Vážení přátelé včelaři,
dovoluji si vám zaslat obsáhlejší představení kandidáta na předsedu ČSV, než byl prostor
vyhrazený v našem svazovém zpravodaji Včelařství. Zároveň mi odpusťte, pokud k vám tyto
informace doputovaly i jinou cestou, protože podpora Martina Kamlera na post předsedy už
proudí z více směrů a pro mnoho z nás je nadějí na revitalizaci našeho spolku, který se vlivem
současného vedení propadá do stále hlubší krize. Filtrování toku informací, omezený přístup
řadových členů k podstatným faktům, arogance moci některých funkcionářů, finanční ztráty v
nesmyslných kauzách, žaloby na svaz a hrozící sankce, devalvace vlivu na orgány státní
správy, odliv včelařských osobností i odchod celých organizací jsou vizitkou vedení svazu v
posledních letech. I když jsem členem svazu teprve 11 let, měla jsem možnost poznat
množství včelařských osobností, pracovitých členů základních i okresních organizací,
vedoucích včelařských kroužků, členů odborných komisí, ale i dost členů, kteří jen konspirují
a pletichaří. Mám tedy jistou odvahu porovnávat a v brzkém čase i odpovědnost
spolurozhodovat o budoucnosti spolku, který zde bezmála 150 let hájil zájmy všech včelařů.
Vědoma si vážnosti svého rozhodnutí, je pro mně volba MVDr. Martina Kamlera za předsedu
ČSV jednoznačná. Vraťme touto cestou naší organizaci chybějící odbornost, společenskou
prestiž a vnitrosvazovou důvěru. Budoucí období nebude lehké a radostné, dostat svaz ze
současných problémů bude ztrátové. Díky Martinovi Kamlerovi se na těchto změnách budou
podílet i odborníci z našich řad, nezatíženi minulostí a hlavně s vírou, že tak činí nezištně a z
přesvědčení. Martin, přes svůj relativně nízký věk, svůj osobní i profesní život spojil už
nevratně se včelami a má největší motivaci uspět. I tak bude čelit kritice včelařů, mezi
kterými bude fungovat, ještě mnoho let. Nikdo z nás takovou odvahu neměl.
Moc věřím, že svou volbou podpoříte budoucnost našeho svazu i pro další generaci.
S pozdravem a v úctě
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Tento email je určen k dalšímu šíření dle Vašeho uvážení, případně i s doplněním Vašich
postojů a doporučení.
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