Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 2. 9. 2015
Již před začátkem schůze nosili včelaři vyplněné formuláře pro dotaci D1 přítelkyni pokladnici Vendulce. Přítel
předseda pak uvítal celý slušně osazený sál restaurace U Kašáků po dvouměsíčním schůzovním půstu.
Úvodní řeč přítele Zdycha
Přítel předseda začal výtahem z informační zprávy ČSV (k 31/5/2015). V té se řeší zejména nákazová situace,
úhyny a jejich a předpokládané důvody. Autoři zprávy úhyny přičítají zejména špatně prováděnému léčení a
souhře dalších okolností. Zpráva byla zakončena tabulkovým přehledem procentuálního úbytku včelstev, který
obsahoval poměrně dramatické až šokující rozdíly mezi jednotlivými okresy (například cca 1% pro Přerov versus
88% pro Olomouc). Kladno je se svými 38,65 % někde mezi. Po delší době se na dvou stanovištích v Peci pod
Sněžkou objevila hniloba včelího plodu.
Byl připomenut termín pro dotaci D1 – 15.9.
Financování Medových Vánoc (dále jen MV)
Přítelkyně Belušová seznámila přítomné se skutečností, že náš spolek získal na pořádání MV od Krajského úřadu
dotaci 50tis. Dále je podána žádost o 20tis na Magistrát města Kladna. Již je možné přemýšlet nad nápady a
aktivitami pro blížící se akci, stejně tak je možné dávat návrhy na hlavního přednášejícího odborníka.
Exkurze
Dále přítelkyně Belušová sdělila finální program zájezdu, který proběhne již tento víkend. Akce vyjde účastníka
na 1000,- Kč, přičemž pití a obědy si každý hradí sám. Snídaně, večeře a oběd v Nasavrkách budou zdarma.
Ostatní obědy budou spíš rychlé, aby zbylo víc času na vlastní program.
Apimundia
Aby předešla spekulacím nebo dezinformacím, upřesnila přítelkyně Belušová, že je členkou expedice na
konferenci Apimondie v Koreji (Jižní). Expedice se má uskutečnit z prostředků projektu NSEV Kladno (ze kterého
je podpořená i chystaná exkurze) a účastnit by se měl i přítel Švamberk a další. Jedná se o akci NSEV a zdá se, že
u ČSV je vnímána konkurenčně. Z účasti na konferenci má vycházet pořádání seminářů a vytváření různých
výstupů. I pro Kladno je možné něco uspořádat.
Další body
ZO obdržela pozvánku na Aktiv středočeských včelařů, který se koná v sobotu 5. 9. 2015 v hotelu Legie v Praze.
Za ZO a OO Kladno se aktivu zúčastní přítel Volek.
Klatovští včelaři slaví 12. září 120 let existence svého spolku. Přípravy na tuto akci byly také důvodem zrušení
připravované návštěvy z Klatov u nás v Kladně. Dozvěděli jsme se rámcový program oslavy. Přítel předseda
vyzval přítomné včelaře k zaplnění zbývajících míst a ubezpečil auditorium, že Klatovští to umí na svých akcích
dobře roztočit a že je zde dobrá parta.
Televize Nova projevila zájem u přítele Zdycha natočit reportáž ale projevila také zájem, aby za tento pořad
dostala zaplaceno. Přítel předseda na základě dalších informací zváží, zda bude na nabídku reflektovat. Nejlepší
by ale podle jeho názoru bylo, aby pořad byl o celé Kladenské organizaci, nebo aby reflektoval např. Medové
Vánoce. Je také ale možné, že celá akce vyšumí.
Diskuse

Přítelkyně Belušová vyprávěla, kterak se ocitla v rozhlasovém pořadu 19/8 od 23hod na stanici Radiožurnál.
Stalo se tak díky přítelkyni Vendulce, která sama obdržela tuto nabídku v kadeřnictví, ale v rádiu být nechtěla.
Základem byla dobrá myšlenka, že v pořadech o včelaření vystupují převážně muži a že tedy pořad se ženou včelařkou bude pro posluchače příjemným osvěžením. Paní redaktorka však otázky novému pohlaví příliš
nepřizpůsobila a tak zůstaly dotazy celkem nudné, obligátní - mužské.
Přítel Volek se podělil o nadšení, které v něm vzbudil nový léčebný přípravek – Formidol 80. Dobrá reakce včel,
dobrý účinek a hlavně konečně i příznivý dopad na zvápenatění plodu. Kvality Formidolu 80 potvrdil i později
přítel Kosinoha. Dále přítel Volek nabádal včelaře, aby si zkontrolovali, zda nemají – tak jako on – rámky
zanešené melicitózním medem. Musel jich plno vyhodit.
Přítel Zdych zavzpomínal na jízdu letošní Itálií, kdy konečně po více cestách viděl z auta úly. Konstatoval, že jiný
kraj - jiné úly (byť rámková míra zdála se stejná).
Přítel Volek upozorňuje, že přítel Kalina má zdravotní problémy a že zejména Libušínští včelaři musí být
připraveni ho zastoupit coby důvěrníka při podzimním léčení.
Léčivo pro podzimní léčení bude pro důvěrníky k dispozici na příští schůzi.
Schůze přirozeně dospěla ke svému konci, který oficiálně stvrdil přítel předseda mocným zvoláním do sálu
pohlceného všeobecnou diskusí.

Zapsal přítel Jan Červený

