Vážení přátelé,
v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že
je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný všeho jen ne řídit a držet se morálních zásad, o kterých sice rád mluví,
ale sám nedodržuje, k našemu rozhodnutí výrazně přispěl. Velmi zdatně, díky své neschopnosti a neochotě komunikovat se všemi,
nulové invenci a absolutní manažerské negramotnosti, ČSV ničí po celé dva roky svého působení. Je s podivem, jak všichni členové
ČSV zapomněli na jeho tříleté působení ve funkci ředitele ve Včele Předboj a.s.. Zřejmě měl pan předseda toto na mysli, když
v časopise Včelařství označil za zločin promrhávání toho, co naši předkové nashromáždili za mnohem těžších podmínek. Jen
v případě Včely Předboj přišli naši včelaři o majetek v hodnotě cca 100 mil. Kč (včetně odepsaných pohledávek ČSV za půjčky Včele
Předboj a.s).
My členové ZO Mladá Boleslav se nechceme dále podílet na hmotné i morální devastaci ČSV , kterou nejen současný předseda, ale i
celé PRV, svou nečinností provádějí. Sdružovat je právo nikoliv povinnost a my se rozhodli jít svobodnou cestou. Náš výbor přijal
v září usnesení , kterým oddělení delimitací ZO z ČSV o.s. schválil a doporučil ke schválení členské základně.
Členům jsme pravdivě řekli, co to přináší. Níže uvádíme písemné zdůvodnění našeho rozhodnutí a také usnesení členské schůze ze
dne 16.10.2013. Z přítomných členů ZO pro oddělení od ČSV hlasovalo pro 39 členů, 1 byl proti a 6 se zdrželo hlasování.
Prostě jsme po dlouhém vyhodnocování pro a proti nabyli přesvědčení, že současné vedení Svazu není schopno postřehnout nové
podmínky a tendence ve včelařství, natož uskutečnit potřebné změny ku prospěchu včelařů a celého oboru.
Rádi bychom ale zdůraznili, naším počínáním neusilujeme o pouhé odvolání předsedy nebo předsednictva, jde nám o pohled
mnohem hlubší. Jde nám o to, obrodit spolkovou činnost v ČR na základě svébytných samostatných včelařských spolků. Zda to bude
v rámci ČSV nebo jiného sdružení například jakési včelařské komory, ponechávám vývoji a moudrostí všech včelařů.
Nyní náš výbor již pracuje na plné obrátky na stanovách a především programu „Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí“ a
tyto materiály předložíme výroční členské schůzi ke schválení v r. 2014. Poté náš úmysl o oddělení se od ČSV oznámíme oficiální

cestou vedení ČSV o.s. a podnikneme další kroky k zajištění našeho majetku , jak nám členská schůze uložila. Naše rozhodnutí není
zaměřeno proti žádné organizaci ČSV, poctivým členům, se kterými budeme spolupracovat stejně tak, jako s orgány SVS, státní
správy, orgány místní samosprávy, zemědělskými podniky a všemi, kdož o to projeví zájem. Těší nás, že o členství v tomto nově
vznikajícím spolku projevili zájem i členové ČSV z jiných, blízkých i vzdálených organizací a proto se nebudeme jejich přízni nikterak
bránit. Jestli se však má ČSV obrodit a reagovat na nové potřeby oboru, je to možné jen od svých základních organizačních jednotek,
tedy od základních organizací a my jsme k tomu první krok učinili.
Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s.
Ing. Leoš Dvorský

Výhody a nevýhody oddělení od ČSV
Pro členskou schůzi dne 16.10.2013
přednosti
nevýhody

nemění se

mění se

1

členské příspěvky zůstanou ZO

nejste členy ČSV

1D

2

1200 vč*16,- - cca 20000,--

nedostanete časopis.

dotace EU

Název
Včelařský
spolek

3

110 x 200 = 21 000,--

můžete si objednat MV, OVP

veter. nařízení.

pro MB

4

nedostanete včelařské
můžeme je lépe využít pro nás, vlast. SF vyznamenání

daňové přiznání

a okolí
registrace na

6

nejsme zodpovědní za tr. činn. (ČSV)
můžeme být členy i jiných hnutí a
včelařských organizací

7

užší spolupráce s SVS

stanovy

5

MV ČR

Důvody oddělení od ČSV o.s. (velmi zkráceně - dotazy ústně)
1

Problém je v systému, ZO a OO nejsou právoplatnými členy, jejich hlas nemá na rozhodování vliv.

2

ČSV je budován na základě přežilého demokratického centralismu (věř nám a mlč), nikoli od ZO, členů.

3

Především pod vedením současného předsedy ČSV bují sytémová korupce, vedení jde proti zájmům členů.

4

Vedení ČSV dlouhodobě porušuje povinnosti při správě cizího majetku
a nehodlá za to nést odpovědnost ani nemá schopnost a snahu o nápravu.

5

Vedení ČSV os rozlišuje členy svazu na kamarády a nepřátele, nespolupracuje s ostatními (CPV).

6

Vedení ČSV neřeší potřeby včelařů a oboru, diskredituje je před státními orgány.

7

Vedení opustilo neutrální postoj vůči politice a začíná aktivně prosazovat jen jednu politickou stranu.

8

Vedení nepřispívá spolkové činnost především nekoncepční a chaotickou prací, protekcionismem.

9

Funkcionáři OO a ZO jsou korumpováni (příspěvky na administraci, notebooky).

10

Vedení svazu připravuje loupež století, kdy chce členy připravit o zbytek majetku
který nahospodařili naši dědové a otcové. Předboj se v osobě současného předsedy vrací - Stanovy.

11

Vedení manipuluje a dezinformuje členskou základnu, názory odborných komisí nerespektuje
a rozhoduje na základě subjektivních, často diletantských názorů současného předsedy.

12

Jsou zaznamenány pokusy managementu ČSV nabádat pracovníky ČSV k trestné činnosti, vedení nereaguje.

13

Chceme navázat na tradice našich předků a zastupovat včelaře v regionu.

14

Chceme zvětšit hmotný i intelektuální majetek členů našeho včelařského spolku.

15

Všichni členové výboru ZO MB hlasovali pro oddělení od ČSV, jeden se zdržel hlasování.

Návrh usnesení členské schůze ZO ČSV Mladá Boleslav
Dne 16.10.2013

Členská chůze ZO ČSV Mladá Boleslav

Schvaluje:
1) Návrh výboru ZO k oddělení od ČSV os.
Ukládá výboru ZO :
1) Provést nutná opatření k oddělení od ČSV delimitací a zajistit současný majetek ZO MB.
2) Vypracovat návrh stanov Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí a předložit ke schválení VČS.
/jednomyslně přijato/.

