Zpráva o činnosti Prezídia (nástřel)
Dámy a pánové,
Jak už jsem předeslal, aktivity v rámci Prezídia byly od minulého sněmu
zaměřeny na praktické kroky k zaregistrování nových stanov. Já osobně s tím
neměl žádné zkušenosti. Proto děkuji Emilu Markupovi, který jako jediný byl
schopen příslušné kroky elektronicky učinit tak, aby se registrace podařila.
Nebudu to dlouze rozpitvávat, proběhlo to jen „dvou-kolově“, ale je to
nakonec splněno.
Čili jsme oficiálně ČaSOD, zapsaný spolek.
Další zaměření bylo na dopracování dokumentů Jednací řád, Směrnice pro
hospodaření a Směrnice pro oceňování. Hlavním zpracovatelem se ujel Emil
Kulfánek, který vyvinul dlouhodobou iniciativu dokumenty a nejen nově
zpracoval, ale také zapracoval zaslané připomínky. Tyto dokumenty jsou
předmětem dnešního jednání.
Letos uplynula naše garanční lhůta jako člena v ČSVTS. Od letošního roku jsme
plnoprávnými člen tohoto svazu s možností oficiálně sídlit v této budově a
podílet se na výhodách z tohoto členství.
Jak už bylo v minulosti zdůrazňováno, je naše zaměření především ta vědeckotechnickou propagaci dělostřelectva jako zbraně technické. Zejména jde o
poukazování na úspěšnou propagaci práce českých i slovenských odborníků
v oblastech obranných technologií. V tomto směru chceme i obohacovat práci
aktivních dělostřelců v rezortu Ministerstva obrany ČR.
Žádám vedení jednotlivých klubů přeorientovávat své aktivity místo
společenského posezení také na orientaci k technické propagaci
prostřednictvím spolupráce s místními podniky zbrojní výroby a podobně.
V tomto směru chceme i podporovat publikování odborně zaměřených děl.
Další zaměření práce prezídia bylo na rozvoj členské základny. Podařilo se
konečně také ustanovit nový klub v Uherském Brodě, kde je předsedou pan
Ing. František Vlčnovský. Věřím, že jejich práce přinese nový impuls a rozměr
práce ČasOD.

V tomto smyslu je každý z klubů unikátní a nelze automaticky kopírovat
vzájemné aktivity. Z Prezídia nikomu nestanovujeme zaměření.
Jako každoročně je druhá polovina roku věnována přípravě oslav sv. Barborky a
přípravě plesu (Slavnostního večera ke dni dělostřelectva). Leto proběhl již 10.
ples a jsem rád, že byl úspěšný. Za jeho přípravu děkuji plk. Klusáčkovi, plk.
Kulfánkovi, pplk. Šufajzlovi a pplk. Hegyimu, abych jmenoval ty nejzasloužilejší
osoby. Ale bylo jich více, samozřejmě. A vše samozřejmě zastřešil plk. Ivan
Mráz, jemuž také děkuji.
V srpnových termínech je snaha navštěvovat akci CIHELNA v Králíkách. Také
chci v tomto směru poděkovat pánům Maršíkovi a Kulfánkovi za pomoc při
praktické organizaci této návštěvy.
V lednu a v únoru 2016 probíhala kontrola hospodaření a také kontrola
majetku. V této oblasti vyvinul velké úsilí gen. Vampula, jemu děkuji také za
přehledné uspořádání dokumentace. Jme už jedenáctý rok a tak se za tu dobu
nashromáždilo mnoho dokumentů. Bylo třeba mnohých se zbavit, ale také
mnohé uchovat.
Je samozřejmé, že ne vždy se podařilo naplnit zamýšlené úsilí či se ukázalo jako
nezbytné řešit i některé sporné záležitosti. V tomto směru informuji, že dne
9. ledna 2016 jsme na návrh klubu Vyškov vyloučili jednoho jejich člena
z ČaSOD pana S. Uhlíře pro dlouhodobé narušování atmosféry práce klubu.
Nechceme být nijakými přísnými arbitry, ale také nechceme ovlivňovat to, o
čem a s kým kluby pracovat chtějí. Předložené argumenty nás přesvědčily o
správnosti tohoto kroku.
Pokračovali jsme v udělování medailí i křížů Rytíř dělostřelectva. Oceňovat je
třeba za konkrétně vykonané činy. A nikoliv jen za to, že si někdo myslí, že má
nárok, protože je v klubu. A vůbec nechceme oceňování spojovat pouze
s jakýmikoliv životními jubilei. Ale to nechci dále rozebírat, často si naděláme
problémy tím, že si něco zapracujeme do podmínek pro oceňování a vzápětí
pro tu kterou osobu hledáme jak toto ustanovení obejít.
Vážení dělostřelci, jistě je toho mnoho o čem by bylo možné hovořit. Osobně si
vážím každého úsilí, které jedinec vyvine k uskutečnění jakéhokoliv projektu.
Nikoliv jen kritizovat, že někdo druhý má konat, ale říkat, co udělá každý za

sebe. Věřím, že je to dobrá cesta k rozvoji zájmu o záležitosti dělostřelecké a
zbraňařské a muničářské vůbec.

Děkuji za pozornost.
J.S.

