aecr2020plus
Členská iniciativa pro vnitřní změnu svazu Aeroklub České republiky z.s.

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ČLENŮ VÝBORU AEROKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY
Aeroklub České republiky z.s.
Na mailové adresy členů Výboru zasláno 6.3.2020 v cca 20.30 hod

Vážení členové Výboru AeČR,
zřejmě již víte, že uvnitř členské základny AeČR vznikla opoziční iniciativa s názvem
aecr2020plus. Jedním z cílů této iniciativy je informovat pravdivě a hlavně podloženě
celou členskou základnu AeČR čítající více něž 6 300 letců a parašutistů o záležitostech,
které se dotýkají našeho Svazu. Dne 14.03.2020 se koná volební Valná hromada AeČR. K této
Valné hromadě vydal současný Prezident AeČR Vladimír Machula svou zprávu. Zde uvádí také
vysvětlení ve věci MAS Roudnice n. Labem a zároveň ve věci trestního oznámení na
minulého prezidenta AeČR Vlastimila Dvořáka.
Obdrželi jsme ale od členů AeČR zprávy obsahující tvrzení, že vyjádření Vladimíra Machuly
ve výše uvedené kauze nejsou pravdivá, informace jsou manipulované a celkové vyznění
je natolik zkresleno, že se stalo lživým. V té věci jsme získali Usnesení Policie České
republiky Č.J.KRPA-97299-261/TČ-2017-001491. Obsah tohoto usnesení dosti jasně
potvrzuje, že se zmíněná tvrzení členů AeČR zakládají na pravdě, na rozdíl od vysvětlení
Prezidenta AeČR.
Snad vám tedy bude stát za to, odpovědět na tyto otázky:
1. Do AeČR bylo usnesení PČR doručeno dne 13.06.2019. Kdy a kým jste byli informováni
o tomto došlém usnesení?
2. Vladimír Machula svou zprávou Prezidenta AeČR říká, že "V souladu s rozhodnutím VII. VH
bylo stav AK MAS obnoven v říjnu 2019 s tím, že informace závěr šetření bude předložen na
VIII. VH”. Jak se můžete přesvědčit, jde o větu, která nemá právě dobrý výrokový smysl.
Zřejmě chce Machula ale říci, že Výbor učinil kroky k naplnění usnesení VII. Valné hromady v
této věci v říjnu 2019. Můžete prosím potvrdit, že se tak skutečně stalo a jakým způsobem
byl MAS vyrozuměn?
3. Prezident AeČR ve své zprávě říká, že “V případě části p. Dvořáka došlo k uzavření s tím, že
Policie ČR neshledala porušení zákona v rámci trestního práva a AeČR se má škody domáhat v
civilním soudním sporu.” To ale ze zprávy policie rozhodně neplyne. Naopak, Policie podotýká,
že podané TO na Vlastimila Dvořáka bylo vykonstruováno účelovým zkreslením samotným
Machulou. Výbor AeČR věc ve svých zápisech nezmínil dodnes. Můžete tedy sdělit, jak jste
jako členové výboru zprávu Policie pochopili?

Děkuji za reakci,
Za iniciativu aecr2020plus, Karel Horáček
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