
ÚČast dle prezenční listiny, K jednánídne 8. 9, 2020, se dostavilo 28 členů ÚY ze73pozvaných k účastí na 14. řádné zasedání
ÚV ČSgS. Celkem se omluvilo 34 ělenů ÚV ČSgS, z toho za 3 ěteny ÚV Uyli vysláni náhradnici s hlasovacim právem,
neomluvilo se íí členů Úv Čsgs.

Vzhledem k tomu, že k 14. ffirrému zasedání ÚV ČSgS se nedostavila ndpolovĚní vě6ina clenů ÚV a opnávrr,ěných náhrdníků, a
zasedání ÚVtak nebvlo usnášení schopné. byla vyhláĚena 30 min, prestávka,

Nasledné jednání zahájil v í0.30 hod. předseda UV ČSgS, br. lng. Jaroslav Vodička, který pfivítat pňlomné.

Z pňtomných lnstů na jednání pňvibl - fu,lnwlía Cincibuse (přďlsďru ÚXr CSaS,), br,W.kla Tancla (přďsena RR ČSBS/ a
pplk v.v. Peta Mrázka (přúsedu Vojenskdln sdružatí rchabilitwatýdl) ;
Zčbnů W ČSgS byli pnvítani - fu. EmílŠnebery @řďlsďla ilružqí Čtvp-Ósgs a mí§opředreda Úv čsaq, fu. ptk v.v. phDr.

bhuslat Holub (přďrsďra SZY DSY-ČSBSI, ses. íng. ?nňke Valoucttwá (přďsďW SPVaP-ČSBS a předsed@ SZK
uvČsgs), br, Rbtfu. Mibn Vrcth (předf€da HDK W csss} br. l'/€rtin vasa br*saa EK W Čsgs a sť§,. trtiltIh. Itona
MúIIqwá (předsedt$lněoK WČSBS a ved. org. ďd, Kandáíeuv Čsgs'
Za lGrrcelář ÚV ČSBS byli dale pňtomni - tlw@áka sg,.7trňk t{frvanwá, pddadní Uy ČSeS rfuín Šromotová, vedorcí oddětení
(lsfuníevýJenrebr. Ing.JarasFrvKošóř, šéfredd<torNObr.N,JitrCsqrtelyia ťskwýmtwčí ČSBSbr.lunnisSi&rqpoulos.

Pfudseda ÚV ČSgS Or. Jaroslav Vodřka dále q6€l pňtomre k LEtění pamáťry zemblých čbnů ČSBS symlotickou minutou tbha.

Dále ppnal těm čbnům ÚV ČSgS, kteň koncem rrŘíce srpna, v průběhu áň a počáil<em ňjna oslavili, oslawji nebo br.dou oslavovat
narozeniny, či významná živoťtí jubilea.

Poté předal ňzeníjalnáni misbpfudsedovi ÚV ČSgS, br. Milanu Andresovi, který pdal návrtr, aby všechna hlmování v průběhu jednání

byla prováděna veřejně - aklamaci - schváleno.

Protože ani po 30 min. pHávky neby1o jednáni ÚV ČSgS usnášení scfnpné, bylo navrženo, aby pňtomni pro}ednali pnoblemaliku

uvedenou vnávrlru progrcmu 14. zasedaní ÚV CSBS formou neáuamé diskuse, bez ffiímáníusnesenístím, že alolená návrhová
komlse pňdiz této diskuse Zápis, který bude rozeslán na vědomívšem 73 čbnům ÚV ČSaS. Schváleno jednomystně.

Nawžena Mandrátoá komiseve složení br. tng. Petr Ríha a br. Jiří Pešl - schváterrově{šinou hlaů.
NavĚena Nforhová komise ve složení ses. MlJDr. llona Mútterová, br. lng. Jaroslav Žáček- schválenově§inou hlasů

K nÉrvrhu píogftmu diskusnihp jednáni podle prcgnmu 14. iadrpte zasedáni ÚV ČSBS - bylo nawženo bod čislo 6 (tnformrce
Roďtďlčí rdyČSgS), zaraditjako bod č. 1 diskrrse. &hváleno jednomyslně,

Vlastni průběh diskusního jednání

({) lnformace Rozhodčí raay ÚV Č§aS
Podkladovým mateňálem pro tento bod jednáni,byl_dopis předsedy Rozhodčí rady ČSBS, který by včervenci 2020

rozeslán vŠem členŮm UV C§BS. Všichni členové UV CSBS tento dopis obdželi ještě jednou spolu s pozvánkou k 14.
zasedáni ÚV ČSSS. K obsahu dopisu se rczvinula rozsáhlá diskuse,

Br. Tancl (předseda.,RR QSe,2_- Stqnovy neznají po.;en],Pl9tforma". Všechny orgány Svazu jsou podřízeny ÚV, pouze
UKK a RR jsou nezávislé na UV CSBS, nicméně nejsou UV CSBS nadňzené, Prostbdnictvím W UV a UV ČSBS upozorňují
na pochybeni, připadné nedodžování stanov a navťruji ÚV ČSeS opatření, Dále konstatoval,že br. Bukovský se vždy snažl
Stanovy dodžovat, dřive i ses, Gruntová, nyni změnili názor. Br. Vichtu a br. Pelce nelze hodnotit, ve §vazu jsou krátce.
Závěrem konstatoval, že problómy se mají řešit na půdě Č§BS, která ke k tomu uňena a nikoliv mimo, Na toto téma publikoval
ičlánek v NO,

Br. BukovskÝ íOY ČS8S Plzeň, p.s,) - Platforma 
"tepe" 

do aktuálnich problémů ČSBS, které existují. To dnešníjednáníje
tedy kvůli Platformě?

Br. Vichta (píedseda 0Y ČSBS Praha 6) - Platforma byla založena na záktadě neřešeni dlouhodobých problémů v ČSgs.
Napsali otevřený dopis do NO, což šéfredaktor odmitl uveřejnit. Proto vznikl vlastní web Platformy ,,Vraťme vážnost ČSBS."
Jako předseda oblastní organizace ČSBS Prana 6 oslovil pisemně e- mailem všechny členy své organizace, aby zjistil, jak se
stavi k tomu, že je zastupuje jako.celek v rámci Platformy. Podle br. Vichty s jeho vystupovánim na Platformě tedy s ním,
všichni členové oblastníorganizace ČSBS Prana 6 souhlasí.

Ses, Bartoňová íOY ČSBS,Nový Jičín) - br, Bukorlský a br. Vichta jsou členy ÚV, Pden za oblastní organizací ČSBS nzer
a druhý za oblastní organizaci ČSgS Prana 6 azažádnou 

"Platíormu".

Zápis
z iednání členů Ústředního vÝboru ČSBS dne 8. září 2020
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Br. Mrézek (host - předseda Vojenského sdružení rehabílitovaných) - nechtěl vystupovat, neboť se jednáni zúčastnil jako

host za spolek, který s ČSBS na ústředni úrovni spolupracuje- Nicméně je také tajemníkem OV ČSBS Praha 6 a popřel, že by

od br. Vichty obdžel jeho žádost o souhlas, aby zastupoval celou oblastní organizaci na jakési Platformě. Žádný souhlas
k tomu br, Vichtovi za §vou osobu nedal. Ani tak žádné usnesení oblastní konference ani usnesení Oblastního výOoru ČSnS
Praha 6 takové právo br, Vichtovi neudělilo.

Ses, Briová (předsedkyně 0Y ČSBS Beskydsko) - položila otázku - kým je Platforma placena, když tak usilovně chce
rozvrátít Čsgsz

Br, Kuffánek (1. místopřed. ÚV ČSaS) - reagoval na br. Vichtu, že sbírá informace, ktera pak dává s negativním

komentářem na web Platformy. Např. k článku členky ČSBS Karolíny Bystré o pirátském webu Ev. Platformy zveřejněném na
webových stránkách ČSBS www.svezbqiqvnúllcz a zmíněném ve zkrácené vezi v Národnim Osvobození br, Kulfánek uvedl,

že autorem tohoto článku je on a napsaljej pďátkem dubna 2020, podepsal se pod tento článek a požádal o jeho rozesláni na

Oblastní výbory ČSnS, Pokud se tento článek dostal k nějaké člence ČSBS, která jej převzala a zaslala ke zveřejnění na

webových sťánkách Svazu a v Národnim Osvobozeni, tak to podle br. Kulfánka znamená, že si někdo ten článek přečetl a
ztotožnil se s ním. Načež br. Kulfánek přečetl svůj dubnový příspěvek, o jehož rozeslání na oblastní vYbory ČSgS poZaOat

sekretariát Kanceláře Úv ČSgS, Je doložitelnó, že článek byl s podpisem br. Kulfánka na oblastni výbory ČSgS v dubnu 2020

skutďně rozeslán, V článku vysvětlil azdůraznil, proc tyto webové stránky Platformy považuje za pirátské.

Dále br. Kulfánek pňpomněl, že br, Vichta napsal z posledního jednáni 22,6.2020 svůj osobni 
"Zápis" 

a zveřejnil ho na webu

Platformy, V Zápise br. Vichta uvedl, že na jednání ÚV One 22. 6. předseda ÚV, br. Vodička, kňčel na br. Kredbu (pozn. protože

br. Kredba obvinil br. Kalivodu z defraudansfuí - toto va svém Zápise však br. Vichta neuvedl, stejně jako tam neuvedl, ža to byl
právě br, kredba, který svý,rni neustálymi ,rýkw narušoval jednání uv takovým zpusobem, že mu někteří členové Úv
navrhovali, aby opustil jednání). Pň jednom setkání průvodců Památníkem Pečkáma br. Kulfánek br. Vichtovi sdělil svůj názor,

že jeho Zápis na Ev, Plaťormě se nezakládá na pravdě, neboť to byl br, Kredba, který vyprovokoval br. Vodičku svým

vyjádřením o br. Kalivodovi (v té době již zemřelém), Zanedlouho po tomto osobním rozhovoru se pak na Ev. Plaťormě objevil

doplněk Zápisu zjednáni ÚVOne 22.6,2020, zpracovaný br. Vichtou o tom, že měl snejmenovaným bratrem rozhovor na

téma, kdo první na koho kňčel na jednání ÚV dne 22.6, a že si ověfil u dalšich 2 nebo 3 členů Platformy přítomných též na
jednáni ÚV, že měl pravdu on, že to br. Vodička kňčel na br. Kredbu.

V této souvislosti br. Kulfánek zdůraznil, že br. Vichk se prezentuje nejenom na stránkách Ev. Platformy, ale i ve svém okolí
jako člověk vysokých morálnich kvalit, který se nebojí a neváhá poukázat na to, když se děje nějaká nespravedlnost. Za tímto

účelem br. Kulfánek zveřejnil e-mailovou korespondenci, kterou s nim br. Vichta vedl za účelem realizace jeho nápadu

odtrhnout oO ČSgS Památník Pečkáma a zřídit samostatný občanslcý spolek ,,Památník Pečkárna, z.s", který by se sice
stal kolektivním členem ČSBS, nicméně by byl nezávislýrn občanským spolkem a nikoliv součástí ČSgS. Kdyz br, Kulfánek

br. Vichtovi vysvěttil, že Památník Pečkáma vybudovali čs. političtí vězni z 2. sv. války a tento Památnik je součásti ČSnS, merY,

provozuje Krajský koordinační výnor ČSaS Praha a k realizacijeho nápadu by bylo třeba souhlasu jak KKV ČSBS Praha, tak

W UV CSBS a nakonec UV CSBS, tak br. Vichta sdělil, že od svého nápadu odstupuje a aby si ten jeho nápad (pro lderý již br,

Vichtavykonalnékteré přípravné práce) nechal br. Kulfánek pro sebe,
Br. Vlasta (předseda 0Y ČS8S Praha 5-tt) - Br. Vichta chodi zjednáni ven a telefonicky informuje někoho dalšího.

Platforma jedná dle br, Vlasty stylem ,podle sebe soudím Tebe". Několiká bylo prokázáno, že určité informace zveřejněné
Platformou se nezakládají na pravdě, jen poškozuji ČSBS a cileně poškozuji celý Svaz. Navrhl, ať tedy členové Plaťormy
přestanou a odejdou z ČSgS.

Br. Tancl- Platforma nemá zájem problémy vyřešit, Kdyby tomu tak bylo, kdykoliv mohou tyto problémy řešit pň jednáni

ÚV nebo zase objednat na jednání přímo s předsedou. Ses. Gruntové byla nabídnuta funkce mistopředsedkyně ÚV ČSBS,
avšak ona tuto nabídku odmítla. Dále bratr Tancl znovu pňpomněl pořad 

"Reportéň 
ČT" - ze všech těchto aktivit členů

Platformy vyplývá, že problámy otevbně řešit nechtějí, jde snad jen o snahu Svaz zíikvídovat?
Br. Kulfánek k lng. Bobošíkové - Pominem+li skutečnost že v poslednim roce se lng. Bobošíková více věnuje své

politické prezentaci a nikoliv činnosti v ČSgS je třeba zdůraznit, že rozpory v ČSgS kvůli ni začaly už v roce 20,t5, Ústřední
výmr Čsas ji té době podpoňl v jejím sporu s tehdejši kladenskou předsedkyni OV ČSBS. Také proto býa Ústřednim výborem

ČSBS zřízena oblastni organizace ČSgS tiOice. Nyni si lng. Bobošíkovázaložila spolek 
"Memory 

Lidice'a vrozporu se
Stanovami ČSaS zveřejnila svou žádost k číenské schůzi oblasťrí organizace ČSn§ Lidice o pozastavení svého členstvi
v ČSgS. Média piší a hovoň o tom, že lng. Bobošiková pozastavila své členství v ČSgS a organizátoň Ev. Platformy tuto

informaci pomáhají rozšiřovat. Pňčemž nikoho nezajímá, že na sekretariát Kanceláře ÚV ČSgS ZaOne usneseni členské

schůze oblastní organizace ČSgS tiOice o tom, že lng. Bobošikové bylo pozastaveno člensfui v ČSBS, nebylo doručeno.

V médiích navic zaznívá, že členstvi v ČSBS si pozastavili ,všichni" členové oblastní organizace ČSBS Uaice. Ani o tomto

nebylo na sekretariát Kanceláře UV ČSgS doručeno žádné usneseni členské schůze oblastníorganizace ČSgS tiOice.

Br. Kulfánek tady tedy nezpochybňuje, že lng, Bobošiková pomáhá v Lidicich. Nicméně je přesvědčen, že nikdy to nedělala pro

ČSBS, ale pro sebe, pro své plitické zviditelněni.

I
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Br. Andres (mí§opředseda ÚY ČSaS) - pozastaveni činnosti - např. u trestniho právniho ňzeni si nemůže pozastavit

členstvi celá oblastni organizace ČSgS. Tuto muže zrušit pouze Ustředni výbor ČSBS, který oblastní organizace ČSBS zňzuje.

Br. Holub (předseda SZY D§t4 - členem ÚV ČSeS je asi 2,5 roku. Po vyřešeni Lidických rozporů, zařala být aktivni

Platforma, která ale nic bšit nechce, protože i když její členové na všech jednáni vystoupili se wými dotazy a požadavky,

mnohdy nečekali ani na odpověď a z jednáni ode§i,

K tzv. Ptatformě byt převážnou většinou disktttujících členů ÚV Č§B§ rrysloven souhlas s dopísem předsedy RR ČSBS
br. Kala Tancla a vy§oven názor, že menšina se musí vždy podfrdit véšiné a pokud členové Platformy s tím nesouhlasí, ta| ať

odejdou z Čsgs,

(2} Plnění úkolů vyplývaiících z usnesení z í3. zasedáni tJV ČSeS ze dne 23. 06. 2020

Úkoly uloženó 13. zasedánim ÚV ČSnS Pou plněny pŇběžně. Byl vznesen dotaz, zda má ještě někdo nějaký požadavek

kpřípadnému doplněnízápisu z13. Édného zasedáni ÚV, neboť pisemně žadná pňpomínka k Zápisu zjednáni 23,6,2020
nepňšla. Z pléna žádný návrh na doplněni neb úpravu Zápisu z jednání UV ČSgS dne22,6,2020 nebyl uplatněn,

(3} §tav plnění úkolů uložených Usnesením L siedu ČSBS

a) Všeobecně na všech úrovních
. body a) - c) jsou plněny průběžně

r bod d) . ,.problematitu ČSgS fušit výhradně na půdě §vazu a nikoliv prostfudnictvím médií na vefujnosti -
k tunúo bodu usnesení X, sjezdu ČSgS se rozvinula rozsáhlá diskuse ohledně řďení intemíú problémů mezi členy

ť]v, l<teří tento bod dodňují a zástupci,lbk se prohlásili, Ptatformy ,Vraťme vďžnost ČSBS' br. Vichtou

a br. Bukovshýrn. Věšina pfrtomnýú kritizovda arcřejňování irtemích wazových informací na webu Platformy,

mí§o totto aby její členové, zelména nékteří, aktivní na Plďformé, problémy řďili na púdě ČSB§ ti se téměř
praidetné jednání ÚY ČSBS nezúčastňu!í, ač*otiv z velké vétšiny jsou řádn,rtnienny ÚV ČSaS,

u) Ústřednlmu vynoru Čsas
r body a}, b), c), d), e), f) se plni průběžně

c) Ústřední kontrolní komisi
o body a), b), c), d) se plni průtĚžně

d) oV ČsBs a Sdružením Čsns a všem členům ČSB§
e podílet se jako spoluoryanizátoň či organizátoň společně s mistnimi samosprávami na důstojném průběhu

vzpominkových akcí k výročim raniku ČSR 1918 a jejimu osvobozeni u německé nacistické okupace v r. 1945

- plní se púbéžně, V dnďní dobé ie však třeba alýšřt úsílí v téta obla§i vzhledem k snahám o přepisování nejen čs.
histaie, ale hi§oria obecně.

e) Sjezd doporučuje
o zvyšování významu ČSgS v mediich vzhledem k výše napsanému, k]ade důraz na spolupráci s obdobnými spolky

jato ČSBS v zahraničis důrazem na bratlskou spoluprácise §ZPB.

o starat se o dostupnou zdravotní pďi a sociálni postavení pro účastníky ll. odboje a další členy Č§BS ve věku nad

80lď.

f) Redakci NO - publikovat došlé příspěvky se zvlášttim zaměřenim se na pravdivý,/ýklad československých a českých

dějin, a bnánit jejich překrucování.

{4) lnformace o činnosti P ÚV ČSBS

Předsednictvo ÚV ČSeS se od 22. 6,2a2a sešlo celkem lx, za účelem pňpravy 14, zasedání UV ČSgS, V průběhu tohoto
jednáni P ÚV ČSgS projednávalo dotazy ohledné hospodaření, návrhy na oc,eněni, aktivity vedoucích funkcionářů dle plánu

Odboru pro válečné veterány MO ČR, stav pfipravy a dokumentů pro Xl. sjezd Svazu a dále prcgram organizaci a program

společného zasedánidelegacíW ÚV ČSgS a Predsednictva Ún SZPB ve §pálově ve dnech 21,-23,9. 2020.

K usnesení a ápisu z jednání ÚV ČSgS dne 22,6.2020, Keré byly rozestány všem členům UV ČSgS, nebyly vzne§eny

žádné pňpomínky. K usnesení X, sjezdu ČSeS Uyto konstatováno, že někter,ými členy ÚV ČSgS neni dlouhodobě

respektováno, že problematira ČSgS se nemá bšit na veřejnosti.

Dále byla vyslechnuta informace o hospodařeni ČsBs a Úv Čsgs ď22.6.2020. Přitomný pfudseda EK ÚV ČSe§ pooal

informaci o stavu přebíráni funkce předsedy EK ÚV po zemřelém br. Kalivodovi. Br. Vodička podal informacio rozesíláni státni

dotace oblastnim organizacím ČSeS,
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(5) lnformace o hospodaření Č§B§ od2j2.6.2020

Br. VodičRa- bylo rpzesláno pfus 700 tis, Kč na dotacích. Do konce roku a do začátku pňštiho roku je hospodařeni ČSB§
zajištěno.' o provedl vyhodnocení, a to jmenovitě, které oblastni organizace ČSaS OoOaty, resp. nedodaly finanční doklady za 1, a2.

čtvrtletitohoto roku, resp, kdo nedodalunrčtování kompletně - chybi prvni nebo druhé cfurtleti.

K největším dlužnikům patň oV Čsas_emo venkov - 67 tis. Kč (br. Fryčka) a OV CSBS Benešov 66 tis. Kč (br. Pelc),

oba představitelé nicméně vystupují v ČT s tim, iak předseda ČSBS Spatné hospodaň !

o problém 
"Běchovice" - byla to ruina, ien oprava by stála 2- 4 nit. Kč, dům byl předán ČSaS na základě dohody, Kerou

uzavřel br. Vodička s tim, že na domě bude mit dárce pamětni desku. Dům byl prodán, pamětní deska jako vzpominka

na dárce bude na domě umistěna po jeho opravě,

Br. Vlasta (předseda EK Úv Čsss) - podal stručnou zprávu o stavu přebínaní funkce pfudsedy EK UV ČSBS a o

-r.

nospodarenřSBS za období od 22.6.2020, Veškeré doklady má k dispozicí, lze nahlédnout. Současně sdělil,_že ve výčtu OV

čsgs, které nedodaly vyúčtováni za1, a2. čfurtleti nachází i něKeré funkcionáře CSBS, kteři na Platformě CSBS poškozují

nejen slovně, ale iíinančně.

Žadnadlbkuse ktomuto bodu z pléna neproběhla.

(6) lnformace Ustřední kontrolní komise Č§BS

Br. Z. Cincibus (předsedaÚrxČsas]

lnformace ve formě Zpráw je zpracována v písemné podoÉ a je uložena jako součást dokumentŮ z jednáni dne 8. 9.

202a.v ústním projevu br. Cincibus mimo jiné opět upozomil na nebezpďné fašizujícijevy a tendence ve spoleČnosti,

(7) lnformace LpK Úv ČsgS o uzavření stavu 2. kola všesvazového připomínkwéh9 řízelí k návrhu novely stanov

§vazu pro Xl. sjezd v roce 2021 a zahájení pfipomínkového řízenív rámciWtjV ČSBS a tJV ČSgS

Všichničlenové ÚV ČSgS dostalituto informacivpisemné podobě splu spozvánkou kúčasti na 14, řádném zasedáni

úv čsgs. V informaci LpK ÚV ČSgS se uvádi kolik pňpominek a návrhů LPK UV CSBS obdžela a kolik jich zapracovala,

Dále se zdůrazňuje, že Ňkteré Orr/ Č§BS se domáhaji úpravy textu stanov s odvolánim na zákony CR, přiČemŽ jejich

návr,hy ádnou oporu v zákonech ČR nemaji, případně navrhuji úpnavy textu, s nimiž se LPK ztotožňuje, nicméně je ťeba je

zapracovat do jiného ústbdniho dokumentu Svazu (Jednací řád, Organizační řil, atd.} nikoliv do stanov CSBS

Návrh norrely stanov Svazu plo Xl. sjezd po zpmcováni pňpomínek z 2, kola všesvazového pfipominkového řizení byl

LpK úV čSBS-rozeslán členům W ÚV ČSes s žádosti o zaslání pňpomínek a návrhů na úpravu textu LPK do 2..10,2020

iti*,-z.-lpr gÚÓŠes přehled těchto pňpomínek a návrhů pň'pravi k projednání na plánované jednání W ÚV ČSgS
dne 20, 10, 2020.

(8) proiednání a schválení členů delegace W t]V ČSgS a organizační zajištění pracovního seúkání s delegací
p ÚR sZpB ve Spálově dne 21. ,23.9. 2020

Br. Vodička - k tomu doplnil, že delegace W ÚV ČSBS složená z členů VY ÚV, [teři_se k účasti na setkáni s deJeoagÍ

prffinlásilina1ehovýzvuoo20.8.2020,doplněnáopředsedykomisíČsBs,uvČsesapředsedySdruženiČSBs,
bude o podrobnostech dopravy do Spálova a zpet a o píogrcmu jednání infurmována do patku 11. 9. 202a, případně o

zrušeni setkáni na základě zhoŇující se zdravotnisituace v souvislostis Covid 19.

(9} projednání návrhů na státní a rezortní vyznamenání k 28. 10. a 1t. 11. 2a20 anávrhy na ocenění ČSB§- ' 
SeŠ.l. Multerová (org. odd. Kancetáře tJvČsgs)
podklady by|y zpnacóvány a rozeslány v pisemné formě všem členům ÚV ČSnS na základě návrhů od Oblasfrich výborŮ

čsgs. žao'ne'pňpdminry t< ňávnům na ,iceňění čsBs nebyly od členů ÚV ČSnS \rzneseny,

{10) lnformace o konání významných vzpominkor{ch akcí v září a fiinu 2020 a účaď hlavních funkcionářŮ na akcích' 
Šes.l. Múllerová (Org. odd. Kanceláře WČSaS,)

14. g.2020 - fi.aa Pietní akt T.G,M. - Lány splečně § ČsOt,
* U,aa VíEzné náméstí - zahájení výstaý |týsadkové vojska"

2t.9. 2020 _ 10.00 pietní akt ČsOL - Otšanské hřbitovy Praha, vzpomínka navítěznou obrany kóty Doss Atto (Itálie)

24,9. 2020 - 15.00 Piétní út ČsOt _ Masarykovo nflraží Praha - vyhnání občaú z cesk€ha pohraničí 1938

16. 10. 2a2a - fi.a0 MemoiáI gen. A. §oďrora / ČSB S/ - Stráž pod Ratskem (Česka upa)

1 8. 1 0. 2020 - 1 0.00 Terezínská tryzna (Památník Terezín)

20. 10. 2020 _ fi,aa Náhradní termín 14. zasedání tly ČSgS - Olamouc (bude upřaněno na záktadě uyjádření čtenů UV)

28. 10. 2a2a - ft,00 Slavnastlí shromáždění ČSB§ k fi2. výrači vmíku ČSR Puae upřesněno podle stavu Covid 19)
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(1 0) Organizační áďitosti.
Br, vodička- Navrhl uskutečnit náhradní zasedání uv Čsgs § programBm 14, zasedáni Úv v zatím koronavircvě

bezpďné oblasti v Olomouci.

Br, Kutťánek-ktomuto nárvrhu doplnil, že byzatímto účelem, mohl býtvyuŽittermin 20, 10,2020, kdY je Plánováno

uskutffini řárdneho zasedáníw Úv Čsgs.

Návrh by] schváIen většinouírtasú s tím, že. přeťf'eťff I]v ČSB8 polaĚÍ dataz vŠan ČIenŮm Úy ČsBs, zda by byli

ochotní §e f, íomuío náhradnímu tl. zaseiim7ů csas do olunoúce dgsQvlT a teprve tehďy, pokud syou tičasí

patvrdí více n* poŇii ěĚii-Óv ďsaeiude tato náhradní 14. zasedání ÚV Čsgs ao olomouce svaláno.

(1í} Diskuse - různé

Br. Říha (předsedaoy ós6s praha fi)- Kontnola MF byla rclevantni. Pokud účetni fima nedbalosti zPŮsobila Škodu,

měli bychom po ni požadovat náhradu,

Br. VodičKa- za timto účelem byly pdklady pňedány advokátni kanceláň JUDr. KřiŽeneckého, abY Posoudila míru

zaviněni vzniklých škod účetni íirmou.

§es. Valouctrová (předsdkyněsPy€P čSBSJ - pe_nlze. pjo 
99PVP 

a SPVaP od hejtmanŮ ČR - informace pro komisi-

nyniffi Hradec králové, Karlovy Vary a Středočeský kraj' 
ai. Řína _ když poprvé pňšel do kontaktu s Národnim oslobozenim, tak navrhl změnit tiskámu, Kerá bY mohla tisknout

No za polovinu .eny. Ú Ňaroonim osvobozeniani na vedeni Čsgs všax nebyl zájem. ZmÍnil moŽnost klientelismu a koruPce,

uvedl, že za tento návrh byl slovně napaden šéfredaktorem No. píoč něco můžeme dělat za polovinu ceny a nikoho to

nezajimá?

Br, Csermelvi (šéfredaktorNo) - ohradil se proti tvrueni br, Řihy, s tim, Že kdyŽ má někdo něco Proti němu, měl bY to řici

jemu a ne psát to nékomu jinému - vedeni.

Br, Kulfánek- Národni Osvobozeni je vydáváno téměř 30 let jednou tiskámou a nejsou k této tiskárně Žádné PňPominkY,

pňbližně po 28 letech ňři; ;rň; ÓŠsŠ. tir, ž. má jinou, Épší a levnějši tiskárnu a když jeho návrh neni Pňjat, resP,

když není schválena tiskáma, kterou on ooporuoui., áňiz nv'preoiozitlatérotv poot<taoy, z nichž bY vYPlývalo, Že Právě ta jeho

ii;ffi. je levnějši, než ta dosavadni, osvědčená, tak to zaváni klientelismem?

Br vichta- existuií dvě domény ČsBs, která je ta pravá ? k!Ýnabizel pomoc se zprovozněnim původni domény, byl

odmiffito by s wóbem pomohl, protože na původni web se dá dostat,

Br.Slderopoulos (tiskový mluvčí Čsas,) _ oba dva weby jsou zaplacené, i ten co nefungoval - autor T. Calta - ,a sám se

najednou z ničeho nic vyléčil-. vzhledem t toru, že s T. caltoú neuyla uzavřena smlouva, necháme dosud zaplacený, původní

*Én, oo;it do ukončeni, oíiciálnim webem čsas je však web _ www.svazboiovniku,cz

Br. žizka (předsedaoy čsBs Bmo-mé§o)- podal návrh, tt rý:jak uvedl,,vypyťr usneseni oV čSBS Bmo - město,

zda ti, kteři nechtějí být ve svazu a pracovat na ipolečných veceón-v rámci Úv Čsgs, by neměli být vyloučeni, Aby se

nestávalo, že nebudeme usnášeni schopni, ňů črcnove zminěné Ev. platformy na jednáni Úv Čsgs zřejmě chodit

nebudou, jelikož na půdě Svazu vlastně jednat nechtejí,

VPrazedne8. záři2020

Zpracovala a zapoala návrhová komise ve složení:

pňgdsedh/ně návrtrové komise - 9e§. Mtl&.llona tuúu.rnovÁW čsBs pnahaáp36)

Čnn návrřrorle komise - br. lng. JaroghvŽÁČÉKW ČSgS Opava)


