlýn – se sportovní 
tematikou i s posezením u táboráku a pečením vuřtů. 
Velice zdařilou akcí byla v roce 2009 soutěž ve 
střelbě z pěchotních zbraní, která se uskutečnila za 
příkladné spolupráce a řízení velitelstvím útvaru 
Vojenské policie Olomouc. Soutěže se účastnilo 
deset střelců, včetně jedné ženy. Všichni jsme měli 
možnost vyzkoušet si střelbu ze zbraní, které byly 
pro nás novinkou.  

Největší přínos byl ovšem v oblasti upevnění 
a prohloubení vzájemných vztahů mezi naší 
organizací a útvarem VP Olomouc, které vyvrcholilo 

připnutím čestné stuhy na bojový prapor při příležitosti 20. výročí založení Vojenské policie.  
Ani kultura nebyla v činnosti ÚzR popelkou. Kromě nákupu permanentních vstupenek 

do Olomouckého divadla byly uskutečněny tři zájezdy do Ostravského divadla. Velký úspěch 
zaznamenala akce kina Metropol v Olomouci, které do svého programu zařadilo přímé 
přenosy oper z Metropolitní opery v New Yorku. Mimo jiné jsme mohli zhlédnout operu 
Orfeus v podsvětí a Dívka ze zlatého Západu.  

Nebylo zapomenuto ani na naše jubilanty a jubilantky. I když v roce 2010 převzalo 
iniciativu KVV a akcí „balíček“ 
připomnělo, že jsme opět o 5 let starší. 
Naším jubilujícím členkám jsme 
dárečky předávali na členských 
schůzích. V roce 2009 to byly dámské 
kabelky a v roce 2010 dárkové 
poukazy na kosmetiku v téže hodnotě, 
tj. do 400,-Kč. 

 Závěr roku patří vždy dvěma, 
už tradičním akcím. První je zájezd do 
vinného sklípku a druhá akce je 
závěrečné posezení s pohoštěním v 
některé vhodné restauraci v Olomouci. 
Tak v hrubých rysech vypadala činnost 
ÚzR v právě uplynulých letech. 
Přirozeně, že těch akcí a úkolů bylo 
podstatně více. Pro názornost to je 
snad postačující výčet.  

        Štěpánek Karel. 
 
 

 
 

 
 
 

Usnesení  VČS  ÚzO  VSR  Olomouc  ze  dne  18.ledna 2011. 
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Výroční členská schůze: 
 

1. Bere na vědomí a schvaluje: 
 

• Zprávu o činnosti  
• zprávu o hospodaření 
• zprávu revizní komise. 

 
2. Ukládá Územní radě:   
 

• pokračovat v úzké spolupráci s Krajskou a Ústřední radou v úsilí o naší 
finanční      rehabilitaci  

• pokračovat ve spolupráci s orgány Krajské a městské správy a podílet se na 
jejich  veřejných akcích 

• udržovat spolupráci s představiteli a členy občanských sdružení, zejména s 
Českým svazem bojovníků za svobodu, s ČS. obcí legionářskou, s PTP a 
VTNP a Svazem letců 

• V součinnosti s vojenskými útvary dislokovanými v prostoru Olomouce a s 
orgány státní správy se podílet na akcích jimi pořádaných a na požádání 
poskytnout jim všestrannou pomoc  

• požádat SMO a KÚ Olomouc o poskytnutí finanční pomoci ve prospěch 
členstva naší organizace  

• podle finančních možností organizovat společenské kulturní a sportovní akce 
ve prospěch  členstva  naší ÚzO a k tomu účelu hospodárně využívat 
přidělenéfinanční prostředky 

•  při všech příležitostech informovat členstvo o dění ve VSR a ve společnosti 
• důsledně dodržovat princip demokracie při veškerém jednání, při kterém se 

bezvýhradně řídí Stanovami VSR. 
 

3. Ukládá všem členům:  
• podle možnosti se aktivně účastnit všech akcí pořádaných Územní radou VSR 

Olomouc, AČR Olomouc a orgány krajské a městské správy Olomouc  
• dodržovat a řídit se stanovami VSR  
• aktivně se účastnit života ÚzO  
• dodržovat a uvádět v život toto usnesení. 
• Vyslovuje :  dík a uznání za odvedenou práci Územní radě VSR a KVD – R 

Olomouc 
 
 

Záznam hlasování o tomto usnesení:          pro 88       proti  0    zdržel se 0 
Přítomno oprávněných členů:   88 
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Oslavy 20. výročí vzniku Vojenské policie AČR v Praze 
 
 

Ve čtvrtek 20. ledna 2011 se v e-mailové internetové síti VSR rozletěla z 
Olomouce po republice tato zajímavá zpráva: 

 
Vážení kolegové a kamarádi, 

zítra t.j. v pátek 21.1.2011 se koná v Praze na Vítkově v 10.00 hod. v 
prostorách Národního památníku slavnostní nástup útvarů Vojenské 
policie AČR při příležitosti 20 výročí jejího vzniku.  

Územní rada VSR v Olomouci se rozhodla a předložila svým 
členům návrh dekorovat při této slavnostní příležitosti prapor útvaru 

Vojenské policie AČR v Olomouci pod velením pana 
plk.Ing.Miroslav Murčeka naší Čestnou pamětní stuhou. Návrh byl 

všemi našimi členy schválen a zhotovení této Čestné pamětní stuhy bylo 
uhrazeno z dobrovolných příspěvků našich členů.Vyjadřujeme tímto aktem 

ocenění trvale příkladné a vzájemně výhodné spolupráce s útvarem Vojenské policie AČR v 
Olomouci, které si nesmírně vážíme. Příslušníci Vojenské polici AČR v nás vidí své starší 
kamarády, vyjadřují nám svojí úctu a plně podporují všechny naše aktivity.  

Tohoto slavnostního aktu se zúčastní předseda naší ÚZO v Olomouci pan plk.Karel 
Štěpánek, který přednese zdravici a člen ÚzR VSR pan plk.Miroslav Pavel, který provede 
vlastní slavnostní akt dekorování praporu útvaru Vojenské policie v Olomouci naší Čestnou 
pamětní stuhou.  
  
Z pověření ÚzR VSR v Olomouci  

plk.v.v. Ing. Antonín Suchý 
 

 

                           Zpráva o předání čestné stuhy k bojovému praporu útvaru  
               Vojenské policie Olomouc. 

 

             Dne 21. ledna 2011, při 
příležitosti dvacátého výročí založení 
Vojenské policie AČR, předala delegace 
Územní organizace Vojenského sdružení 
rehabilitovaných Olomouc, čestnou stuhu 
k Bojovému praporu útvaru Vojenské 
policie Olomouc. Tolik lakonická zpráva.    

Co se však za celou událostí 
skrývá. Je to projev úcty a poděkování za 
pomoc, kterou příslušníci útvaru VP 
Olomouc poskytovali a stále poskytují 
našemu sdružení. A není to pomoc 
ledajaká. Vždyť jen možnost bezúplatně 
používat kancelář s počítačem, nám 
mohou závidět mnohé organizace VSR. 

Zorganizovali pro nás a materiálně zabezpečili soutěž ve střelbě z pěchotních zbraní, společně 
jsme uskutečnili dvoudenní zájezd do Prahy a Lešan i letecký zájezd do Náměště nad 
Oslavou. Nejvíce nás ovšem oslovilo to, že se na nás dívají jako na rovnocenné partnery 
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v rámci armády. Po zvážení všech těchto skutečností, uzrálo rozhodnutí, nějakým výrazným 
způsobem jim poděkovat.        

Začátkem roku 2010 přišel s nezvyklým návrhem plk Miroslav Pavel, takto bývalý 
příslušník VP Olomouc, že by bylo vhodné připnout k jejich bojovému praporu čestnou stuhu. 
Návrh byl i po prvotních rozpacích přijat a provedením byl pověřen právě jeho navrhovatel. 
Nikdo z ÚzR neměl s podobnou akcí naprosto žádné zkušenosti. Nevěděli jsme, jestli takovou 
akci upravují nějaké vojenské předpisy, co všechno musí, nebo může na stuze být, kdo to 
povoluje a jaké rozměry a materiály jsou přípustné a kdo to vyrábí a za jakou cenu. Neměli 
jsme mnoho víry v úspěch. Těch neznámých bylo příliš. Plk. Pavel to však zvládl a koncem 
roku byla stuha v plné kráse na světě. Teď už zbývalo jen stanovit, kdy ten slavnostní 
okamžik nastane.  

Příležitost se našla právě při oslavě na Vítkově. Za účasti delegátů všech útvarů VP, 
ministra obrany, představitelů parlamentu, zakládajících členů VP a zahraničních hostí, jsme 
celou akci dovedli ke zdárnému konci. Po zdravici, která byla předmětem mírných rozpaků ze 
strany organizátorů pro jemnou narážku na ministerstvo obrany, ale kterou jsem přednesl 
v nezměněné úpravě, připnul na bojový prapor útvaru Vojenské policie Olomouc čestnou 
stuhu pan plk. Miroslav Pavel.          

Cestou domů jsme se shodli, že jsme nikdy nepomysleli, že budeme aktéry podobné 
slavnostní chvíle. 

 
Zdravice Územní organizace VSR Olomouc 

 
Vážení přátelé, příslušníci útvarů Vojenské policie AČR.  
Dovolte mi, abych Vám dnes, v den kdy slavíte dvacáté výročí 

vzniku Vojenské policie AČR, k tomuto výročí  blahopřál a zároveň 
Vám poděkoval za náročnou a obětavou práci, kterou denně odvádíte 
ve prospěch nejen armády samé, ale i pro celou naši společnost. 

Zvláště bych chtěl poděkovat útvaru Vojenské policie 
Olomouc a jejímu veliteli panu plk. Ing. Miroslavu  Murčekovi, za 
jejich nezištnou  morální a také i  materiální  pomoc Územní 

organizaci Vojenského sdružení rehabilitovaných - organizaci, která sdružuje bývalé vojáky 
z povolání a občanské zaměstnance vojenské správy, kteří byli v letech 1948 – 1989 za svoje 
politické postoje souzeni, zavíráni, vyhazováni 
z práce z politických důvodů a diskriminováni i 
spolu se svými rodinami ve všech oblastech života.  

Je smutné, že takového vstřícného přístupu, 
jako od příslušníků tohoto útvaru, se naší organizaci 
Vojenského sdružení rehabilitovaných, nedostalo  a 
stále nedostává od Ministerstva obrany. Za 
podporu, morální i materielní pomoc Vojenské 
policie našemu Sdružení se naše Územní organizace 
VSR rozhodla dekorovat Bojový prapor Vojenské 
policie Olomouc pamětní stuhou. Tímto čestným 
úkolem byl pověřen náš člen, bývalý příslušník 
vojenské policie Olomouc plk. v. v. Miroslav Pavel. 

 
Předseda  Územní  organizace  Vojenského  

sdružení  rehabilitovaných  AČR  Olomouc 
Plk. v. v. Karel Štěpánek 
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              Územní organizace      
 Vojenského sdružení rehabilitovaných AČR,  
 Olomouc. 

        
               Ministerstvo  obrany České republiky. 

 
    

Vážený pane ministře. 
 
 Dne 11.dubna 2011 projednávala na své pravidelné schůzi Územní rada Vojenského 
sdružení rehabilitovaných AČR Olomouc závěry a výsledky z jednání Celostátní 
konference Vojenského sdružení rehabilitovaných, konané dne 15.listopadu 2010 v Praze Na 
Valech. Na tomto pražském jednání vyznělo ze slov pana ministra obrany ujištění maximální 
podpory pro  snahy Vojenského sdružení rehabilitovaných, za odstranění křivd a nepravostí, 
které byly na nás za minulého režimu spáchány. Územní rada VSR Olomouc konstatovala, že 
slíbená podpora se de facto nekonala. Proto chceme připomenout některá fakta, která jsou 
příčinou naší přetrvávající nespokojenosti a touhy po spravedlivém řešení.  

Jako bývalí vojáci z povolání a civilní zaměstnanci vojenské správy, tedy prakticky 
všichni zaměstnanci Ministerstva národní obrany, jsme byli za svoje postoje proti vládnoucí 
Komunistické straně tímto ministerstvem vyhozeni z práce. Bylo nám tak znemožněno 
vykonávat službu, pro kterou jsme byli roky cvičeni, čímž nám rovněž bylo znemožněno 
dodržet přísahu, kterou jsme se zavázali k obraně naší vlasti.  

Žádáme proto, aby ministerstvo obrany uznalo svoji povinnost odškodnit nejen 
morálně, ale i finančně rehabilitované příslušníky Vojenského sdružení rehabilitovaných. 
Jsme toho názoru, že by bylo důstojnější při společném jednání dohodnout možnosti a způsob 
řešení tohoto problému, než použít proti ministerstvu obrany právních prostředků, kterých se 
dožaduje většina našich oprávněných členů. 
 Vážený pane ministře, pokud jste svá slova myslel opravdu vážně a z upřímné snahy o 
nápravu, musíte uznat, že naše požadavky jsou oprávněné a že je v moci ministerstva je 
akceptovat. Vzorem jak postupovat, může být řešení stejného problému na ministerstvu 
školství. Přesto, že jsme byli mnohokrát různými vysokými funkcionáři vojenského i 
politického světa ujišťováni a oceňováni jako poškození, nikdy nebyla tato slova naplněna 
skutky, znamenajícími nějakou nápravu. Bude se tato situace opakovat i nyní?  
 
 Doufáme v brzkou a pro nás příznivou odpověď. 

 
Za členy a členky Územní organizace VSR AČR Olomouc: 

 
plk. v.v.  Karel  Štěpánek 

předseda Územní rady VSR Olomouc 
 

plk. v.v. Bedřich  Smolka 
místopředseda Územní rady VSR  Olomouc 

 
plk. v.v. Ing. Květoslav  Větr 

tajemník Územní rady VSR Olomouc 
 

V Olomouci dne 13.4.2011. 
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Magdalénský mlýn 
aneb 

První jarní zájezd se sportovní tematikou pro starší a pokročilé. 
 
 V pondělí 23. května 2011 jsme 
absolvovali zájezd do Nízkého Jeseníku, Jívové, 
kde se nachází vojenské výcvikové a rekreační 
zařízení Magdalenský Mlýn. Počasí nám 
obdivuhodně přálo. Sluníčko a ani kapka deště. 
Nálada všech zúčastněných byla od nastoupení 
do autobusu až po poslední rozloučení opět v 
Olomouci výborná, za což vděčíme vedoucímu 
zájezdu panu plk. Bedřichu Smolkovi.                                                                                      

Prvním bodem programu nebyla 
rozcvička, jak by se dalo vzhledem k náplni 
zájezdu usuzovat, ale opékání špekáčků. O 
zásoby uzeniny, chleba, hořčice a všeho ostatního potřebného se postaral manželský pár 
Jiřinky a Járy Chvátilových. 
  Po tomto občerstvení se začalo sportovat. První disciplínou byl všeobecně oblíbený 
„petang“. O instruktáž a řízení soutěže se nekompromisně starala naše členka, paní Svatava 
Dvořáčková. Vášnivým, ale i úspěšným hráčem se stal pan Arnošt Rozavička. Ti, kterým 
zdravotní stav nedovoloval účast na „petangovém“ klání, absolvovali zdravotní procházku 
areálem zařízení.  

Oběd v místní jídelně přišel všem vhod. Káva i pivo po dobré svíčkové doladilo 
chuťové pohárky do správné nálady. Odpočinek na sluníčku udělal příjemnou tečku za 
polední siestou. Velká tělesná námaha po jídle se nedoporučuje, proto jsme jako poslední 
sportovní akci zvolili Ruské kuželky. Smích a pohybu i tam však bylo víc než dost.  
 S pocitem krásně prožitého dne jsme se v 15,00 hodin vraceli zpět do Olomouce k 
plnění těch obyčejných babičkovských a dědečkovských povinností.  

 
24. května 2011.       Plk. v. v. K. Štěpánek.
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 A bylo to opravdu úžasné – příště jedeme opět!  
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