Proč naše nové logo?

Informace o událostech mezi akvaristy na jihu Čech
Blížily se volby předsedy a členů výboru Spolku akvaristů v Českých Budějovicích v roce 2011.
Nečekali jsme nic mimořádného ale již 12.12.2010 jsme dostali e-maily od předsedy MUDr. Vl. Bydžovského.
Kromě poděkování a přesvědčení, že se i nadále budeme vídat, pokračuje - citace ,,25 let jsem dělal předsedu
spolku a nyní jsem již unavený. Proto končím.“ Potom vyjmenoval několik organizací, ve kterých zůstává
čestným členem a že bude pokračovat v jeho osobní akvaristické činnosti. Ve volbách tedy již nekandidoval a
předsedkyní byla zvolena Alena Mocová, jednatelem Bc. Miroslav Fikar. MUDr. Vl. Bydžovský nakonec přijal
novou funkci jednatele se zahraničními akvaristy. Jeho činnost prakticky skončila účastí na dubnové schůzi,
potom mezi nás přišel až na akvatrhy v říjnu 2011.
Členové nově zvoleného výboru v čele s předsedkyní Spolku akvaristů v Českých Budějovicích požádali po
volbách bývalého předsedu MUDr. Vl. Bydžovského aby předal potřebnou účetní a majetkovou evidenci.
Protože nám nepředal žádnou dokumentaci, byl opětovně vyzván k jejímu předání e-mailem dne 3.5.2011.
Obratem odpověděl, že pokladní deník se nikdy nevedl a inventární knihu jsme rovněž neměli, chyběl inventář.
Druhý den 4.5.2011 přišel další e-mail s vysvětlením jak majetek stárnul a byl likvidován a také informace jak
sám přebíral funkci: citace -,,Já při předání funkce jsem měl jen dobrou vůli a chuť do práce. Jinak se nic
neřešilo a to jsme měli na starosti 2 krámy s prodavači a 265 členů“
Po těchto informacích jsme dospěli k přesvědčení, že nic nedostaneme a tak bude nejlepším řešením založit
nový spolek a začít od nuly, neboť se nechceme dočkat toho, že při nějaké kontrole na nás začnou vypadávat
tzv. kostlivci.
Začali jsme na úřadech zjišťovat jak máme postupovat. Předsedkyně A.Mocová vrátila dne 1.4.2012 funkci
předsedy Spolku akvaristů v Českých Budějovicích MUDr. Vl. Bydžovskému, který ji s díky přijal a stal se tak
opět předsedou Spolku akvaristů v Českých Budějovicích, ze kterého ovšem odešli všichni aktivní členové
zúčastňující se schůzí a příprav akvatrhů.
Shrnutí na závěr a současně informace pro redakci časopisu AKVÁRIUM ŽIVĚ. Ano vznikl nový spolek ,,Spolek
jihočeských akvaristů AKVATERA ČB o.s.“ – a logo Spolku akvaristů v Českých Budějovicích již samozřejmě
nepoužíváme, mohlo se ale někde objevit na nějakých pozvánkách, které byly rozeslány ještě před nastalými
změnami. Pročetli jsme seznam členů Spolku akvaristů v ČB. který sestavil a rozeslal dne 26.4.2007 sám MUDr.
Vl. Bydžovský a jméno Jindřich Petera jsme nenašli a ani dále od tohoto data až do současnosti nikdo z nás
akvaristu tohoto jména nepoznal. Jak můžete otisknout informace od člověka, který se výše uvedeného dění
vůbec nezúčastnil? Prověřujte si své dopisovatele, za bludy Vám asi akvaristé dlouho platit nebudou. Jsme rádi,
že náš bývalý předseda MUDr. Vl. Bydžovský si již odpočinul a začal zase pracovat ve svém původním spolku.
Přejeme mu hodně zdraví a úspěchů, jenom nás mrzí, že situaci nechal dojít tak daleko.
Všem akvaristkám a akvaristům přejeme hodně zdraví a chovatelských úspěchů a těšíme se na poctivou
spolupráci.
Za spolek Jihočeských akvaristů AKVATERA ČB o.s.

všichni jeho členové
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