Prohlášení

Koordinacního

výboru - príslušníku zahranicního odboie, Ceskoslovenské
ské, ze dne 24. Dubna 2008.

obcc IC2;ioná-T-

Co se to v té 06ci fegionáfs!?j deje, táží se nejen od60ján~ afe ta!?j mnofio [idi'z faá verejnosti. Organizace
!?Jerásdnduje

[~

~ten neváfia{Ž nasazovat

své životy za naši sv06odu, organizace, ~terá mefa taf(gV)

morá[ní f(reáit. :Nyní se hádají, osocují se vzájemne oGvinují a urážejí pfed cefou naši verejnosti v tis/(u i '{
tef.cvi.zi. <J(ááiGycfiom se proto pol(usi{Ž aspon našim od60járum

vysvet{žt o co ve s~utecnostijáe.

<J(epu6Gl(ovývýGor Cesl(osfovens!?j 06ce fegionáfs!?j (dáfe jen CsOL) rozfioá[ na svém zaseáá1l1
'v cervenci ro~u 2003, vyhovet žááosti Sdružení váfecnýcfi veteránu C~(ááfe jen
ljcfi prís{ušníl(u zafiranunúfi

5'0

tedy sdružení 6ýva-

vojensF<ýcfimísí o jejicfi zacfenení do strukJur CsOL. Jsem záe nucen zdu-

raznit, že nešÚJo zacfénení CsOL do S~

afe naopa.~ CJ3y[oto [ogic!?j rozfioánutí, k,teré me[o, mimo jiné,

áva fifavní duvody.
1 Cfenové CsOL sdružení v regioná[1iúfi jednotácfi stánwu. Vstup m&láýcfi fufi do tecfito jednot 6uáe vítanou pomoci temto

jednotám.

2. CsOL usi[uje o to, a6y oácfioáem jejicfi cfenu ze života, nezani/ify v zapomenutí traaue CsOL Proto již
záfiy po o6novení své cin1U!sti usiIovafa o to získ,at mfaáé fufi, k,ten 6y se staG po 1UÍsšifitefe tecfito trMu.
o/stupem do jednot, 6y se postupne prís[ušnúi SV seznamovaG s fegionáfskgu fiistori; sjejicfi vGlstenedQmi city, pro k,teré neváfiali nastavit své životy,

s jejicfi oszufy, s myšfením, sjejicfi ufejemi

a získ,aG ta~

pfeápo~[aá pro p{není úkg{u, ~terý se oá nicfi oce~ává.
Z tofio tak.! vycfiázefy podmínRy, za k,terýcfi mefo 6Ýt zacfenení sV do struktur CsOL usfúttecnené
SV 6udé mít

17 rámci

csOL stejné postavení jak..9 fiistorickJ

z ruznýcli oáóojCYVýclisfgže{ci
CS. tan{ová

ve {te1ýc1i jsou sá:'UL~ cfencvé

útvaru. ( !Naprí{úuf západní fetci, výclioání fetci, 6oj017níci u q"o6ru{u, 1.

6rioád"a, 1., i;s amuúfní s60r atá). lleteráni Oltproto zruší své sá1Užen~ zruší svou rtfJistraci

na 9dinisterstvu

171litraa trytwn

liistoru:~u s{upinu, {terá 6uáefu1llJovat v souúufu se Stanovami CSOL.

cituji: • o/šetn cfenum SV uÚJžit poáat pri/if.áš/iy za cfeny CSOL do jeánot, ·kJeri si

cnafší poámín{u
sami zwfi

sk.upi.<>ry,

(poálé 6yálište ne60 poáfe toho, {terá 6uáe {omu vyliovovat)

lPrijetí za cfena CSf)L projeánají

1lý60ry jeánot CsOL. !Na základe pot:vrzenýcli pri/if.áše~ zasfanýcfi se{retariátu CsOL, 6udóu vystaveny
cfenslij prúltazy CsOL

«.

Se všemi temito poám~mi

vysfovífo a!reáseánictw SV svým áopisem ze áne 8. cervence 2003

soufifas. (Za sáTU.Ženípodepsaný preáseáa 9dVCDr. (jJUDmsl(j)
Zacfenení mefo 6ýt proveáeno tím zpus06em, že sV pfeáá CsOL svou eviáenci cfenu. CfensRj pru~azy 50/ 6uáou mít stejnou pfatnost jafi.9 P1'U/(azy CsOL. cro mefo 6ýt jednorázové

opatfen~ ~teré mefo

usnadnit tecfinicR.t proveáeni zacfeneni. 1fiFifo ovšem nemofi[ pfeápo/(fááat, že tuto formulaá
vé sV pozdeji zneužij~

práve cfeno-

6ez ofifedu na to, že se v jiném odstavci jasne nM, jakji.ž sfiora uveáeno, že se cfe-

nové 50/ 6uáou jeánotGve fiúísit do jeánot a po scqváfení jeJicfi prififášky 06árží cfenský p1'U~az CsOL.
Vveáené

úk.pEy teáy SO/ nep[ni[o. CsOL presto na jejicfi p[není pn[iš nena[éfia[O. Phpravova[

se

Snem a cfenové CsOL uvítati pfijetí novýcfi mf.aáýcfi cfenu, :Na snemu jim áof(gnce áa{Žsvé fifasy a ta~ 6yfo
do 45 cfennéfio CJ?gpu6fú(ovéliový60ru zvofe1l0 18 cfenu z fad' Sv. Od6ojári - cfenové 1?§pu6[iRgvéfio vý60ru CsOL zvoGti dofi.9nce do 13 cfennéfio pfeáseánutva

8 prís[ušní~u sv. cro vše v áo6ré vífe, že tito noví

cfenové prispejí ~posífení organizace CsOL.
(Brzy se vša~ ukftza[o, že to ne6yEy vznešené úfi.9ry, !?Jerécfeny 50/ áo CsOL pritafiovary. CJ3yfo6y
zajíma'vé za{istovat

v zápisech zjednání

CJ\t;J7u6{žf(gvéfio
vý6011.(.Snaá má na jeánom necliy6efo jednání o

,tf(U
J

CsOL. Za to se ani na jednom zasedání nefiodnotIlo co zacfenení SV do CsOL prinesfa, jal(prispe-

ks zf(pa6tnení práce a to zejména v jednotácfi, Rjeré tvorí pifíre CeskSJsfavensk! 06ce fegionársk!.
Situace paf(gradovafa v d06e príprava pru6efiu dafšífio Snemu, /{Jetý se f<pna{v cervnu 2007.
CJ3yfod06rým zvyksm, že jednoty se opírafý o pomoc zejména regumá{nícfi zastupitefsrycfi

orgánu,

s Rjerými spo{upracovafý. 0/ d06e pred Snemem, Rjetý se f<pna{v roce 2004 všal(došfa ks zrušení OR,resnícfi
úradu a jejufi cinnost nafiraáifa 1(rajs/{{Í fiejtmanství.

i

0/ neRjerýcfi R,rajícfivšal( pus06ifý 2 ci 3, ne60 4

jednoty. CJ3yfa6y nemys6tefné, a6y všufini ti predsedové jednaú I(aždj zvúíšt s temito úrady. Proto CJ(epu6úl(ový vý60r správne rozfiod{ ustanovit 1(rajsk! f<poráinacní vý60ry. Predsedové tecfito vý60ru 6yú jmenováni CJ(epu6úl(ovým vý60rem (ne6yú vofeni) 6yú vy6ráni vesmes (R,romejednofio prípadu) z rad veteránu

C~

'li meú pecovat

o cinnost tecfi jednot a pomáfiat jim v jejufi práci. Vpfýnufý

tat f<púR,ráttito predsedové navštíviújednoty.

3 ro!i.y.Jen

zl(uste spocí-

:Mysfím, že 6yste I(tomu nepotre6ovaú prsty ani jedné cefé

ru!i.y.
Po tecfi trecli fetecli se všal(zaca[ pripravovat
I(ooráinacnícli vý60ru lionem uliáneú áo jednot, a6y
aspon svOÚlli predsedy jednot,

s Rjerými

nový Snem.)I

si zís/igli

ted asi cel(áte, že predsedové f?:rajsF{ýcli

cfeny pro vo{6u za áefegáta Snemu. :Ne60 že

projednali jejun prípravy na Snem. :N'u tal(ovéno se nestafo.

našli {epší rešení. Z f?:rajsF{ýclif<goráinacnícli vý60ru si vytvorili vÚlstní jednoty Sáružení

'li

veteránu C~ a

tam si zís/igli t061(mandátu pro Snem f<plil(potre6ovali. :Ne6yfo podstatné, že podTe Stanov musí scliválit
vznikJednoty

~V CsOL. :Ne6yfo podstatné ani to, že se v dofzode o zacfenení do CsOL zavázali

rozpustit

Sdružení a zacfenit se do jeánot. :No ano, to prý jsou tak! jeánoty. :Mysfím, že to už ani nepotre6uje áafší
f«>mentáre. ~tvorením

vÚlstnícn jeánot naprosto jeánoznacne

oá60jáfil. :Na dotaz proc se prfs[ušnúi

sV

prok.ázali, že neclitejí nic mít s cfeny z rad

nezaLfenili do jecftwt mi odpovede[ naprí{faá soucasný místo-

Pred'seáa CsOL 6ratr Sitta jasne. CFrosteneclitejí. :Musíme se tedy ptát: CFroctedy clitejí funk.cionári soucasnéno veáení CsOL tak. vefzementne zustat v CsOL, k.dyž to jejicli cfenovénecntejí? Jak! mají pro to duvody? :Mys[ím, že odpovúfat na tuto otázk.u je z6ytecné. o/"súliniji áo6re znáte.
Soucasné veáení CsOL, k.teréje vÚlstne jaf<pusi odnoží Sdružení veteránu {;q(, tvrd~ že je tu sk.upin/ig Cuf~která usi{uje o ovfááání CsOL protožejim jáe ofunfis.e. )Ife o co jáe jim? rrvrd~ že tojsou jedine
on~ kterí monou spasit CsOL a proto za tuto zácliranu tedy 60jují. CD06rá,at tedy 60jují. .Jlfe ty neliorázné
zpuso6y 60ju 6ycliom od

fu[~ k.terí

6yú urcení k.reprezentaci

{;q( v zaliranic~ necek.ali. Že se neštítí 6ez

sf«>1]JUIiurážet, rymýšfet nefzorázné (ži a nepravdive o6vinovat ve svém pamjfetu

{ufi, o kterýcli si mys{~

že jsou, vzlifeáem k.svému vel(u 6ez6ranní.
o/e svém pamJfetu, k.terý rozesfali je tolil( (ži, toEk. nefzoráznosti, že cfovel( váliá zda na ne vu6ec
reagovat.)Isi

6y 6yfo vliodnejší podat žafa6u a Prinutit je ta~ a6y jmenovali ty n viní!i.y". Jít

s tím

všal(na

verejnost 6y znamenafo opet snižovat vážnost CsOL pred verejnosti. Zneuctení povesti CsOL se jicli prece
nedotl(ne.Jim cest CsOL moc neríl(á. Cožpal(6y jinak.molili zavofat po{uii nafunfis.ionáre, I(terý se soulifasem a fifícem místopredsedy CsOL vstoupi{ do místnosti seR,retariátu, a6y opatri[ papír a 06á{!i.ypro písemný styk.se cfeny? :Není dost smutné už i to, že liistoricM sl(upina annádnílio s60ru si musí opatrit papír
pro styl(se cfeny v d06e, kjý tam niVo není?
'V tisl(u, pred tefevizními
v minufém funkJním

/igmerami i ve vašem pamjfetu fícíte, vážení 6ratri, prímo fioronrve jal(se

06d06í v CsOL R,radTo,jal( 6yfa zanecliána 06ec v trosf(ácfi, jal(prý vše šfa "zugrunt

neoprávnene se cerpafý dotace, nerozR,radfý se statisíce, afe mi{iony. ~zliodli

li,

jste se prý provést audit lios-

podaren~ za ro!i.y 2005 - 2007 ta!tže se mají ti rozR,rádaci a zfocfeji trást. CJ3adof<pnce uvádíte, že jejicfi
06ava je duvoáem proc prý se vás clitejí z6avit dríve než 6ude audit liotový. 'Tojsou sirné argumenty a my

--,ne s fítostí R,gnstatovat, že to vše je vfastne pra1J{[a.Snad 6ycn jen ješte doda[, že za drívejší éry ti
.ed vámi, nedostaCa CsOL žádné dotace od niR,gho a presto staciCa pol(Týt veškfré výdaje a ješte ušetht
peníze pro prípadnou nouzi, ve !?JeTýchse ne!?Jerí Henové ocitfi. COnesjste 06ec zad{užifi a jste nucení 10'zvat Heny <R..epu6fil(ovéhový60m, aGy prispeli urcitými cástl(ami na únradu nejnutnejších výdaju. }Ino to
vše co prezentujete

[idem, I(terí nejsou dostatecne infonnovan~

cujete pouze jedinou

ve svém pamjfetu je 60nuže[ pravda. Zamf-

"ma[lCR,gst".Že vfastne I(ritizujete 06d06í, ve !?Jerémjste

jste mefi ve 13 cfenném predsednutvu

10'

neomezene vÚúfli. 1(ffy

8 svýcn clenu. 1(ffy jste zneužili i predsedu CsOL, !?JeTýGy[ d06rým,

statecným ,cestným cfiwekfm a zas[ouži{ým od60járem. 1(dy jste si no drželi ve funRsi
sR,gnání a to jen proto, že se svým fyziclijm

a duševním stavem už neGy[schopen vám celit. 1(ffy vám vždy

podepsa[ všechno cojste potre6ovali a že jste si ve sl(utdnosti
zajímavé až výsfetfky tofioto auditu, jal( doufám, zverejníte.}I
na tecfito "z[ocincu ".
Vyzýváte

až témer do jeno

mofili áeCatcojste cfitell. (j3ude to tedy vefue
doufáme ta/ij, že zverejníte R,gnkrétní jmé-

cleny, a6y "nepodTefili nm6é manipuCaci práve ted; /i.!yž pricfiázejí první výsfetfky vaší

práce". Cfenové 1(epu6lil(ovéfio vý60ru clostávají nromady papíru. }Inaryzy, programová profifášení, doR,gnce 1(oncepci rozvoje CsOL pro 3. tisíciletí (?!) proje!?Jy, ze I(teTýcfi Gy mefa v 6udoucnosti CsOL vzRyétat a
60fiatnout (zatím Gycfiom clo nufi ovšem museli investovat prostred/?,y ze soucasnosti) atd. CFol(udmáte na
mysli tyto "první výsfed/?,y", paftmusím

soufiÚlsit, že to jsou za necery roftsftutdne

s[ušné výsfedf.y a to

i

presto, že na tom pracuje sefi.retárfi.g.(ci asístent/({z?) za 25 tisíc mesícne a dva tajemnúi, jejú!iž výše pfatu
jsou tajné.
Strašíte ve svém pamj{etu, že fiistoricftá sftupina armádnífio s60m dice svou pocetní prevafiou ovúídát západní ocf5ojáre. Vj:Štujeme vás, že nás nerozeštvete. :Nám všem je stejne cenný život, ftterý 6y[ za
naši (afe i za 'Vaši) sv060du zanecfián na výcfiodní, ci západní fronte.

<Io,že 6ývafýcfi prís[ušníftu, ftterí

60jovali na západe je méne, je dané proste tím, že vstupoval1 do armády v pokrocifejším
z výcfiodu si je všaft 'Vážíme stejne jak90ni
mrliáním siCami.

veftu. :My

ze západu si 'Váží nás. <Iaftževaše snafia je opravdu z6ytecným

COne12. 6rezna se v sáfe CsOL sešÚJ96 cfenu Cesk9sÚJ'Venskj 06ce fegumárskj. Jedna[o se vesmes o
úcastní/?,y od6oje z drufié svetové váfR.y (krome dvou, ftterí se tímto od vás átstancovafi). Jedna[o se sftutecne prevážne o cleny JfS armMní/io s60ru. CFrítomní všaft 6yfi ta/ij zástupci všecfi ostatnúfi

od6ojovýcfi

swžeR:. :Na tomto zasedání 6y[ zvofen 1(oordi1laCní vý60r, 'Vnemž jsou zastoupení rovnež prís[ušnúi ostatnícfi 60jovýcfi swžeR:. Co 6ude úk9fem 1(oordl1laCníno vý60ru?
:Mysfíme, že výše uvedená jafiJ.a jasne svedcí o tom, že Sdružení válécnýcn veteránu zceCa ignorova[o pOdmín/?,y, za fiJ.eTýc/i6y[o zacléneno do CsOL. Jeju/i pus06ení v CsOL 6efiem tec/i 4 fet naši organizaci
nejen neposífi[o, afe naopaft osCa6iw. J{[avním Úk9fem 1(oordinacníno vý60ru proto 6ude provést potre6né
opatrení kf zrušení roznodnutí o zacfenení Sdružení veteránu C<R..aopet fio vycfenit z naší organizace.
Jsme si d06re vedomí, že náš život není nek9necný.

}I není

nám zdafefta [fžostejná otáz/({z zda

s našim odcnodem ne6udou zapomenutí fegionán, fiJ.erívybojovafi naši samostatnost a ani, ti, !?Jerípo[ožifz
své životy za obnovení této samostatnosti
roznodH

v dmhé svetové várce. Práve proto jsme se všal(l(tomuto

krol(u

:Máme v repub[ice 60 jednot. Jenom 7jednotám predsedají cfenové SV (tem za to patrí naše díky).
1(ofzk,je ostatních, fiJ.erípomáfiají jednotám v jejicn práci, vedí nejfepe jednoty samy. Cesk9sfiwensf<sí o6ec
fegionárskj. má dosud pres 1400 žijících cfenu - úcastníl(u zanranicníno odboje z dmhé svetové váfky. 'Má
nece{ýcn tisíc pozusta{ýcn po prvním i druhém od6oji, fiJ.erívstoupifz do CsOL proto, že jsou pyšní na své

j,

kJerí 60jo'VaEiza svou VÚ1sta chtejí prací v CsOL prispet Ft uchování jejich památftu. :Máme dá!é

,e než tisíc c!énu, fiJerí z vÚ1stenectrych citu vstoupili do CsOL , protože chovaJi sympatii Ftlegionárum,
jaf?,sJžto (idem, fiJerí nasazovali své životy, a6y jim prinesli sv060du.
cfeno'Vé CsOL - od60jári si váží

i to jaf?,sJu6ene'Vofenci projevili

iprís[ušníky

pri jednání

zahranicní vojensl?jch mísi '1(onecf?,sJncuo tom svedcí

o jejúh zaclenení do CsOL. :Nepochy6uji o tom, že vetšina

z nich jsou cestní Mé a své vÚ1sti sfouží nejen pro hmotné výhodj, ale s poctivým úmyslem. Ostatne 6ych
moh(jmenovat

príftW

6ratra qnojef?sr ~icharda z Jihfa'Vsl?j jednoty. Príše( do jednoty záhy po návratu

z V:M~OCf'CYRjL CNedSeda 6y( nemocen a jednota potre6ovafa pomoc. {}3ratrqnojef( se uja( jednoty jaf?,sJ

i

jednatef a 6rzy jaf?,sJpredseda a tuto funk,si vyf?,sJnávázcefa nezištne
že taf(ových je víc a uciníme vše pro to, a6ychom

asi po ctrnáctí fetech dosud. Veríme,

ije získgEi pro vstup

do jednot, ftde 6y pomáhali prede-

vším tam a po ocenení jejúh pomocí a6y 6yli navržení do vyšších funfisi
Za '1(oordinacní vý60r od5ojáru .CsOL

Ing. )Ife~rufer
predseda

CBeer

