
Vážené kolegyně, kolegové včelaři.

     Již v r. 2013 jsme se rozhodli, že opustíme řady členů Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV). Celé další dva roky jsme jednali s ČSV nebo se o to

pokoušeli. Odezva však byla taková, jaká byla. Někdy nám bylo něco odsouhlaseno, něco přislíbeno, jindy ČSV hrál tzv. mrtvého brouka. Za celou

dobu  se  ale  nikdo  z vedení  ČSV  k naší  iniciativě,  tedy  obrodě  včelařských  spolků,  tedy  od  zdola,  nepostavil  skutečně  seriózně.  Tolik

proklamované: člen musí být na prvním místě, se vytrácelo v době, kdy to pro dotyčné nebylo již výhodné.

Po těchto dvou létech, ale i předchozích snahách o aktivizaci a obrodu Svazu jsme dospěli jednoznačně k názoru, že stávající struktura Svazu,

která je postavena na již dávno přežitém demokratickém centralismu, neumožňuje jakékoliv pozitivní změny. Naopak, tento systém generuje

neustále stejné typy funkcionářů, kteří hledí jen na své ego, absolutně ignorují podnětné hlasy členské základny, devastují diletantským způsobem

majetek členů Svazu a morálně devastují i myšlení jeho členů. Pokud se někde zastavil čas v padesátých létech minulého století, je to právě

v ČSV.

Je až s podivem, že členská základna nijak nereagovala na ztrátu nejmodernějšího podniku na zpracování medu Včely Předboj a.s. v ČR. Pouze

účetní hodnota této firmy byla před likvidací 67 mil. Kč. Půjčky ČSV, tedy příspěvků členů dosáhly společně s tzv. kapitalizací pohledávek hodnoty

rovnající se téměř stejné výši, jako byla účetní hodnota firmy. Stát na záchranu společnosti vynaložil téměř dalších 7 milionů. Kč. Nestačilo to.

Manažerská pochybení na úrovni vedení firmy i ČSV byla takového rázu, že včelaři o tento majetek přišli, firma byla sprostě vytunelována.  To vše

však nebylo pro členy varovným mementem. Další kauzy a nehospodárné vynakládání prostředků se až do současnosti staly téměř normou a

nemohly tomu zabránit ani snahy jednotlivců, kteří se o nápravu snažili na všech úrovních ČSV. Systém, to prostě nedovolil a ani v budoucnu

nedovolí, pokud se struktura Svazu nezmění tak, aby docházelo k mnohem rychlejší obměně funkcionářů a aby do funkcí nemohli být znovu

zvoleni ti, kteří si  včelaře Svazu vlastně brali jen jako jakési rukojmí k zajištění vlastních zájmů,  vlastního prospěchu, jen jako své zákazníky.

Členská základna  ČSV v současnosti nemá žádné možnosti kontroly nad svým majetkem, kontroly hospodaření centra a také prakticky žádné

možnosti vyžadovat zodpovědnost všech funkcionářů ČSV.  Ze včelařských spolků byly udělány naprosto závislé subjekty na centru v Praze, bez

vlastní historie. Tento nedemokratický proces dovršil X. sjezd ČSV v prosinci letošního roku novými Stanovami Svazu, které potvrdily pobočné

spolky jako subjekty bez plné právní subjektivity, jež jsou vlastně vazaly hlavního spolku

Všechny tyto skutečnosti nás vedly k tomu, že se ZO Mladá Boleslav přetavila a navázala na 103 leté tradice našich předků. Důsledkem je vznik

Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s., který obnovil svou činnost pod tímto názvem koncem letošního roku. Pod touto hlavičkou

jsme neoficiálně pracovali po celé poslední dva roky. V současnosti má spolek 124 členů a několik tzv. sympatizantů. Nové stanovy jsme postavili

na skutečně demokratickém základě. Na prvním místě je pro nás člen, naše včely, korektní vztahy se Státní veterinární správou, orgány místních

samospráv, orgány státní moci i ostatních včelařských organizací.

Nebráníme se žádné spolupráci, naopak vyhledáváme ji.  Ta však musí probíhat pouze na principech rovnosti  a vzájemného respektu a musí

naplňovat poslání včelařského spolku a přispívat k naplňování obecného blaha.

Velmi nás překvapuje zájem včelařů nejen z širokého okolí Mladoboleslavska. Projevuje se to tím, že tito včelaři  se stávají tzv. sympatizanty.

Možná, že až se osobně z vlastní zkušenosti přesvědčí, že včelařit lze i bez zbytečných šumů v podobě různých mezičlánků, založí ve svých

regionech samostatné spolky obdobné tomu našemu.  Ty by v budoucnu mohly vést  k vytvoření jakési  dobrovolné a skutečně  demokratické

instituce všech včelařů v ČR.

Klidné adventní dny, požehnané Vánoce a jen vše dobré v r. 2016 vám všem přeje současný předseda Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a

okolí z.s.

V Mladé Boleslavi 17.12.2015                                                                                                                    Leoš Dvorský


