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Paní redaktorko,
nebudu psát "naše" ani "vážená přítelkyně" apod. Není to na místě. Vaše poslední dva úvodníky
tedy. 10/13 a 11/13 se ohánějí nějakými statistickými čísly a obhajobou jestli se jedná o politické
články. Začnu postupně a vyjádřím se k jednotlivým číslům zvlášť.
10/13 - Píšete o vyjímečnostech ČSV oproti okolní Evropě (někdy srovnání celosvětové) a
používáte zajímavých slovních obratů a množného čísla při děkování na závěr. Příjde mi to
přinejmenším absurdní. Proč děkovat právě v tomto čísle? To je konec volebního období, nebo v
tuto dobu předseda dokázal něco vyjímečného? Nějak mě uniká za co v tuto chvíli děkovat člověku,
který se ohání třemi pilíři, napadá "záměrně" jiné názory místo jeho naplňování volebního slibu
tedy jednání u kulatého stolu. Příjde mi přinejmenším divné jak může vyslovit VŠ, který metody a
výsledky odvčelování krajiny ukázal v praxi "kdy nový názor a metoda musely obhájit své přínosy
pro praxi v konfrontaci se systémem dosud používaným a na daném stupni vývoje poznání
osvědčeným". Nechám řešení VŠ a vrátím se k Vašemu úvodníku. Srovnáváte úhyny; prevenci a
léčení nemocí včel; zdravotní stav včelstev u nás s cizinou; srovnáváte počet včelařských kroužků
se světovým měřítkem; uvádíte počet včelařů ve spolku i když víte, že v tuto dobu je avizován
odchod Cechu, odchází ZO Mladá Boleslav je nespokojenost na okresní úrovni (a nejen po přečtení
tohoto čísla přidám svůj odchod i já). Srovnávat úhyny v rozdílně zemědělsky obhospodařovaných
zemích, někdy i klimaticky rozdílných, srovnávat země kde je převažující část velkovčelařů s
opačným stavem v ČR. To se mi zdá na úvodník přinejmenším jako důkaz nesmyslnosti a
nedokonalosti statistiky. Každé uhynulé včelstvo se odborně neprozkoumává a nedělají se vědecké
závěry, u nás v organizaci se nedělá ani každoroční zjišťování u včelařů kolik bylo úhynů a jaká
byla příčina, jaký byl zdravotní stav apod. Nechte proto toto porovnání jiným - odborněji
zaměřeným ke zveřejňování.
11/13 - můžete mi zdělit kolik stála členy ČSV Vaše cestla na Apimondii abych si mohl udělat
obrázek přínosu Vaší osoby a reportáže z ní na této akci? Skutečně si stojíte za rozhovorem s A.
Babišem, že se vůbec ani v nejmenším nejedná o politický rozhovor? Proč tento článek neuveřejnil
předseda s úplně jiným tématem? Tedy vysvětlením, proč se schází a projednává možnost
spolupráce. Dobře to by byla otázka spíše na něj. Článek jste napsala vy, ale obsahem není vhodný
do včelařského časopisu, ekonomický časopis též s podnikateli probírá jiné věci, možná do
ženského časopisu, kde se řeší rodina. Proč jste se nezaměřila v rozhovoru na včelařská témata a o
včelaření na jeho farmě Čapí hnízdo. Jeho cíle a výzvy neměli se včelařením nic společného.
Takových podnikatelů co vytrhli exotická zvířata z jejich přirozeného prostředí a věznili (od opic,
tygrů a lvů až po žraloky) naše malá republika měla a má dostatek. To chcete s každým dělat
rozhovor?
Vaše orodování za předsedu nebudu komentovat stejně tak jako nedokážete pojmenovat ty, které
nám předkládáte za agresory s urážlivým chováním. Nedokážete pojmenovat osobu, která podle
Vás neumí přijmout porážku atd.
Taky nerozumím a to nevím na koho směřovat dotaz, co to mělo být se zveřejněním a zase rychle
staženým seznamem podpisů. Nemělo k tomu být čtenářům a řadovým členům přiložena i akce,
když jste zveřejnili reakci. Chci Vás poprosit o předání tohoto dotazu odpovědné osobě.
Předem děkuji za odpověď.
Jaromír Ikavec

P.S. Berte to jako otevřený dopis k Vaší osobě a Vaší/Vaše odpověďi budou též otevřené, tedy
zveřejním je na mých stránkách a budou přílohou k mému odchodu ze svazu.

