Otevřený dopis MVDr. Martinu Kamlerovi
martin.kamler@gmail.com
Vážený pane doktore,
přečetl jsem si pozorně několikrát Vaše představení se, které se uskutečnilo pouze v rámci
vybraných okresních organizací. Asi tuším, proč jste ho neposlal demokraticky všem,
nicméně již toto vnímám negativně. Z vašeho Curriculum vitae vyplývá, že jste vzdělaný
člověk. Z toho, co jsem o Vás do této chvíle všechno slyšel, vyplývá, že jste velmi dobrý
výzkumník a z Vašeho textu okresům i dobrý teoretik ovšem bez hlubšího poznání podstaty
skutečnosti.
Po zralé úvaze, mimochodem velmi krátké, ale o to logické, Vám na rovinu oznamuji, že Vás
volit nebudu. A to ani v tajném, ani veřejném hlasování.
Učím se včelařit již 65 let. Miluji včely pro jejich vzácné poslání, pracovitost, sociální
soudržnost a fantastickou dělbu práce. Mí předkové, pokud přistoupili k úlům, smekli klobouk
a pozdravili. Po zimním slunovratu, v čase dvanácti svatých nocí přicházeli k úlům s pokorou
vzdát jim poklonu a popřát klid v zimním období. Med se vytáčel vždy až na jaře, až co zbylo.
Měli všeobecnou úctu ke včelám jako daru vyšší mocnosti. A od těchto mých předků jsem se
naučil ctění všeho, co naši předkové vybudovali a předali dalším generacím. Byl a jsem pro
zachování majetku, na který si naši předkové našetřili. Taky mi záleží na celistvosti našeho
spolku. Jsem hrdý na to, že příští rok mu bude již 150 let! Tak proč to všechno zničit? Z Vaší
prezentace vyplývá, že nemáte ani ponětí o strukturálním uspořádání našeho spolku. Jinak
byste ve svých vizích nepředstavoval něco, co je dávno zavedené a plynule běží. Máte asi
druhotně špatné informace, když si myslíte, že je nutné vše řádně fungující změnit.
Jsou zde mimo jiné i závažnější factory, proč nejenom nedám k dispozici hlas za OO ČSV
Česká Lípa.
1) Na naší řádné okresní konferenci, byla po diskuzi opět vyslovena podpora Mgr.
Jarmile Machové. Proč? Je nezatížena minulostí (doporučuji Vám se seznámit se
všemi fakty vykonstruovaných pomluv), je nesmírně pracovitá, věnuje velmi mnoho
osobního času spolkové činnosti a to i o víkendech, je zkušená s právním vzděláním.
A navíc je po oněch letech ve funkci předsedkyně svazu velice kladně vnímána I na

státních institucích. Její kandidaturu podpořím a v tajném hlasování jí odevzdám svůj
hlas přesto, že jsem mnohokrát zažil její tvrdé jednání vždy, když obhajovala pravdu a
já se bohužel mýlil.
2) Veškeré očerňování Mgr. Machové je nepodložené a účelové. Doporučuji věnovat víc
času seznámení se se všemi pravdivými skutečnostmi, než přesvědčování jednotlivých
okresů o důležitosti jejich podpory za účelem dosažení ,,konečného pořádku”.
3) Vaše kandidatura je účelová, neboť:
a) se má údajně konečně docílit převodu podílu ČSV ve VUVč Dol na ostatní
společníky a podíl Dr. Františka Kamlera na ředitele Ing. Procházku za pouhý
podílový vklad svazu do tohoto s.r.o. Byl jsem ale upozorněn, že hodnota
Výzkumného ústavu včelařského Dol, s.r.o. dosahuje 172.000.000 korun. Nechal
jsem si proto udělat předběžnou ekonomickou expertízu ještě před XI. Sjezdem
ČSV, kterou hodlám dále publikovat. Není přece dobré zamlčovat členské
základně skutečnosti o majetkových podílech svazu. Obzvláště po katastrofálním
podnikatelském fiasku ve Včela Předboj a Včelpo spol. s r.o.
b) Máte se údajně obklopit spolupracovníky poslušnými jenom jedné skupině, nikoli
celistvosti členské základny
2) A navíc je Vaše kandidatura neplatná v samém konci. Po tom, co Vás nedoporučila
Vaše mateřská ZO a okresní organizace Mělník, se Vás paní Belušová snažila protlačit
jako kandidáta za OO ČSV Kladno. Zde jste byl naprostou většinou odmítnut, abyste
ihned hbitě přešel do ZO ČSV Městec Králové a ten samý den obdržel kandidaturu od
OO ČSV Nymburk. A to za následujících skutečností:
a) V podivném sledu náhod, neboť převody mezi ZO v době výpočtů a výplat dotací
1.D jsou v CISu již uzavřeny;
b) Kandidatura je v rozporu se Stanovami o návrzích do vrcholového orgánu ČSV;
c) Byly porušeny Stanovy, v nichž jednoznačně stojí:
- Článek 17 Orgány okresní (městské) organizace. Okresními (městskými) orgány
(dále jen okresními orgány) jsou: a) konference, b) výbor

- Článek 18 Konference, bod 1. Konference je nejvyšším orgánem okresní
organizace. Bod 7. Konference, písmeno g) volí zástupce do Republikového
výboru a navrhuje kandidáty do vyšších svazových orgánů
- Článek 19 Výbor (dále jen VOO) bod 3. Výbor, písmeno b) doporučuje a
navrhuje po projednání s příslušnými základními organizacemi kandidáty do
ústředních orgánů, (to je v tomto případě se všemi ZO spadajícími pod OO
Nymburk)
Pokud komise pro sjezd kontrolovala pouze náležitosti osobních údajů a nezabývala se touto
skutečností, nezbývá nic jiného, než přednést neplatnost vaší kandidatury delegátům sjezdu
k posouzení.
Zkuste o tom všem uvažovat.
Jan Šmíd
člen RV za OO Česká Lípa

