Zápis z členské schůze ZO ČSV o.s. Kladno - 3.9.2014
První schůze po prázdninách začala s rekordním zpožděním – předcházely dílčí neoficiální diskuse a
vyřizování žádostí D1.
Přijetí nových členů
Na začátku byl přijat jednomyslně nový člen B. Šafr, který bude mít v Buštěhradu 2 včelstva. Dále byl
přijat za člena nepřítomný p. Moravec z Kladna, který chce mít včely ve Zbečně pod supervizí přítele
Marečka. Ten přišel místo něj. Při hlasování se cca 5-6 členů zdrželo hlasování. Lze se dohadovat, že
důvodem byla jeho nepřítomnost, kterou v úvodu k hlasování kritizoval i sám předseda.
Různé
Přátelé Plecitý, Zdych a Linhart poreferovali o přednášce Ing. Dalibora Titěry a shodli se, jsou mile
překvapeni. Od Slánské ZO by nic tak akčního nečekali. Přítelem Volkem bylo ale kritizováno pozdní
avizo – pouhé 2 dny předem. Přítel Mauric se zajímal o možnost hromadného rozesílání podobných
informací mailem. Koloval papír, kde se vyplňovaly kontaktní údaje a dále se doplňoval již minulý
formulář – souhlas se zpracováním osobních údajů. Proběhl aktiv, na kterém se řešilo, že dotace by
v budoucnu měly být na vyzimovaná, nikoliv na zazimovaná včelstva. Přítel Chaloupka je v nemocnici
s kotníkem. Přítel Zdych pozval na včelařskou výstavu a akci v německém Weilheimu, koloval i leták.
Přítel Plecitý
Heslo k CIS by měl znát jen pokladník a jednatel každé ZO. Nejvíc květů v přírodě je bílých. Dle Ing.
Titěry často létají včely v páru – zjednodušeně řečeno chytrá a blbá. Ohledně této teorie se
rozpoutala krátká debata zejména na téma jestli chytrá je skutečně tak chytrá a k čemu je včelstvu
blbá. Dále přítel Plecitý nadhodil otázku, jestli se má ZO Kladno vůbec scházet v červnu (narážka na
nízkou účast tento rok). Dále zalamentoval nad těmi, kdo nejevili zájem o prohlídku včelínu přítele
Macha – tedy na všemi včelaři Kladenska kromě čtyř. Je to prohra všech kladenských včelařů. Dále
přítel Plecitý povyprávěl, jak mu někteří zájemci o matky přítele Strnada nebrali telefon - už se s nimi
nikdy v životě nebude bavit. To by slušný člověk neudělal a včelaři byli vždy slušní lidé. Přítel Volek
připomněl, že podobné to měla přítelkyně Vendulka s cukrem. Pomohla by platba předem.
Léčení
Přítel Volek sdělil, že má ještě 10 balení Formidolu, že na příští schůzi bude léčivo a povyprávěl o své
marné snaze utlumit zvápenatění plodu – nepomohl ani Formidol. Dále přítel Linhart mluvil o
složitostech při léčení včelstev v pozůstalosti přítele Paďoura. Vše v malých úlech, 8 roju denně.
Včelstva pravděpodobně podědí z poloviny komunisté a z poloviny opatrovnice. V přírodě kolují
specifické matky, tzv. Paďouřice. Vzniklo více verzí, jestli je u jeho včelstva stále zařízení na odběr
včelího jedu. Ten je dnes daleko dostupnější, neb jde vyrobit synteticky. Přítel Volek zopakoval svůj
koncept ve kterém vyvíječe budou uskladněny u nejvytíženějších důvěrníků.

Zapsal přítel Jan Červený

