Vážený příteli Pospíšile, vážení přátelé,
stručně se vyjádřím ke stanoviskům uvedeným níže v dopise.
Nemohu se vyjádřit podrobněji v přesných číslech (přesto si stojím za konstatováním, která
jsem uvedl k Vašemu minulému dopisu), protože, jak jistě víte, jsem předsedou ČSV
neuvolněným, vykonávajícím tuto funkci ve svém volném čase a v týdnu se musím věnovat
svému zaměstnání. V tomto týdnu se například pracovně účastním (kromě PRV v pátek a RV
o víkendu) dvou významných mezinárodních potravinářských konferencí - RAFA 2013 a
Glycoscience 2013. Přesto dávám funkci předsedy ČSV veškeré úsilí ve prospěch našeho
oboru.
Především bych chtěl zdůraznit, že by nebylo naškodu dát lidem aspoň trochu klidu na
skutečnou práci a důvěru, aby se nemuseli vyčerpávat zbytečnými polemikami v atmosféře
neustále živené podezíravosti z jakýchsi neexistujících nekalých úmyslů. Od kontroly máme
přece ÚKRK a mnoho dalších kontrolních orgánů státu (FÚ, Mze, SZIF, NKÚ), ty
samozřejmě svou činnost vykonávají a jejich zprávy jsou k dispozici.
1. Př. Cafourek a Reklamax. Každý má nějakou práci a jak jsem př. Cafourka poznal, jeho
aktivity při práci s mládeží (nejen včelařskou) a při pořádání nejrůznějších akcí (také nejen
včelařských) se vyznačují vysokou úrovní profesionality. Zda byl či nebyl iniciátorem nevím,
zeptejte se jeho. Sám jsem se o dopisu dozvěděl až z rozeslané pošty. Př. Cafourek ve střetu
zájmů není. Skončený program vysoutěžil, práci podle nezávislé kontroly - Mze a SZIFu i
orgánů EU odvedla jeho agentura velmi dobře, žádný další program neběží ani není připraven
a tedy se do něho ani nemůže hlásit. Kde je tedy smyšlený střet zájmů ???
2. Penále za pozdě vrácené dotační prostředky 2005 - 2008. Věnoval jsem věci nemalé úsilí.
Záležitost je z pohledu ČSV zmapována ÚKRK. Ponechte prosím na nejvyšším orgánu mezi
sjezdy - RV ČSV, aby rozhodl, jak s věcí naloží. Třeba by Vás mohlo zajímat i to, kdo byl v
té době v nejvyšším kontrolním orgánu ČSV a proč nebyla záležitost odhalena dříve?
Svépomocný fond je nebývale dobře saturován finančními prostředky. K sanaci penále se s
ním ale určitě nepočítá.
3. Včela Předboj - oblíbený evergreen těch, kteří hledají cosi temného v mé minulosti.
Mnohokrát jsem vysvětloval, že od července roku 2009 do 12.dubna 2002 jsem byl ředitelem
tohoto podniku. Převzal jsem ho "v klinické" smrti. Měl nevýhodné uzavřené kontrakty na
export prostřednictvím jiných českých podnikatelských subjektů aktivních v obchodu s
medem, další nevýhodné smlouvy s těmito subjekty a množství medu na platby s odkladem,
který nebylo možno v odkladem stanoveném čase za dobré ceny zobchodovat. V tom podniku
jsem byl většinou 24 hodin denně, za med se platilo a zaplatilo vše. O rok později byla Včela
exportní jedničkou a dostala se ze ztráty. Dlouhodobá perspektiva tu však nebyla, chyběl
vlastní provozní kapitál na nákup medu, podnik byl závislý na předplatbách zahraničního
partnera, tížily i staré úvěry (žádné jsem nesjednal). Hledal se investor, který byl ČSV vybrán
a smlouva s ním uzavřena, aniž jsem ji viděl - tedy teď již ano - poprvé před
rokem...Nástupem nového investora a přeobsazením všech klíčových funkcí jeho rodinnými
příslušníky mně nezbývalo než odejít, protože na tom, co muselo přijít, jsem se odmítal
podílet, přestože jsem byl přesvědčován, abych setrval v představenstvu. Příteli, asi jste v té
době nevčelařil, jinak byste věděl, že v době, kdy jsem byl ředitelem ve Včele Předboj, byla
velká většina včelařů se zlepšením výkupu medu spokojena.

4. Atmosféra na posledním RV byla opravdu krajně nepříjemná a plná koordinovaných
lživých urážlivých a přitom nijak nezdůvodněných výpadů vůči mé osobě postupně
gradujících s cílem, aby byly připraveny podmínky k vyjádření nedůvěry, což se však
nakonec hlasováním iniciátorům nezdařilo. Bohužel klid na práci se někteří "přátelé" snaží
nedopřávat ani nadále. Přesto věřím ve zlepšení, které nám umožní plnit program, uložený
posledním sjezdem a také ty priority, ke kterým jsem se ve svém kandidátském projevu v
loňském roce zavázal.
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