
ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
- občianske združenie -

so sídlom SR, Sibírska 4, 831 02 BRATISLA VA - 3. (reg. VVS/1-900/90-24415) na MV SR

V Bratislave, dňa 13.01.2010

TitI.
MINISTERSTVO OBRANY SR
Ing. Jaroslav B A Š K A, minister obrany
ul. Kutuzovova č. 8
832 47 BRA T I S L A V A - 3
Slovenská republika

VEC: Ponuka na spoluprácu pri zabezpečení osláv 65. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny v Európe.

Vážený pán minister,

Občianske združenie ČASOD, (pozri www.ib777.com. ikona ČASOD), úradne registrované na MV
SR, ponúka spoluprácu a aktívnu účasť pri týchto oslavách svojimi členmi a inými bývalými vojakmi
z povolania, vojnovými veteránmi a aktívnymi vojakmi z povolania žijúcich na území ČR a SR.

ČASOD sa môže napríklad zúčastniť slávnostného zahájenia a príp. slávnostného pochodu svojou
zriadenou jednotkou (v sile práporu, práporov až pluku) v spoločenských uniformách a civilných
spoločenských oblekoch formou napr. vojenského defilé so svojou zástavou, a to na záver nastúpených
a pochodujúcich celkov jednotiek OS SR. Skúsenosti obdobného charakteru máme s perfektným organi-
zovaním slávnostnej inaugurácie za Rytierov delostrelectva a 60. výročia oslobodenia ČSR, dňa
14.05.2005 v Martine, kde sa nás zišlo okolo 1 000 účastníkov, z toho 14 generálov z ČR a SR. Táto
veľkolepá akcia príslušníkov raketového vojska a delostrelectva, výzbroj nej služby a pyrotechnikov
nebola dodnes v Strednej Európe prekonaná. Nevylučujeme ani okolnosť, že o túto výnimočnú akciu sa
určite budú zaujímať aj ostatné občianske združenia ako je naše, napr. Československá obec legionárska,
DELOSTRELEC Senica, alebo vojenské zväzy veteránov, zväzy vojakov v zálohe a kluby vojenskej
histórie.

K tejto aktivite a koordinácii súčinnosti s MO SR vyčlenil ČASOD svojho styčného dôstojníka:

JUDr. Marián Ď U R l N A, advokát
Sibírska ul. 4, 831 02 Bratislava 3
Mobil 0905 405 381
Fax 44 254 200
e-mail: durinaadvokat@gmail.com

ktorý dostal mandát ČASOD s rozsahom:

http://www.ib777.com.
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zúčastniť sa všetkých Vami zvolaných a organizovaných koordinačných porád k zabezpečeniu
týchto osláv prostredníctvom Vášho organizačného týmu a
koordinovať tieto aktivity v rámci ČASOD Bratislava, ČaS OD Praha, teda výlučne z radov
bývalých delostrelcov, príp. generálov, dôstojníkov a praporčíkov z radov iných druhov vojsk.

Vzhl'adom na to, že termín týchto osláv sa blíži a o necelé 4 mesiace sa ich chceme zúčastniť, máme
záujem sa čo najskôr dozvedieť:

1)- Kde presne, na ktorej ulici budú nastúpené jednotky OS SR.
2)- Kde presne, na ktorej ulici môžu nastúpiť jednotky ČASOD.
3)- Či je MO SR ochotné poskytnút' ubytovanie pre vojakov z povolania na vojenských ubytovniach

a zariadeniach (kde, adresa, telefón, mobil na ubytovatel'a, e-mail, fax .... kapacita zariadenia,
možnosť ubytovania aj rodinných príslušníkov, cena za osobu a noc a pod.).

4)- Stanoviť a zadefinovať všetky podmienky, ktoré musí ČASOD splnit', aby sa mohli týchto osláv
zúčastniť.

5)- Oznámiť, či je MO SR ochotné poskytnúť priestory na parkovanie osobných motorových vozidiel pre
občanov ČR a SR, 1.j. účastníkov osláv.

6)- Oznámiť scenár, stav a priebeh príprav osláv.
7)- Oznámiť zodpovedné osoby a kontakty na nich, s ktorými je nevyhnutné nadviazať komunikáciu už

teraz.
8)- Špecifický okruh otázok, týkajúcich sa účasti ČASOD na oslavách bude riešený vždy operatívne.

Vzhl'adom na to, že sme stavovské nadnárodné občianske združenie (evidujeme l 600 Rytierov
delostrelectva), potrebuje získať tieto informácie s určitým časovým predstihom, pretože systém
vyrozumenia v OS SR a ČASOD je zásadne odlišný (u nás ovel'a náročnejší a zložitejší).

V úcte:

Jaroslav PETR, pplk. v zál.

President občanského sdružení
Česká a Slovenská obec delostrelecká

Česká a Slovenská obec delostrelecká
JUDr. Marián Ď U R l N A

generálny sekretár

trvalé bydlište : Alešova 693, 290 Ol
mobil
e-mail

Podebrady 2, ČR
: 728/884 750

: tatapetr@pos1.cz
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