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Zápis 
ze zasedání předsedů jednot ČsOL 

dne 29. března 2008 
 

Účast:  
Přítomno 52 předsedů jednot,  4 členové SO a sekretariát – br. Gábor a sl. Motyčková 
(viz. prezenční listina) 
 
Hosté: 
Br. Sedláček, br. Žižkovský, br. Přibyl, sestra Rezková, br. Sornas 
 
Program:   

1.) Zahájení a uvítání. 
2.) Schválení programu. 
3.) Kontrola plnění úkolů. 
4.) Dílčí zpráva o stavu členské základny. (Mojžíš) 
5.) Směrnice pro vyznamenání. Plán vzpomínkových a pietních akcí na rok 2008 a 2009 

(určení vedoucích delegací). (Chejstovský) 
6.) Zpráva o aktuální ekonomické situaci ČsOL. (Budinský) 
7.) Rozpočet ČsOL pro rok 2008 ( Sitta). 
8.) Zpráva o aktuálním vývoji vztahu se současným nájemcem. (Sitta) 
9.) Organizační pokyny – podklady pro tiskovou a publikační činnost, podklady pro 

vyznamenání a věcné dary u příležitosti životních jubileí, podklady pro účast na 
vzpomínkových a pietních akcích, podklady pro účast na ostatních akcích ČsOL. (Sitta) 

10.) Informace o činnosti jednot (aktivní – Tibor, Čiliak, Pilvousek…) 
11.) Informace, zprávy, požadavky předsedů jednot. 
12.) Různé. 
13.) Závěr. 

 
Zápis: 
 
ad 1) Jednání zahájil br. Pavel BUDINSKÝ v 10:25 hod. Vyzval přítomné členy, aby  

minutou ticha uctili památku zesnulých bratrů. 
 
ad 2) Br. Jindřich SITTA upřesňuje, že se jedná o dlouhodobě plánovanou pracovní 

poradu. Navrhuje vypustit z programu jednání bod kontroly úkolů a to z časových 
důvodů. Tento bod bude však jistě projednán na příštím jednání, většina úkolů je 
však plněna a pravidelně kontrolována. Zbylé body zůstávají na programu 
jednání. 

 Br. Josef VEGNER namítá, že postrádá bod schválení komisí - kdo bude 
ověřovatelem zápisu a zda je případně přítomen nějaký novinář apod. 

 Br. František GÁBOR dle prezenční listiny informuje, že jednání je přítomno 52 
předsedů jednot, 4 členové SO ČsOL a čestný předseda ČsOL br. Tomáš 
Sedláček. Dále je jednání přítomen  předseda Rozhodčí rady br. Kuchyňka, 5 
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hostů a zapisovatelka. Jako ověřovatele zápisu navrhuje jmenovat br. Beera, br. 
Kuchyňku, br. Vegnera a  br. Cigánika. 

 
Usnesení: Předsedové jednot schválili program dnešního jednání. 
Hlasování:  52 – 0 – 0 
 
Usnesení: Předsedové jednot ČsOL jmenovali jako ověřovatele zápisu 

z dnešního jednání br. Beera, br. Kuchyňku, br. Vegnera a br. 
Cigánika.  

Hlasování:  50 – 0 – 2   
 
ad 3) Bod byl vypuštěn z programu jednání. 
 
ad 4)  Br. Milan MOJŽÍŠ informuje, že Komise pro rozvoj a řízení jednot zpracovala 

zprávu o zpracování plánů práce a rozpočtů jednot ČsOL. Na základě úkolů 
stanovených PRV a RV ČsOL  a přednesených SO na poradě předsedů jednot 3. 
listopadu 2007, měly všechny jednoty zpracovat a k rukám sekretáře předložit 
Plán práce a rozpočet jednoty na rok 2008. Z celkového počtu 84 jednot splnilo 
tento úkol ve stanoveném termínu pouze 27 jednot. Dalších 10 jednot předalo 
požadované dokumenty později. K dnešnímu dni tyto pokyny nesplnilo 36 jednot. 
Br. Jindřich SITTA tento bod je zařazen na program jednání, abychom zjistili, 
v čem je problém. Zda došlo pouze ke komunikační chybě a některým předsedům 
jednot tyto výzvy ani nebyly předány, či zda dané jednoty již opravdu 
nekomunikují s ústředím či zda toto zapříčinily jiné důvody. Snahou vedení ČsOL 
je analyzovat příčiny a připravit plán „ revitalizace „ jednot. 

 Br. Milan MOJŽÍŠ jmenovitě čte jednoty, které se dosud nevyjádřily (viz. 
přiložené materiály) a vyzývá, zda je přítomen někdo, koho četl a kdo tyto 
materiály však zaslal či výzvy vůbec neobdržel.  
Předsedové se přihlásili následně: materiály odevzdali jednoty – Teplice, Praha 9, 
Středočeský kraj a  Jičín. Oproti tomu podklady vůbec neobdržely jednoty  
Ostrava 2, Lanškroun, Beroun, Strakonice a Přerov. 

 Br. Milan MOJŽÍŠ dále informuje, že Komise pro rozvoj a řízení jednot na 
základě obdržených podkladů zpracovala celkem 7 žádostí o státní dotaci MO na 
rok 2008 v celkové výši 4.765.000,- Kč. Pro získání dotace je však nutná 
spoluúčast ČsOL ve výši 30 – 40%. V tuto chvíli by měly být schváleny pro 
ČsOL 4 ze 7 dotačních programů. 

 Dle zpracování plánů práce a rozpočtů jednot lze rozdělit jednoty do následujících 
6 skupin:   

-  jednoty, které dlouhodobě aktivně pracují; 
-  jednoty, kde pracuje pouze předseda či část výboru; 
- jednoty, které mají dostatečnou členskou základnu, ale jejich  vedení 

nereaguje na úkoly jim stanovené; 
-  jednoty, ve kterých předseda či členové výboru ze zdravotních důvodů  

již nestačí na svou činnost; 
-  jednoty, které jsou delší dobu nečinné; 
-  zahraniční jednoty. 
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 Dále předkládá dílčí zprávu ke stavu členské základny. Původně stanovený termín 
31. ledna 2008 byl prodloužen na 31. března 2008. K dnešnímu dni předalo 
zprávu o stavu členské základny 50 jednot (ve 3 případech je tato zpráva neúplná 
a je třeba ji doplnit). Nebyly osloveny zahraniční jednoty, kterých je celkem 5 a 
pro 6 dlouhodobě nepracujících jednot byli vyzváni předsedové příslušných 
krajských jednot s pokyny pro zjištění stavu. Stále však chybí dodat Zprávy od 23 
jednot. Z došlých zpráv lze vypozorovat následující:  

- Je mnoho jednot, ve kterých složení výboru přímo odráží složení členské 
základny jednoty a každá skupina zde má svého zástupce. 

- Jsou jednoty, které mají papírově dostatek členů, ale pracuje pouze 
předseda a výbor není vůbec ustanoven. 

- Jsou jednoty, kde ve výboru nemají některé skupiny žádné zastoupení, 
přestože tvoří značnou část základny. 

- Jsou jednoty, které ve svých zprávách žádají o pomoc ať již 
s organizační prací či s náborem nových členů. 

- Jsou jednoty s méně než 10 členy. 
Na závěr však zdůrazňuje, že se jedná pouze o dílčí zprávu. 

 Br. Jindřich SITTA děkuje br. Mojžíšovi za informace a podotýká, že v poslední 
době je snaha ústředí rozesílat veškeré informace na jednoty se záměrem vtáhnout 
jednoty do činnosti a přimět předsedy k aktivní spolupráci.  

 
ad 5) Br. Jaroslav CHEJSTOVSKÝ informuje předsedy o předaných směrnicích pro 

udělování pamětních medailí, čestného uznání a pamětní stuhy ČsOL. Připomíná, 
že již dříve bylo domluveno a schváleno, že medaile se budou udělovat členům 
jednot pouze u příležitosti kulatých či půlkulatých narozenin. Dále žádá předsedy 
jednot o dodržování termínů pro předložení žádostí jednot na ústředí (komisi pro 
navrhování vyznamenání, morálních ocenění a udělení odměn) a to termín do 28. 
února a do 31. srpna.  
Dále předkládá plán pietních a vzpomínkových akcí pro rok 2008 včetně jejich 
vedoucích delegací. Jedná se o letité akce, které má již zapracováno ve svých 
materiálech Ministerstvo obrany.  

 Br. Jindřich SITTA vysvětluje, že tento plán byl předložen předsedům s cílem je 
informovat a rovněž s úkolem, aby  cestou sekretariátu předali podklady jednot, 
kterých akcí si případně přejí, aby se jejich členové zúčastnili.  Jedná se o plán 
pietních a vzpomínkových akcí, které se plánují rok dopředu.  Informuje, že ve 
velmi krátké době bude zprovozněna internetová stránka ČsOL, kde budou 
zveřejňovány veškeré důležité a potřebné informace a kde bude také možné 
vznášet veškeré dotazy a vést diskuse. 

 Br. Pavel BUDINSKÝ krátce by chtěl doplnit informaci týkající komunikace 
ČsOL. V minulých měsících měla ČsOL velké problémy, které dospěly až 
k tomu, že byla na určitou dobu odpojena dokonce i e-mailová komunikace a 
proto byla cca 3 měsíce mrtvá. 

 Br. Tichomír MIRKOVIČ nikdy v minulosti nebyla situace, kdy by jako předseda 
jednoty obdržel tolik materiálů a informací, kolik v tomto posledním období. 
Proto v případě, že si některé jednoty stěžují na skutečnost, že neobdrželi 
materiály, je třeba tuto chybu okamžitě nahlásit, ale podle něj je informovanost 
velmi dobrá. Pouze poukazuje na chybějící včasné informace ohledně vnitřních 
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sporů v ČsOL, o kterých se v samotných jednotách v dané chvíli nevědělo téměř 
nic. 

 
ad 6)   Br. Pavel BUDINSKÝ rád by detailně seznámil předsedy jednot s aktuální 

ekonomickou situací ČsOL. Ve své zprávě by se chtěl pokusit vysvětlit, jak se 
k jednotlivým bodům a skutečnostem dopracoval a jaké jsou ve skutečnosti 
finance ČsOL. V první řadě je důležité  jít až do minulosti a zjistit, proč jsou 
každý rok v ekonomice ČsOL problémy. V roce 2006, kdy již bylo poukazováno 
na chyby a nedostatky rozpočtu ČsOL, se příjmy ČsOL skládaly ze 3 částí  a to 1) 
nájem 2) nadace ČsOL 3) státní dotace. Do této chvíle není přesně známa celková 
výše výdajů. Dnes však již toto prochází celkovým vnitřním auditem,  již teď však 
lze říci, že ne všechny platby a faktury prošly správným a řádným schvalovacím 
procesem. Rok 2007 je negativně poznamenán v důsledku problémů, především 
v příjmové oblasti rozpočtu ČsOL. Tyto se opět skládaly z příjmů od nájemce, 
nadace a státních dotací. Zásadním příčinou jsou spory mezi vedením ČsOL a  
stávajícím nájemcem hotelu Legie. O tom bude referováno v další části 
jednání.Jenom pro připomenutí, tyto spory existují s větší či menší intenzitou více 
než 5 let. V roce 2006 RV z tohoto důvodu ustanovil skupinu BSŽ, která vedla 
s nájemcem jednání dle pokynů a zadání RV ČsOL. K dnešnímu dni však stále  
platí původní smlouvy a nedošlo k žádné změně. Koncem roku 2007 bylo 
nájemcem oznámeno, že po provedené analýze platných smluv došlo z jeho strany 
k chybě a byla nám v roce 2007 vyplacena za nájem větší částka než odpovídá 
platnému smluvnímu vztahu. Z toho důvodu nás požádal o vrácení přeplatku a 
zastavil platby za 4 kvartál roku 2007 . Vzhledem k tomu, že na účtech ČsOL 
nebyl dostatek finančních prostředků, rozhodl SO a PRV o restriktivních 
opatřeních směrem k nákladům ČsOL.V prosinci roku 2007 pak jsme obdrželi 
platební výměr od FÚ, který na základě kontroly čerpání dotací v letech 2005 a 
2006 rozhodl o povinnosti ČsOL vrátit část dotací ve výši cca 480 000,- Kč a 
vyměřil penále na nesprávně čerpanou dotaci ve výši cca 490 000,- Kč. Kromě 
toho jsme nebyli schopni v lednu zaplatit odvod DPH ve výši cca 250 000,- 
Kč.Když k tomu připočteme, že ve stejné době jsme neměli uhrazeny faktury 
dodavatelů, mzdy, telefony … ani ostatní potřebné a nutné věci, protože nebyly 
k dispozici žádné finanční prostředky, přijalo PRV návrh SO jak sanovat aktuální 
hrozbu insolventnosti ČsOL. PRV na svém jednání doporučilo svým členům 
poskytnout krátkodobou půjčku ČsOL ve výši 20 000,- Kč / člena předsednictva, 
která však byla realizována v konečné chvíli pouze půjčkou  4 členů  PRV ČsOL 
v celkové částce 80.000,- Kč. Dále jsme obdrželi krátkodobou půjčku 360 000,- 
Kč od Nadace ČsOL. Na základě usnesení PRV byla gesce úkolu jednání 
s nájemcem vzata br. Beerovi a předána SO. Došlo k okamžitému jednání 
s nájemcem a bylo kromě jiného dojednáno, že nájemce poskytne zálohovou 
platbu 2 mil Kč + DPH za nájem. Vzhledem k této situaci byly v listopadu na 
zasedání RV ČsOL  předloženy 3 varianty rozpočtu – 2 varianty optimálního 
rozpočtu a krizový rozpočet. Při jejich zpracování se vycházelo z analýzy 
finančního vývoje ČsOL, která byla vypracována na základě faktur z roku 2006 
(účetní uzávěrka). RV rozhodl a schválil krizový rozpočet, současně schválil 
optimální rozpočet v první variantě, ale pouze za předpokladu, že se PRV podaří 
naplnit výnosovou část rozpočtu. Krizový rozpočet počítá s variantou, že nedojde 
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k dohodě s nájemcem a smluvní vztah se bude řídit současným platnými 
smlouvami. V tuto chvíli by to znamenalo, že nájemce je povinen platit za nájem 
cca 4,2 mil ročně. Konkrétní výše nájemného by byla stanovena soudem nebo 
nezávislým arbitrem na základě platných smluv. (Existuje však názor i přes 
nedoporučující stanoviska několika právních kanceláří dát stávajícímu nájemci 
výpověď a jít do složitého soudního sporu s nejasným výsledkem. Pro tuto 
variantu je nutno počítat s faktem, že nájemce přestane platit a začne započítávat 
nájemné proti provedené investici při výstavbě sousedního polyfunkčního domu 
Legon, jako neoprávněné obohacení, v ten moment už nebudeme mít tedy ani tuto 
sumu.) K tomuto by se měl ale vyjádřit br. Sitta v následujícím bodě. Dle výše 
řečeného se dostáváme k dnešnímu jasnému stavu ČsOL  – příjmy a výdaje. 
Zůstatek z minulého roku  0. Výdaje, které na nás spadli v lednu a únoru - faktury 
v celkové sumě 155.658,- Kč,  dále jsme dlužili Plzni přislíbených 100.000,- Kč 
za spoluúčast, firmě Dalkii za kotelnu 300.000,- Kč,  mzdy ve výši cca      
200.000,- Kč, spor s br. Vondráčkem v případné hodnotě 80.000,- Kč, půjčka od 
Nadace ČsOL 350.000,- Kč, půjčka od členů PRV ČsOL 80.000,- Kč, DPH 
250.000,- Kč a jako problém se státními dotacemi cca 480.000,- Kč a cca 
499.000,- Kč. Najednou jsme též nečekaně obdrželi rozhodnutí z ředitelství 
finančního úřadu, abychom vrátili částky dotací z roku 2003 ve výši      
1.185.800,- Kč, za rok 2004 1.200.000,- Kč a za rok 2005 1.800.000,- Kč. Nyní 
nás čeká 5 státních dotací se spoluúčastí 30%. K dnešnímu dni má ČsOL cca 
600.000,- Kč, nemá žádné nevyřešené dluhy ani faktury a veškeré dluhy byly 
splaceny a vyřešeny. 

 Br. Alexander BEER  podotýká, že problém zde vznikl především kvůli 
nedostatku peněz, který zapříčinilo již staré vedení podepsáním nájemních smluv. 
Už dříve upozornil vedení na skutečnost, abychom dali nájemce k soudu za 
neplacení nájemného a špatné vyložení smluv, na čemž se následně také domluvil 
s  předsedou br. Budinským, ale jak se nakonec nestalo. Dalším problémem, který 
nechápe, je otázka kotelny, náklady na její opravy měl hradit nájemce a to se 
nestalo. Zdůrazňuje, že v tuto chvíli říká přítomným pravdu, avšak jiní tak dle 
jeho názoru nečiní. V tuto chvíli jsou rozpory mezi námi natolik značné a 
významné, že bychom se problémem nájemce měli zabývat v první řadě. 

 Br. Jindřich SITTA opakuje, že již na začátku zasedání upozornil přítomné, že 
toto je pouze pracovní schůze a proto by měl být projednán program jednání. Je 
nutné projednat a domluvit s předsedy jednot nutnou spolupráci a postupy při 
dalších činnostech jednot. Proto navrhuje postoupit k dalšímu bodu jednání. Na 
závěr projednávaného bodu by rád informoval předsedy jednot, že po nástupu 
nového vedení byla provedena kontrola účetnictví za rok 2006 následovalo 
provedení inventury ( první po 3-4 letech) a na posledním zasedání PRV bylo 
rozhodnuto provést vnitřní audit hospodaření obce s cílem dohledat oprávněnost 
vynaložených finančních prostředků.  

 
ad 7) Br. Jindřich SITTA seznámil jednání předsedů se schválenými variantami 

rozpočtu ČsOL pro rok 2008. Uvedl, že při složitých a dlouhých jednáních a při 
rozhodování o rozpočtu existovala i skupina, která chtěla jednoznačně prosadit 
pouze krizovou variantu rozpočetu. TO by v praxi však znamenalo další ro nechat 
ČsOL pouze přežít bez jakékoli činnosti a pro celý rok nepočítat s jakoukoli 
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podporou jednot i dalších  aktivit. To v situaci, kdy situace v jednotách je 
alarmující jak vyplývá ze zprávy br. Mojžíše. RV ČsOL nakonec na svém jednání 
schválil optimální variantu avšak za předpokladu, že bude zajištěna příjmová část 
rozpočtu. Dále seznámil jednání se strukturou rozpočtu a jeho východisky a ve 
stručnosti objasnil důvody, proč jsou v rozpočtu jednotlivé kapitoly a k čemu jsou 
určeny. Dále uvedl, že  PRV a RV ČsOL uložilo SO naplnit výnosovou část 
rozpočtu, s tím, že pokud se nepodaří v plném rozsahu, tak bude nutno ve 
schváleném rozpočtu nalézt možné úspory. 

 
Ve 12:30 hod bylo jednání přerušeno, byla vyhlášena přestávka na oběd.  
 
ad 8) Vzhledem k tomu, že částečně byla informace poskytnuta v předchozích 

vystoupeních, byl tento bod na návrh br. Sitty přesunut do bloku  informace o 
aktuální situaci v ČsOL v souvislosti s aktivitami tzv. „ koordinačního výboru „ 

 
ad 9)   Br. Jindřich SITTA tuto část uvedl jako snahu PRV a SO vtáhnout předsedy 

jednot k aktivnímu přístupu. Výsledkem by mělo být rozšíření kompetencí 
předsedů jednot, posílení jejich odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí. 
Rovněž pak zajištění aktivního přístupu při péči o členskou základnu. Toto se 
týká obecně oblasti sociální a zdravotní, vyznamenání, pamětních medailí, účasti 
na akcích pořádaných ve spolupráci s MO, účasti na aktivitách                
historicko-dokumentační komise a komise tiskové – publikační. Rovněž pak při 
čerpání státních dotací a následně předávání podkladů pro jejich správné 
vyúčtování. Informoval, že byly podány žádosti o státní dotace, které jsou 
zaměřeny na činnost samotných jednot ČsOL. Přestože ještě nepřišlo oficiální 
vyjádření, je vysoce pravděpodobné, že bude schválena dotace na věnce pro 
jednoty při pietních akcích především pak v měsíci květnu. Prakticky potřebujeme 
okamžitě podklady od jednot. Počítá se cca 3 věnce na jednoty,  avšak požadavky 
každé jednoty budou samozřejmě jiné, proto se obrací na předsedy, aby do 14 dnů 
napsali a zaslali na ústředí své žádosti k dané otázce. Měli bychom dát všemu 
pevný řád, informace, které zde předáme, by měly být projednány v jednotách a 
poté by mělo být vyjádření jednoty předáno na ústředí. I v dalších jmenovaných 
oblastech očekává rychlou reakci předsedů. Připomněl již projednaný Plán 
vzpomínkových a pietních akcí a potenciální možnost účasti z jednot. 

 
ad 10) Br. Jindřich SITTA v tomto bloku by rád představil  2 předsedy jednot (br. Páral, 

br. Pilvousek), kteří i za současné složité situace se snaží aktivně pracovat 
v jednotách a jsou připraveni jednání předsedů předvést výsledky své práce. Dále 
informuje, že postupně na všech dalších jednáních bude dán prostor ostatním 
předsedům jednot a to nejen těm aktivním, ale i těm, kteří ve své jednotě 
překonávají obtíže. Cílem je nalézt možnosti aktivit jednot a zvýšit aktivitu jednot 
méně aktivních.  

 
 Br. Bohuslav PÁRAL (jednota Brno 2) jednota Brno 2 je složena hlavně 

z pozůstalých. Jednota organizuje 57 akcí – některé probíhaly současně na 
několika místech. Základní činnost jednoty – každého půl roku dostane každý 
člen věstník akcí jednoty, každý měsíc pořádají schůzi, na které připomenou 



Zápis ze zasedání předsedů jednot 29. března 2008  
 

Strana 7 (celkem 7) 

konkrétního legionáře, napíší o něm článek do Národního osvobození i jinam, 
sestaví o něm příp. dokumentární práci. Na veřejnosti vystupují řádně oblečeni 
v legionářském při kladení kytic, veřejných schůzích, odhalování pamětních 
desek, křtech knih aj. Co nejvstřícněji spolupracují se zástupci státní správy i 
ostatních organizací. Hlavní akcí jednoty je slavností vzpomínka výročí zřízení 
ČSR v předvečer 27. října ve velkém sále Dělnického domu. 28. října společně 
s ostatními organizacemi položí kytice k pomníku T. G. Masaryka v Brně, 
podobně v Blansku, Třebíči a Kuřimi. Akcí, která jde nejhlouběji do legionářské 
tradice je slavnostní vzpomínka na bitvu u Zborova v Blansku u pomníku 
zborovského bojovníka.  

 
Br. Tomáš PILVOUSEK (jednota Ml. Boleslav) věkový průměr členů je 44 let. 
Zaměřují se především na pořádání veřejných akcí. Snaží se veřejnost co nejvíce 
seznamovat s historií a připomínat některé významné události. Připravují různé  
knihy s legionářskou tematikou. Další důležitou aktivitou je pořádání přednášek a 
besed, návštěvy veteránů ve školách. Jsou jednou ze tří jednot, které mají vlastní 
internetové stránky. Podporují regionálních akce. Pravidelně se scházejí jednou za 
14 dní. Spolupracují s obecními a městskými úřady a velmi aktivně také 
s armádou ČR. V současné době jsou příjmy jednoty, její aktivity a akce závislé 
pouze  na členských příspěvcích. Veškeré akce byly hrazeny vlastními zdroji.  

 
ad 11) Br. Jindřich SITTA vyzývá přítomné členy k otevřené diskusi, v tomto bloku je 

prostor pro reakce předsedů, jejich připomínky, náměty a dotazy. Dále informuje, 
že v souvislosti s nedávnými událostmi jsou v sále přítomni zástupci                  
tzv. „koordinačního výboru“ a obě strany jsou připraveny poskytnout svá 
stanoviska. Uvádí, že každý zájemce o vystoupení dostane demokraticky prostor. 

 Br. Vladimír PALIČKA rád by informovat o schůzi, která se konala včera          
28. března 2008 v hotelu DUO. Po vyslechnutí členů koordinačního výboru 
přijala schůze následující usnesení, pro které hlasovalo 33 předsedů (zástupců) 
jednot:  
- Schvaluje všechny body usnesení Valné hromady HS 1. ČsAS a představitelů 

dalších historických skupin ČsOL. 
- Požaduje, aby všechny orgány a funkcionáři, zvolení na sněmu ČsOL dne      

2. června 2007, neprodleně ukončili svoji činnost a předali své funkce 
Koordinačnímu výboru historických skupin do 4. dubna 2008. 

- Žádá ministryni obrany ukončit nedůstojnou kauzu přiznat hodnost 
plukovníka br. Ing. Horalovi, který jako voják čsl. Zahraniční armády celý 
svůj život zasvětil prosazování legionářských tradic a humanitárním akcím ve 
prospěch ČsOL. 

- Programové prohlášení, které projednal RV ČsOL dne 16. června 2007 
obsahuje i tvrzení, že skupina členů ČsOL chtěla prodat Hotel Legie a peníze 
rozdělit mezi sebe. Po rozhodné diskuzi RV uznal, že toto tvrzení je smyšlené 
a rozhodl jej z programového prohlášení vyškrtnout. Přesto nyní 
místopředseda ČsOL vydal do renomovaného veřejného tisku prohlášení se 
stejným tvrzením, kterým těžce poškodil pověst odbojářů před veřejností. 
Předsedové jednot proto rozhodli podat na dotyčného místopředsedu trestní 
oznámení nebo právní žalobu. 
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Br. Jindřich SITTA vysvětluje, že 12. března 2008 se v této místnosti sešlo 86 
účastníků, kteří se dostavili na pozvání. Převážná většina byla ze Svazu bojovníků 
za svobodu, významná skupina byla rovněž z ČsOL HS 1. ČsAS, dále zde byli 
zastoupeni letci východ, letci západ, SNP a podnikatelského subjektu ANLET a 
jiné nezávislé subjekty včetně soukromých osob. Toto uskupení subjektů se  
usneslo na zřízení tzv. „koordinačního výboru“ a vydalo prohlášení do jednot 
ČsOL. Důležité a hlavní však je, že se nejednalo o jednání ČsOL, tak jak 
organizátoři opakovaně potvrdili. Jedním z bodu usnesení bylo vyhodit 
z kanceláří legitimní členy vedení ČsOL a převzít moc v ČsOL. Odkazuje na 
stanovy ČsOL, ve kterých  je systém, jak se svolává mimořádný sněm. Když 
vznikne podle stanov platný požadavek jednot svolat mimořádný sněm, nebrání se 
tomu. Vše chce však udržet v rámci Stanov a dalších platných dokumentů ČsOL. 
Nezávislý svědek všech jednání byl člověk, kterého si velmi váží a to čestný 
předseda ČsOL br. Tomáš Sedláček, proto se na něj nyní obrací, zda by se 
k tomuto nevyjádřil.  
 Br. Tomáš SEDLÁČEK naším hlavním úkolem a cílem je zachovat si to, co nám 
předali účastníci prvního odboje. Předali nám poslání, které jsme převzali a 
rozhodli se šířit jej dál. Myšlenkou ČsOL je, že každý je si v ČsOL roven. Např. 
v jednotě Mladá Boleslav jsou samí mladí členové a jejich práce a výsledky jsou 
velmi dobré. Proto bychom si měli sami uvědomit, co dokážeme my a co nám 
mohou nabídnout a poskytnout mladší. Ne každý, kdo má jiný názor, je náš 
nepřítel. To, co zažil na zmíněném jednání 12. března 2008, bylo naprosto 
nedemokratické a musel se za to stydět. Nebylo vůbec možno se demokraticky 
vyjádřit a zachovat určitou slušnost. Zdůrazňuje, že v ČsOL by neměly být vlastní 
zájmy, ale zájmy celkové.  
 Br. Tichomír MIRKOVIČ je potěšen tím, kolik se dnes dostavilo předsedů či 
jejich zástupců. Dokazuje to, že neplatí nic z toho, co se odehrálo v poslední době 
a že s tím předsedové jednot nesouhlasí. Celá záležitost je nemorální a nezákonné. 
Br. Ivan SOLOVKA namítá, že by bylo špatné, kdyby tu zde měl někdo za zlé 
účast přítomných jednání 12. března 2008, protože byly zmanipulovaní stejně 
jako někteří předsedové jednot včera, když byly informováni, že jednání předsedů 
jednot se nekoná v sobotu ale v pátek. Také má připomínku ke Svazu bojovníků 
za svobodu, k jeho postoji a chování, že podpoří skupinu, která postupuje a jedná 
nelegitimně a proti nám. Obrací se na vedení ČsOL s tím, aby se tímto zabývalo a 
přehodnotilo dosavadní spolupráci s tímto svazem. 
Br. Vladimír LICINBERG ve své jednotě má 50 lidí, kteří byly ve 2. světové 
válce, jsou členem ČsOL, ale zároveň také i členem Svazu bojovníků za svobodu. 
Proto nesouhlasí s tím, že by vedení Svazu přetahovalo naše členy do jejich 
organizace.  
Br. Emil CIGÁNIK dotazuje se br. Beera, jak bylo myšleno tvrzení, že se jednání 
12. března 2008 mělo týkat pouze legitimních členů ČsOL. Rád by  dostal 
vysvětlení, kdo je legitimní člen, zda je tedy legitimním členem a proč nebyl 
pozván na jednání 12. března 2008.  

 Br. Alexander BEER legitimním členem je  každý člen ČsOL i když je  současně 
členem Svazu bojovníků za svobodu. Vysvětluje, že přítomnost na jednání             
12. března 2008 mohla být v převaze členů ze Svazu bojovníků za svobodu, ale že 
to jsou zároveň také členové ČsOL. Zdůrazňuje, že dochází ke  střetu zájmů, 
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protože předseda ČsOL je zároveň předsedou SVV. Nesouhlasí s tím, že 
zastoupení v SO i PRV a RV staví účastníky 2. odboje do nevýhody, že jsou 
zastoupeni v menšině a že vždy budou přehlasováni. Dále napadá průběh konání 
sněmu a to, jak byl organizován. Už dávno na toto upozorňoval a  jednal o tomto 
problému s br. Sittou a chtěl, aby toto bylo změněno a vyrovnáno. Schůze včera 
se zúčastnili pouze členové druhého odboje. Na závěr odpovídá, že legitimní 
členové ČsOL jsou i sympatizanti a pozůstalí, uznávají je jako legitimní členy, 
avšak včerejší akce byla akcí pouze účastníků 2. odboje.  

 Br. Tomáš SEDLÁČEK poukazuje na to, že se několikrát dotazoval br. Beera, jak 
byli vybíráni pozvaní na valnou hromadu dne 12. března a na včerejší schůzi 
v hotelu Duo. Na pozvánce bylo uvedeno, pokud se nebudeš moci zúčastnit, 
předej tuto pozvánku někomu jinému, nejlépe účastníku 2. odboje - východ . Dále 
je stále zpochybňován průběh sněmu, který však řídil br. Přibyl ( východ) a kde 
byl současně předsedou mandátové komise br. Palička ( východ ). Předsedou 
volební komise pak byl br. Masopust (opět z východního odboje). Zde také 
vystoupil p. Horal s tím, že když nebyl zvolen místopředsedou ČsOL,  nemůže 
zodpovídat za budoucnost ČsOL a roztrhal svou členskou legitimaci. Také 
poukazuje na to, že mezi kandidáty byl také br. Přibyl, který se nedostal ani do 
RV.  Také je nutno zmínit, že jeden člen ČsOL byl přistižen, jak prochází a 
prohledává kanceláře ČsOL. Měli bychom se nad tím všichni zamyslet, je to 
neslýchané a nepochopitelné 

 Br. Jiří VLASÁK informuje, že br. Horal je členem jeho jednoty. Proto je jeho 
povinností, aby přítomným vysvětlil situaci, ti to vzali na vědomí a od dnešního 
dne již toto nezpochybňovali. Stanovisko výboru jednoty ČsOL Praha 9: „Br. Ing. 
Jan Horal je řádným členem jednoty ČsOL od roku 1996. Vlastní členský průkaz 
číslo 3675. Členských schůzí se pravidelně zúčastňuje, aktivně vystupuje a platí 
členské příspěvky. Nikdo z výboru ani jednoty ČsOL nepožádal o výmaz 
z evidence. Dne 23. února 2008 při příležitosti životního jubilea a ocenění 
celoživotního postoje k ČsOL mu byla Předsednictvem ČsOL udělena Pamětní 
medaile ČsOL II. stupně.“  
K tomuto stanovisku doplňuje prohlášení br. Horala: „Dne 1. června 2007 na 
Sněmu ČsOL jsem na protest proti nedodržení paritního zastoupení příslušníků 2. 
odboje do statutárních orgánů a netransparentnosti v hospodaření s majetkem 
ČsOL poněkud emocionálně oznámil svůj odchod z ČsOL. Toto moje prohlášení 
jsem vzal zpět, protože patřím mezi vojáky západní armády, byl jsem vždy 
legionářem, ctil jsem a prosazoval tradice a ve svém srdci jím budu.“  
Br. Jindřich SITTA vystoupení p. Horala na sněmu bylo jasné. Dokonce poté 
odeslal na ČsOL  dopis, v jehož úvodu sám uvádí, že již není členem ČsOL. 
Nicméně i přesto navrhuje, aby tato záležitost byla znovu projednána na jednání 
SO  i s  Rozhodčí radou. Než toto bude vyřešeno, bude o něm však mluveno jako 
o panu Horalovi. 

 Br. Václav PŘIBYL objasňuje, že obvinění z vloupání do kanceláří se týká jeho. 
Bylo zde již řečeno, že 12. března 2008 se sešlo 96 členů ČsOL společně s hosty,  
Andělou Dvořákovou, dvěma sympatizanty a dvěma příslušníky. Anděla 
Dvořáková je zvána na všechny jejich akce stejně jako zve i je naopak na jejich 
akce. Členem ČsOL je každý občan ČR, který byl řádně přijat některou z jednot. 
Přijetí bylo schváleno prvotně na schůzi jednoty a následně bylo zasláno na 
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ústředí, kde toto schválil PRV. Kdo byl zvolen a jmenován jiným způsobem, ten 
není legitimním členem ČsOL.  Je ochoten odpovědět na jakékoli dotazy. Avšak 
připomíná námitku, že na sněmu byl jasně porušen volební řád sněmu.  

 Br. Pavel BUDINSKÝ již před několika měsíci jsme si všimli, že se nám ztrácí 
z kanceláří hlavičkové papíry a některé důležité materiály. Proto byl nucen 
přistoupit k opatření hlídání kanceláří. Když následně dostal hlášení, že se někdo 
pohybuje  v kanceláři sekretariátu, kde neměl v danou dobu nikdo být, 
kontaktoval policii. Policie přistihla br. Přibyla a to v kanceláři sekretariátu, který 
vysvětloval, že zde pracuje a že klíče dostal od br. Beera. Následně byl policií 
zkontrolován obsah jeho tašky, kde byly nalezeny  věci ze sekretariátu ČsOL. 
Předkládá zápisy SO ze dne 31. července 2007, kde je jasně napsáno a 
rozhodnuto, kdo bude mít přístup do jednotlivých kanceláří a komu budou 
předány konkrétní klíče. Dále upozorňuje na zápis SO ze dne 24. července 2007, 
kde byla projednána žádost    br. Přibyla jako předsedy HS 1. ČsAS o zabezpečení 
místa pro předsedu HS a kde br. Beer navrhuje této žádosti nevyhovět, protože 
takovýchto požadavků historických skupin by mohlo být více (letci, východ, SVV 
aj.)  a proto nelze dělat takové výjimky.  
Br. Dalibor FILÁČEK rád by při této situaci přednesl stanovisko výboru jednoty 
ČsOL Mělník k situaci plynoucí z aktivit Koordinačního výboru 2. odboje. Mezi 
materiály, které byly zaslány předsedovi jednoty byl průvodní dopis s hlavičkou 
ČsOL Hotel Legie a doplněno strojem Koordinační výbor ČsOL účastníků 2. 
světové války – všem předsedům jednot a členům, který je podepsán br. Beerem. 
Ještě 25. března 2008 obdržel předseda jednoty opětovně dopis od plk. Ing. Beera, 
uvedeno místopředsedy ČsOL a předsedy Koordinačního výboru historických 
skupin. Tento dopis zve předsedy jednot  nebo místopředsedy na plánovanou 
schůzi, která se bude konat nikoli v sobotu 29. v hotelu Legie, ale v pátek 28. 
března 2008 v Hotelu DUO na Proseku.  Výsledek jednání výboru ČsOL Mělník 
odsuzuje snahu Koordinačního výboru HS, která je podle jejich názoru vedena 
s cílem narušit organizační strukturu ČsOL, ovládnout vedení ČsOL a odvrátit 
odhalení škod způsobených v minulosti. Materiály KV HS nelze vyhodnotit jinak 
než za jednoznačný rozbíječský materiál. Prosí RV ČsOL, aby učinil vše pro 
vyřešení tohoto uměle vyvolaného sporu, v nejhorším případě i za cenu rozchodu 
s iniciátory této rozbíječské akce. V případě, že by došlo k převzetí moci nad 
ČsOL uvedenou skupinou, bude ohrožena další existence ČsOL. 

 Br. Jindřich SITTA dotazuje se, zda je vůle na tomto jednání zaujmout nějaké 
stanovisko a přijmout nějaké usnesení. Tento návrh byl jednohlasně schválen.   

 Br. Antonín ŠTÍCHA několikrát zde byly vzneseny výhrady proti Svazu 
bojovníků za svobodu. Nebyl přítomen jednání 12. března 2008, kde údajně 
mluvila i Anděla Dvořáková, proto bude mluvit pouze za sebe. Stále je 
zmiňováno, že Svaz v roce 1948 zničil ČsOL, proti tomu se však ohrazuje, Svaz 
s tímto neměl nic společného. Výzvu „koordinačního výboru projednali na schůzi 
své jednoty a došli k závěru, že má-li docházet k neustálým sporům, je lepší 
svolat mimořádný sněm. Podle stanov, zažádá-li 1/3, měl by být sněm svolán.  

 Br. Jindřich SITTA k dnešnímu dni není na ústředí ani jediná žádost o svolání 
mimořádného sněmu. Včera se sešli v hotelu Duo na výzvu tzv. „koordinačního 
výboru“ někteří předsedové jednot, z této schůze není v tuto chvíli žádný výstup 
ani dokument o svolání mimořádného sněmu. Dále by rád informoval předsedy, 
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že usnesením PRV hlasováním per rollam byl jako tiskový mluvčí ČsOL pro tuto 
záležitost zvolen Milan Řepka.  

  
Usnesení: Předsedové jednot nebo jejich zástupci se na svém jednání dne 

29. března 2008 usnesli: 
1) Jednání předsedů jednot vyzývá členy tzv. „koordinačního 
výboru“ k ukončení aktivit, které vedou k poškozování dobrého 
jména ČsOL. 
2) Vyzvat organizace a sdružení zúčastněné v tzv. 
„koordinačním výboru“ k okamžitému ukončení vměšování se do 
vnitřních záležitostí ČsOL. 

 
Br. Miroslav MAREK upozorňuje, že také neobdržel žádnou pozvánku ani zápisy či jiné 
výstupy z aktivit historické skupiny. Nezbývá tedy než pochybovat o tom, zda se vůbec 
zúčastnilo zmíněných 30 předsedů jednot. Obrací se na starší členy, kteří by měli  nechat 
mladší členy  převzít činnost a pokračovat v jejich tradicích. 
Br. Viliam BEKE asi jako jediný z mladších byly pozváni koordinačním výborem na 
proběhlé schůze. V jednotě se však domluvili, že se nebudou účastnit ničeho, co by bylo 
zaměřeno proti dosavadnímu vedení. Proto nebylo svoláno ani žádné jednání výboru  
jednoty. Upozorňuje, že mají cca 180 členů, jejichž věk je do 20 let. Dále připomíná 
předsedovi pozvání ředitele školy Moravská Třebová, nejbližší vhodný termín by byl     
30. května.  
Br. Jaroslav SITTAR apeluje na členy, že ČsOL nepatří nikomu, je to pouze symbol, 
který založili naši pradědové a který my může pouze předat další generaci. 
Br. Václav KUCHYŇKA byl by rád, kdyby v ČsOL neprobíhalo nadále schovávání a 
vyměňování klíčů. Žádá, aby si mladší členové více vážili těch starších. 
Br. Tomáš SEDLÁČEK na závěr zasedání je rád, že tato debata měla určitou úroveň, 
proběhla v klidu, bez přílišných emocí a nikdo nebyl nikým vyhazován. Musíme se smířit 
s tím, že to vše po nás převezmou mladí. Nesnažme se rozdělovat na velké hrdiny a 
ostatní. Všichni jsme stejní legionáři a všichni pokračujeme v tradicích, které nám předali 
prvováleční veteráni. 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 15:52 hod. 
 

Zapsala: Jana Motyčková 


