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Jr/i:. 120 'Brc..zrw 20011 Sl' f0na{a 'lIdmi frm~ :JtlStMCR.§ s(upmy prvTIlli.o ces~s&wenskSfio a:muíJnmo s60ru za

;1L1511 :J...111Jlku '(Jšan (I.lUltních odnojmýdi sCofe(.fruf1é Sl-ét{tvé I'áfkyo {Pro 'rvou informaci a pm í7lfrtrmJ1á °va.wh llenu,

pnJ(j(íá.Jm usneseni tito ,{·arm' fíroTTUU{Yo

Ulastnía pmlilásifi Snem (r-s1(9s!iJtlensk4 o6a r.egúmáfskj, r::.Jaj se. kgrwl v ma 2007 za ndegltlmni protože se fio

::ú1-1lstnif.o re&. rlUÚl neúgltimnidi defegátu, /?Jdi z1Mnipu[ovafi vo[Jju cúnu ú.stfeánidi orgánu ésOL 'NerespckJ.ova6 amo

l'Ofe6n{ {áá, k~rý starwvif, fA: fis ZlJo!éní lio jaf;jchk.g6v funf(d musí ~ruíUÚít Lís~t nadpoÚJVICni l>elŠlnu volitelu 

ácft:.g.ilU Snemu. Z toho JUt'lXlu 'L-W-náfírorruufa vy::;vafa tytí) nefegáW vo!éni lfeny ú.streánúfi Mgánu, (16y smiE SVOl}

_,..{u~nf_a•.•.'...•.a••.••pre......--i:h_a.•••fi_nze_·___...tu __' C"",-SO~L,--,--,áo~ru",-,k.•.•.(JUc.;.....;;;.o1( •••p_rái_lnacnilio-,--· __ vy•..•' 6oru._..•.••.••k.....(.ery---.' _Ery..•.(_usta__ novetl__ <Tento ~rdinaln{ výbor, sfcžetrý ze

záSlupCU 'ošeCh oJbojovýdi swu/lárulii StJltoVt vá.ff{y 6y( souáI.snl pot>lfen. pfipravit TWVýmimorááný Snem csOL.

0zj'tJáme všedmy pi'edseáy jeánct a lfeny <J<s:puhlik{lVifw vý6oru, aÚy se nefídi1i áaCšími pokYny II nafízeni11!!.z

ryáa11)'mi <Dr. {]3uáins/ijm, <Dr. Sittou ci C!ieistovskÝm, ktdí EryB. takto nefellálne zt.JoIéni a nezúcastnili se a{cí,

OTjj(J1]i:;{rf '(1nýcfi temito fu nk cionári..

'KjJqráuuúni vý60r se ohrad na 7'e6e 5ratre predseda - ptu[sedT{yni a ~ všem clénum 'Tvé jednoty, s iááotí o

podporu usporcúfáni novéfw snlm:u ésOL, v soufiu[u lÚínfwn 3, fifavy III. Stanov csOL. žMáme , 6ratle preásedo

#e<fkynl, a6ys návr6. našefw 1(ooráuuúnilio vý60ru pmjednaf-a se svýmicfetry, váš souhlas potvráti-a na vrifoknbn

pmliliíJrni a za.s[af na ad'resu ut.'t4enou na pf'ifnžené o6áÚe. A.o :;,0.05.2 ()()S •

9ríáme tJ úmysCu us~utdnit nový Snlm asi 15, ~tna 2008, Snem, ~terý by napfnif áoáriování zdkg1tú C. 83/1990

o sd1užováni o6lanu ~Snem, NJetý by ZMVU zajistil pfnln1 úá64, pro RJerý 6yra Ces~sCovens~ o6ec kgWnáfs~

ustanovetUl, to je, a6y prosazovafa traau:e ces~f:jcft fegii, a6y prosawvafa traáu:e z.a/iranicnifw oá6oje árulii SVltdvé

~, aby prosad1fa zásadY pro f(.teréjsme 6ojo.Vafi; trpeli i umírali..

o/Praze, áne 14. rBiezna 2008.
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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

Obrnená brig VB

Emil Bocek

Alois Dubec

Josef Hercz

Pavel Vranský

Jan Horal

1. Cs. Tank. Brig. Jindrich Herkovic

Mikuláš Koncický

Letci východ

Jugosl. Partyz.

Ján Danko

Ludovit Štefka

Rudolf Štecher

Radomír Horák

Borivoj Sedlácek

Slovenské nár. povst. Milan (och
Jan Facko

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

nevýhodnými 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
Jozef Cincár



Prohlášení

Jednota CsOL na své schuzi, konané dne projednala usneseni Valné hromady

Historické skupiny 1. Cs. armádního sboru a predstavitelu ostatních historických skupin CsOL ze dne

12. Brezna 2008, vyslovila s nim souhlas a pripojuje se k požadavku svolat mimorádný snem CsOL,

který pripraví a svolá Koordinacní výbor historických skupin CsOL, místo nelegitimního Republikového

výboru, zvoleného nelegitimním snemem v roce 2007.

Naše jednota, v souladu s clánkem 3 hlavy III. Stanov CsOL požaduje svolat mimorádný snem

legitimních clenu CsOL v nejkratší možné dobe.

Datum a razítko jednoty podpis predsedy jednoty


