
                            Zápis 
z 1. řádného zasedání Výkonného výboru ÚV ČSBS dne 31. srpna 2021 

Účast dle prezenční listiny, přítomno 10 členů Výkonného výboru ÚV ČSBS, omluveno 5 členů – br. E. Šneberg, 

J. Žáček, F. Kubák, P. Šáda, M. Vlasta 

Zahájení v 10:00 hod. 

Jednání bylo zahájeno v počtu 9 členů VV ÚV ČSBS. V průběhu projednávání prvního bodu programu 

jednání se dostavila desátá členka VV ÚV ČSBS. Po celou dobu bylo jednání VV ÚV ČSBS 

usnášeníschopné. Hlasovací kvórum bylo 6 hlasů. 

Jako hosté se jednání zúčastnili – br. Zbyněk Cincibus (předseda ÚKK ČSBS), br. Mgr. Karel Tancl 

(předseda RR ČSBS). Dále ses. Doc. PhDr.  Květa Volková, CSc. (předsedkyně SDOP- ČSBS), 

br. Ing. Boleslav VYŠÍN (předseda EK ÚV ČSBS). 

Z členů VV ÚV ČSBS se jednání zúčastnili – ses. Ing. Zdeňka Valouchová (předsedkyně SPVaP-ČSBS 

a předsedkyně SZK ÚV ČSBS), ses. MUDr. Ilona Müllerová (předsedkyně OK ÚV ČSBS) a br. Vilém 

Janouch (předseda KpM ÚV ČSBS)  

Za Kancelář ÚV ČSBS se jednání zúčastnili - vedoucí  org. odd. MUDr. Ilona Müllerová, vedoucí ústřední 

evidence Ing. Jaroslav Koštíř, hospodářka ses. Z. Křivanová a pokladní ses.  Karin Šromotová. 

Za NO šéfredaktor Dr. Jiří Csermelyi. 

Jednání zahájil předseda ÚV ČSBS br. Ing. Jaroslav Vodička, který na úvod přivítal přítomné a vyzval 

je k uctění památky zemřelých členů ČSBS symbolickou minutou ticha. 

Dále popřál těm členům VV ÚV ČSBS, kteří se narodili v měsících červenec a srpen. 

Poté předseda UV ČSBS přistoupil k projednávaní bodů vlastního programu jednání VV ÚV ČSBS, 

který byl členům VV ÚV ČSBS a předsedům (předsedkyním) komisí ČSBS, komisí ÚV ČSBS a Sdružení 

ČSBS předem rozeslán. 

Nejprve byl podán návrh, aby všechna hlasování v průběhu jednání byla prováděna veřejně, 

aklamací.  Schváleno jednomyslně. 

Jako zapisovatelka byla navržena ses. MUDr. Ilona Müllerová (Org. odd. kanc. ÚV ČSBS)   

                                                                                                                                  Schváleno jednomyslně. 

Jako verifikátor byl navržen br. Ing. Emil Kulfánek (místopředseda ÚV ČSBS) 

                                                                                                                                  Schváleno jednomyslně. 

Návrh Programu 1. zasedání VV ÚV ČSBS   Schváleno bez připomínek pro - 10, proti - 0, zdržel se – 0 

1. Projednání průběhu sjezdu – br. Ing Vodička, br. Ing. Emil Kulfánek 

 Předseda br. Ing. Vodička - povšechná informace o průběhu Sjezdu. 

 Místopředseda br. Ing Emil Kulfánek – zmínil drobné organizační problémy vzhledem 

k omezeným možnostem rozmístění delegátů a komisí v konferenčním sále TOP Hotelu Praha. 

Jinak zhodnotil celý průběh XI. sjezdu v daných možnostech kladně. Dokonce Městský soud 

v Praze potvrdil všechny svazové dokumenty na poprvé a bez připomínek! 

 Br. Cincibus – zhodnotil průběh sjezdu jako dobrý, ocenil práci organizátorů, čestné 

předsednictvo, vystoupení jednotlivých hostů, je potřeba pokračovat dál a intenzivně  v činnosti, 

aby ČSBS i nadále zůstal v podvědomí občanů. 
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2. Projednání úkolů uložených XI. Sjezdem ČSBS – br. Ing. Vodička, br. Ing. Kulfánek 

     Úkoly uložené Ústřednímu výboru ČSBS 

    •  Usnášení pléna UV ČSBS upravit v Jednacím řádu ČSBS ve smyslu, že člen, zastupující oblastní 
organizace mající 100, 150, 200 atd. členů, má tolik hlasů, kolikrát je počet členů oblastní 
organizace dělitelný číslem 50. Týká se to oblastních organizací ČSBS - Chomutov, Náchod, Plzeň, 
Hradec Králové, Brno-město, Brno-venkov a Ostrava-gen. Končického, jejichž členové ÚV ČSBS 
by měli mít 2 hlasy a oblastní organizace Znojmo, která by měla mít 3 hlasy. 

    •  Realizovat změnu organizační struktury Svazu podle stanov schválených XI. sjezdem ČSBS, která 
byla schválena bez pobočných spolků. V současné době se to dotýká oblastní organizace ČSBS 
Plzeň. Za tímto účelem se předpokládá pozvat na jednání předsednictva ÚV ČSBS předsedu 
OV ČSBS Plzeň  a tuto otázku s ním projednat. 

    •  Prostřednictvím VV ÚV ČSBS provést přeregistraci členů Svazu svoláním oblastních konferencí u 
těch oblastních organizací u kterých neproběhly volební konference do 30/03/2021. Ze Zprávy 
volební komise XI. sjezdu ČSBS vyplývá, že se jedná o: 
a) oblastní organizace, které mají problémy s funkčností oblastních výborů – oblastní organizace   

ČSBS Litoměřice, Jilemnice, Varnsdorf a Jeseník, 
b) oblastní výbory přestaly vyvíjet činnost ve prospěch ČSBS – oblastní organizace ČSBS Lidice, 

Valašské Meziříčí,  
c) neuskutečnění oblastních konferencí bez udání důvodů – oblastní organizace ČSBS Praha 22, 

Praha-východ, Rakovník, Domažlice, Děčín, Rychnov nad Kněžnou,  Brno-Kaunicovy koleje, 
Jihlava, Vyškov, 

d) delegáti XI. sjezdu ČSBS nebyli zvoleni na oblastních konferencích, ale na zasedáních starých 
oblastních výborů – oblastní organizace ČSBS, Praha 6, Benešov, Plzeň a Hradec Králové. 

Žádná z uvedených oblastních organizací ani jejich členové nepřestávají být členy ČSBS do 
provedení přeregistrace podle usnesení ÚV ČSBS. 

    •  Při zachování práva na svobodu slova řešit problematiku a zejména vnitřní spory na půdě Svazu, 
nikoliv jakýmkoliv způsobem na veřejnosti, či prostřednictvím médií.  

        K tomuto úkolu bylo konstatováno, že tento úkol byl součástí usnesení již X. sjezdu ČSBS v roce 
2016 a za celé uplynulé období se jej nepodařilo uvést do života pro nedostatek možností toto 
usnesení jakkoliv vymáhat. Vylučování členů ČSBS, kteří toto ustanovení z usnesení X. sjezdu a 
nyní i XI. sjezdu ČSBS nikam nevede. Pokud byli členové (členky) ÚV ČSBS usnesením ÚV ČSBS 
vyzváni (vyzvány) aby se omluvili těm členům ČSBS, které pomluvili, tak se stejně neomluvili. 
Proto byli členové VV ÚV ČSBS vyzváni, aby podali jakékoliv návrhy jak toto usnesení vymáhat od 
těch členů ČSBS, kteří veřejně pomluví jiné členy ČSBS? Na tuto výzvu byl podán návrh, 
dopustí-li se porušení tohoto ustanovení člen ústředního orgánu ČSBS (člen ÚV ČSBS), na 
základě usnesení ÚV ČSBS, napsat příslušné oblastní organizaci, jejíž člen ÚV ČSBS se pomluv a 
invektiv dopustil, aby si zvolily jiného člena ÚV ČSBS, který jejich organizaci i ČSBS bude 
v ÚV zastupovat důstojně a seriózně. Pokud by se tak nestalo, pak se doporučuje přijmout 
usnesení pléna ÚV ČSBS, takového člena na jednání ÚV ČSBS nezvat. 

3. Projednání diskuzních příspěvků, přednesených na XI. sjezdu ČSBS  

Úvodem: Na XI. sjezdu ČSBS vystoupilo v diskusi 12 delegátů, Prostor k diskuzi byl Jednacím 
řádem schváleným v úvodu XI. sjezdu stanoven na 2 min., dále delegáti sjezdu schválili, že nebude 
prováděna diskuse ke „Zprávám“, neboť všichni delegáti XI. sjezdu obdrželi „Zprávy“ 
s dostatečným předstihem a žádný z nich nezaslal připomínky ke „Zprávám“ před sjezdem, ani 
žádné připomínky ke „Zprávám“ nebyly předány návrhové komisi v průběhu sjezdu.  

Obsahem diskusních příspěvků a přípravou návrhu odpovědi ÚV ČSBS diskutujícím na XI. sjezdu se 
zabývá místopředseda ÚV ČSBS br. Dr. Miroslav Mikulčák.  
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– br. Dr. Miroslav Mikulčák, z 12 diskutujících na XI. sjezdu ČSBS dodalo diskusní příspěvky 
    písemně pouze 5 z nich. Konečný návrh odpovědi ÚV ČSBS na diskusní příspěvky z XI. sjezdu 
    bude členům VV ÚV ČSBS rozeslán do 20. 9. 2021 tak aby mohla být projednána na jednání P ÚV 
    ČSBS dne 23. 9. 2021. 

    Výběr z diskusních příspěvků: 

 Br. Mgr. Kubák (OV ČSBS Č. Budějovice) – upozorňuje v bodě 5. Návrhu Usnesení XI. sjezdu 
na důsledné dodržování mezinárodního práva v rámci závazných dokumentů 

 Ses. Francírková  (OV ČSBS Ostrava-gen. Končického) – vyjádřila požadavek na zkvalitnění 
obsahu NO 

 Br. Dr. Csermelyi (šéfredaktor NO) – dělají, co mohou, aby uveřejňovali příspěvky z různých 
OV ČSBS, leč záleží na tom, kdy a kolik těch příspěvků ke zveřejnění dostanou. Nejpozději je 
třeba poslat příspěvek do 5 dnů začátkem  měsíce, aby mohl vyjít v NO v daném měsíci. 

 Br. Dr. Mikulčák (OV ČSBS Vsetín, místopředseda ÚV) – před volbou hlavních funkcionářů 
ČSBS se měli kandidáti představit, je třeba ustanovit redakční radu NO,  dále zdůraznil 
potřebu stanovení konkrétních požadavků v otázce Muzea Josefov, dále zmínil nutnost 
vysvětlení  jak se bude řešit sídlo ÚV ČSBS, 

 Br. MgA. Stehlík (OV ČSBS Karlovy Vary) – doporučení jak modernizovat web, prostory ÚV 
v Legerově ulici apod. 

 
4. Projednání návrhů předsedů komisí ÚV ČSBS na členy komisí: 

    Předsedové EK ÚV ČSBS (br. Vyšín), SZK ÚV ČSBS (ses. Valouchová), OK ÚV ČSBS (ses. Müllerová), 
    HDK ÚV ČSBS (ses. Poláková), LPK ÚV ČSBS (br. Ptačovský), KpM ÚV ČSBS (br. Janouch) seznámili 
    VV ÚV ČSBS s návrhy členů do jednotlivých komisí ÚV ČSBS. 

    Konečné obsazení komisí bylo představeno u LPK ÚV ČSBS, HDK ÚV ČSBS a SZK ÚV ČSBS. 

    Do 23. 9. 2021 je třeba dokončit sestavení návrhu složení OK ÚV ČSBS, EK ÚV ČSBS a KpM ÚV ČSBS 
    tak aby členové komisí mohli být schváleni na jednání ÚV ČSBS dne 5. 10. 2021. 

5. Informace o hospodaření ÚV ČSBS za červenec a srpen 2021 

Br. Ing Vodička – Za zajištění XI. sjezdu ČSBS bylo zaplaceno TOP hotelu cca 73 400, což 
zahrnovalo vše od ubytování po stravu, občerstvení, pronájem konf. Sálu apod. 
Část dotací byla rozeslána OV ČSBS – těm, kteří si splnili všechny povinnosti a pracují. Jinak 
probíhaly dovolené – účetní firma, uzávěrka apod. 

6. Návrh Plánu činnosti ústředních orgánů ČSBS září – prosinec 2021 
     Br. Ing. Kulfánek – návrh obdrželi všichni členové VV ÚV písemně, žádné připomínky nebyly 
     vzneseny. 

7. Upřesnění účasti hl. funkcionářů na akcích a vzpomínkových a pietních aktech -  září, říjen 2021 
    Ses. MUDr. Müllerová – jedná se o času k připomínce vyhnání obyvatel z českého pohraničí v roce 
    1938, kteří dojeli na Masarykovo nádraží v Praze. Předběžně byl čas stanoven na 14.00 hod., bude 
    však upřesněn. 
 
8. Schválení návrhů na ocenění ČSBS 
     Ses. MUDr. Müllerová – návrhy na ocenění a jejich doplnění těsně před začátkem jednání VV ÚV  
     téhož dne 
     Schváleno  jednomyslně 
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9.  Organizační záležitosti 

 Organizační zajištění setkání delegací VBV ÚV ČSBS a PÚR SZPB ve Spálově  - 
Br. Ing. Vodička.  

 Návrh programu 2. zasedání ÚV ČSBS dne 05/10/21  
           Br. Ing. Kulfánek - schváleno jednomyslně 
 
10. Různé, diskuze 

 Br. Ing. Vodička – sídlo ÚV ČSBS je smluvně dohodnuto do r. 2026,  Pokud se jedná o 
jakéhokoliv financování v sídle ÚV, už teď nejsou peníze na prováděné rekonstrukce, které by 
ÚV ČSBS požaduje majitel. Muselo by se to financovat z rozpočtu ÚV. V nejbližší možné době 
se provede sestěhování do kanceláří ve 3. a zejména 4. patře. Celá věc je v jednání. 

     Co se týká NO, členové SZPB jsou s novinami velmi spokojeni. 
Informace ze SR – SNP …a ještě k problému kolem novin. Situace na Slovensku se změnila 
v neprospěch SZPB, dostali polovinu peněz oproti minulým rokům nikdo s nimi z nové vlády 
nejedná, i noviny“ Bojovník“ se změnily, vyměněn šéfredaktor atd. Na oslavy SNP stát 
neposkytl finanční prostředky, vše platí Památník SNP, který má být převeden pod VHÚ. Je 
třeba nedělat si přehnané iluze, že budeme jako odpůrci nacismu a antifašisté podporováni. 

 Br. Ing. Kulfánek – Redakční radu tvoří stálí členové což jsou předseda ÚV ČSBS, šéfredaktor 
NO a  předseda HDK ÚV ČSBS a další 2 členové, kteří jsou navržení stálými členy Redakční 
rady. Tyto dva členy je možné zvolit až na zasedání ÚV ČSBS dne 5/10/2021. 

     K perspektivě činnosti Svazu se vyjádřil podobně jako br. předseda, záleží na nadcházejících 
volbách v ČR, zda vůbec nějaké finanční prostředky či dotace dostaneme.  

 Ses. Ing Valouchová – Ohledně dosud vztyčeného nacistického kříže v regionu Kořenov bylo 
podáno trestní oznámení, osloven ministr ŽP, Brabec, předseda poslaneckého klubu KSČM, 
Kováčik- všichni přislíbili pomoc, tak vše snad pokračuje. 
Dále Vyjádřila nespokojenost s NO, nejen, zejména článků a reportáží kolem květnových 
událostí, ale  reportáže kolem nacistického „Kříže“ – Štěpánka v katastru Kořenov. Pozvala 
šéfredaktora NO na jednání komise, účast dotyčný přislíbil.  bylo by  potřeba napsat protesty – 
komu je adresovat? Předsedovi vlády ČR? 
Br. Stehlík nekomunikuje se svými členy, to za něj dělá br. Munzi. Navíc br. Stehlík má 
spoustu připomínek, ale o „své ovečky“ čs. politické vězně se nestará. 

     Zmínila i fakt, že před volbami jsou hejtmani ochotni dát nějaké peníze, v Olomouci formou 
poukázek, což asi není nejlepší, ale alespoň něco. 

 Br. Dr. Mikulčák - stále je třeba zlepšovat obraz ČSBS v očích veřejnosti, navázat bližší kontakty 
s vedoucími představiteli tohoto státu. 

 Br. Janouch – je třeba vycházet z reálné situace a poměrů té či které organizaci. 
Dotaz na sociální a zdravotní komisi, zda podala žádost o grant (?) pro politické vězně, dle něj 
existuje několik variant a možností. 

 Br. Cincibus – nacistický kříž, již mnohokrát na jednání VV ÚV zmíněný, je ostudou a hanbou 
pro všechny přeživší, politické vězně i celý český národ. Poděkoval za zásluhy v řešení této 
otázky br. Doškářovi a ses. Ing. Valouchové. Zmínil rovněž protest německých antifašistů, 
který podali proti tomuto symbolu nacismu.  

     Dne 19/09 od 11.00 se uskuteční protestní shromáždění  v oblasti Štěpánka – proti míněnému 
nacistickému symbolu, neboť samospráva obce Kořenov odmítá kříž odstranit. Je tudíž 
potřeba se vzepřít proti přepisování dějin. Počet účastníků je omezen, protože jde o chráněné 
území Jizerských hor. 

     Jako nejlepší řešení se jeví odstraněné kříže a jeho umístění do muzea v Ústí n/ Labem, které 
se zabývá touto tématikou. 
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 Br. Dr. Csermelyi (šéfredaktor NO) – Nacistický kříž – dosud se nepodařilo jej odstranit, na 
Novinkách vyšly dva články, proč SOPVP neprotestovalo proti oněm článkům? Nicméně dál se 
s tím nic neděje, tudíž není ohledně této problematiky o čem psát.  
Ohledně květnového čísla zmínil připomenutí článek ke 100. letého výročí KSČ v článku 
týkajícím se boje proti Němcům a nacismu. 

 Ses. MUDr. Müllerová – reakce na článek P. Říhy, uveřejněný na jeho blogu iDnes, tudíž 
veřejně přístupný všem institucím i občanům tohoto státu. Nejedná se jen o osobní, velmi 
urážlivé a hrubé invektivy vůči ses. MUDr. Müllerové, které dávají reálný podklad  k trestnímu 
oznámení na autora článku., ale P. Říha na svém blogu dehonestuje celý průběh sjezdu, 
funkcionáře, původní i nově zvolené, hosty, sjezdové komise atd.,atd. 

     Link neboli odkaz na uvedený blog byl zveřejněn na webu tzv. Platformy „Vraťme vážnost 
ČSBS“.  Ses. MUDr. Müllerová se okamžitě ohradila nejen vůči hrubým urážkám její osoby, ale 
i vůči invektivám k průběhu celého sjezdu, kritice příspěvků i hostů sjezdu jako takových. 
Zveřejnění její reakce formou článku však bylo „tak velmi demokraticky smýšlející Platformou“ 
cca 6 x odmítnuto, i poté, kdy se do toho vložil br. RNDr. Milan Vichta, protože i on považoval 
článek P. Říhy za značně nepřijatelný . Jakožto technickému pracovníkovi web stránky 
„Vraťme vážnost ČSBS „ !!! ani jemu nebylo dovoleno!!! reakci ses. MUDr. Müllerové ani svoji 
vlastní reakci formou zamyšlení, zveřejnit. Naopak byl vedoucími cenzory Platformy, 
Dr. Gruntovou a Dr. Pelcem peskován, co si to dovoluje. 

     Tak takto vypadá demokracie Platformy v praxi, zmínila ses. MUDr. Müllerová a objasnila další 
invektivy článku P. Říhy, týkající se její osoby. 

     Pozastavila se nad tím, jak mohou takoví členové, rozvracející ČSBS zevnitř vůbec ještě 
zůstávat jeho členy, protože společné jednání k vyjasnění si problematiky odmítají!??? 

 
11. Závěr Br. Ing. Vodička – poděkování za účast a připomenutí jednání ÚV ČSBS dne 05/10/21 
 

         Zapsala dne:  31/08/2021                       MUDr. Ilona Müllerová, předsedkyně OK ÚV ČSBS 
                                                            
         Verifikoval dne:  3.9.2021                       Ing. Emil Kulfánek, místopředseda ÚV ČSBS 
 
 
 

 


