PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY AUTO KLUBU PŘEROV - MĚSTO V AČR

Vážení, členové Auto Klubu Přerov
Na pozvánce, kterou jste obdrželi (nebo ještě obdržíte) je jako důvod svolání mimořádné
členské schůze odstoupení stávajícího předsedy, což jak asi většina z vás ví, že jsem já.
Dlouho jsem zvažoval, jestli to mám nějak obhajovat, protože by asi jednoduše stačilo říci, že
za to můžou mé zdravotní problémy. Ale to by byla jen částečná pravda a hlavně důsledek
toho co se vlastně děje. A hlavně si myslím, že jako členové, by jste měli znát pravdu a
hlavní okolnosti tohoto mého odstoupení.
V poslední době se několik členů výboru, ale nejen výboru rozhodlo, že pokud budu nadále
řídit tento autoklub já, že prostě a jednoduše v našem autoklubu skončí a s nimi odejdou i
další členové. Důvody jsem moc nepochopil (jedním z nich je, že výbor vlastně nefunguje)
což se zdá i logické, když část z nich se mnou odmítá spolupracovat resp. s nimi
nespolupracuji já, takže to vlastně může být i moje chyba, které si, ale nejsem vědom.
Dalším důvodem je, že nejsem schopný sehnat peníze na fungování klubu atd. Nic méně
bych byl rád, kdyby je sdělili samotní nespokojení jedinci, aby jsme měli jasno a myslím, že
by to bylo i spravedlivé.
Já osobně to sice beru za vydírání, ale to nic nemění na tom, že přerovský autoklub má
velkou tradici a podle mně je potřeba ji zachovat, a lidi spíše potřebuje, než aby odcházeli.
Proto jsem se rozhodl, pro své odstoupení, než aby odešlo jen k vůli mně třeba 15 lidí.
A pak je tu i to mé zdravotní kritérium, které samozřejmě souvisí s neustálým tlakem na mou
osobu, což mému psychickému stavu v pravdě neprospívá.
Takže z uvedených důvodů a zřejmě malé podpory jak stávajícího výboru tak asi i členské
základny jsem se rozhodl rezignovat jak na funkci předsedy, tak i na funkce ve výboru
novém.
Osobně si myslím, že za těch skoro osm let jsme společně udělali mnoho dobré práce, která
určitě převyšovala tu horší, za což všem moc děkuji a přeji novému výboru a jeho předsedovi
hodně úspěchů do těžké a nevděčné práce. Přesto věřím, že půjdete po lepší a prospěšnější
cestě, než jsem šel dosud já.
Ještě jednou všem díky
Karel Kleiner ml.

