Přátelé,
připadl mi nevděčný úkol pohovořit o tom nejpřízemnějším ze všech aspektů našeho bytí,
o jedné takové nicotnosti a bezvýznamnosti, která ale odvěků hýbe světem. Ne, nejde o sex, mám
na mysli peníze.
Na každé z minulých výroček jste mě slyšeli, jak jsem chválil finanční ukázněnost celého
našeho společenství a finanční moudrost našeho vedení, jejichž výsledkem bylo, že již od r.1992
jsme nemuseli měnit výši členských příspěvků, navzdory inflaci, pádům vlád a krachům bank. Loni
jsem měl tento proslov už po šestnácté. A jistě jste zvědaví, jestli totéž prohlásím i po sedmnácté
(to je panečku číslo !).
Nechal jsem si tedy od naší hospodářky Jany Stádníkové vytáhnout z účetnictví přehled
režijních výdajů a členských příspěvků za posledních 9 let. A zjistil jsem, že běžně byly výdaje
na režii TAKu (platby za třídu na schůze, za účet u banky, za pronájem klubovny, za výročku
apod.) asi o 11 000 Kč vyšší než celková výše příspěvků. Vzniklý rozdíl byl vždycky pokrytý
přebytkem z některých akcí, což nikdy nečinilo problém.
Za poslední 2 roky se ale režijní náklady vydaly vzhůru, takže v r. 2007 již překračovaly
příspěvky o téměř 14000 Kč a za loňský rok více než 18000 Kč. Nedomnívám se, že by se výtěžek
z akcí měl rozplývat na látání těchto finančních děr, naopak mám za to, že by režie měla být
pokryta z velké části právě z příspěvků, alespoň do té míry, abychom zachovali předcházející stav,
kdy rozdíl mezi režií a celkovou výší příspěvků byl kolem 10000 Kč. K tomu potřebujeme
dodatečných přibližně 8500 Kč. A protože je nás 173, dělá to padesátku na jednoho člena.
A tak posedmnácté již neřeknu, že příspěvky na TAK mají zůstat stejné, naopak vás
vyzývám, abyste svým rozhodnutím věnovali každý jednou za rok do společné pokladny kromě
obvyklé dvoustovky také obnos odpovídající ceně dvou a půl půllitrů desetistupňového piva,
takzvané dešťovky.
A ještě jeden skvělý následek váš případný souhlas bude mít:
Jak víte, světem hýbe finanční krize. Odborníci soudí, že k rozhýbání světové ekonomiky
je třeba do ní nalít nějaké peníze. Přispějte proto i vy svojí padesátkou ke zlepšení ekonomického
prostředí v Čechách, Evropě i na celé zeměkouli. Před silou vaší padesátikoruny se ekonomická
krize rozplyne jako papírový drak a na světě zase zavládne spokojenost. A sláva TAKu, jakožto
organizace, která odvrátila světovou recesi, opět výrazně stoupne.
Děkuji vám za pozornost.
Honza Maňák

