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Složení Koordinacního

výboru všech historických

...

...

skupin - úcastníku

II. svetové války clenu Ceskoslovenské obce legionárské.

Predseda

Alexander Beer

HS 1. Cs. Arm. sboru

Václav Pribyl
Milan Štembera

Západní letci

Emil Bocek
Alois Dubec

Obrnená brig VB

Josef Hercz
Pavel Vranský
Jan Horal

1. Cs. Tank. Brig.

Jindrich Herkovic
Mikuláš Koncický

Letci východ

Ján Danko
Ludovit Štefka

Jugosl. Partyz.

Rudolf Štecher
Radomír Horák
Borivoj Sedlácek

Slovenské nár. povst. Milan (och
Jan Facko
Jan Ondrovcák

-~-;

Usnesení
Valné hromady Historické skupiny 1. Ceskoslovenského

armádního sboru CSOLa predstavitelu

dalších historických skupin CsOL- úcastníku II. Svetové války, konané dne 12. Brezna 2008.

Valná hromada:

(

1. Schvaluje ustavení Koordinacního výboru všech historických skupin Ceskoslovenské obce
legionárské - úcastníku II. Svetové války ve složení z každé historické skupiny její predseda a
nejméne jeden clen výboru skupiny. Koordinacní výbor zvolí tajemníka, zapisovatele a další
funkcionáre podle svého uvážení. Na návrh historické skupiny 1. CS. AS. Predsedou
Koordinacního výboru byl zvolen bratr Alexander Beer.
2. Považuje a hodnotí snem CsOL konaný v roce 2007 za nelegitimní, vcetne voleb clenu
ústredních orgánu, prijatých usnesenía novelizovaných stanov GOL.
Vyslovuje neduveru nelegitimne zvoleným orgánum a funkcionárum a vyzývá je, aby predali
rízení CsOLKoordinacnímu výboru, který pripraví a svolá mimorádný snem CsOl.
Schvaluje podání žaloby Obvodnímu soudu podle § 15 zákona c. 83/ 1990 Sb. o sdružování
obcanu, k posouzení a urcení legitimnosti snemu GOL z roku 2007.
3. Konstatuje a potvrzuje, že zaclenení Sdružení válecných veteránu CR do CSOl se
neuskutecnilo.
Toto sdružení tudíž není organizacní soucásti CSOl. Proto požaduje, aby predstavitelé a
funkcionári válecných veteránu CRopustili sídlo GOl v hotelu Legie

(

4. Vyslovuje neduveru
nevýhodnými

komisi "BSŽ" (Budinský, Sitla a Železný). Nesouhlasí s pripravenými

pro GOL nájemními smlouvami s dosavadním nájemcem hotelu

legie.

Požaduje, aby nájemce zatím dusledne plnil existující platné smlouvy. Rozhodovat o majetku
CsOL budou nové duveryhodné orgány CsOL, zvolené na mimorádném snemu na základe
výberového rízení.

Návrhová komise:
Milan Štembera
Jirina Kopoldová
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Jozef Cincár

Prohlášení

Jednota

CsOL na své schuzi,

Historické
12. Brezna

skupiny

1. Cs. armádního

dne

který pripraví

a svolá Koordinacní
nelegitimním

Naše jednota,

v souladu

clenu CsOL v nejkratší

Datum a razítko jednoty
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sboru a predstavitelu

2008, vyslovila s nim souhlas
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legitimních

konané

a pripojuje
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snemem
s clánkem
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usneseni

historických
svolat

Valné

hromady
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skupin CsOL, místo nelegitimního
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CsOL,

Republikového

v roce 2007.
3 hlavy III. Stanov CsOL požaduje

svolat mimorádný

možné dobe.

podpis predsedy

jednoty

snem

