Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 4. 1. 2017

Přítel předseda zahájil první a poměrně málo početnou schůzi v novém roce. Základní část šla poměrně rychle ku
předu a dokonce i ve správném pořadí bodů.
Organizace sběru měli
Přítel Volek připomněl pravidla sběru a správného balení vzorků měli a zdůraznil, že je třeba odevzdat nejpozději
na příští schůzi. Kdo to nestihne, nechť si předání vzorků řeší sám s veterinářem. Na etiketě nutno uvést jméno,
počet včelstev a u nových včelařů, nebo těch, kdo mají více stanovišť i číslo stanoviště. Přítel Volek nahlásil nové
telefonní číslo – 778478159 a email jiri.volek@centrum.cz (nebo colsys.cz). I přítel Marek Štochl dal do pléna svoje
kontaktní údaje – tel. 608819806, marek.stochl@seznam.cz, lépe se ohlásit smskou.
Blok přítelkyně Belušové





Přítelkyně Belušová poděkovala všem, kdo pomáhali s MV, postěžovala si na malou účast včelařů ZO na
přednáškách a produkcích v rámci MV. Velký zájem od škol, malý zájem o doprovodný program, prodáno
cca 400 kg medu. Za pomoc při MV poděkoval později i přítel předseda, a to hlavně lidem z kroužku.
Připravuje se plán akcí a přednášek pro další rok, pokud má někdo nějaké tipy a nápady nechť je sdělí.
První je přednáška Pavla Cimaly 11.2. od 14:00 na Čabárně, zdarma.
Nalezl se konečně nový webmaster webových stránek včelařů Kladno. Změny již jsou mnohé provedené,
Je možné vložit inzerci. Jsou vítané nápady.

Přijímání nového člena, Jiřího Králíčka z Velké Dobré
Přítel Králíček včely ještě nemá, chce tak 2-3 ve Velké Dobré před domem. Jako případného poradce bude mít
přítele Kabáta. Uchazeči bylo obligátně přítelem předsedou nabídnuto chození do kroužku, koliduje to však prý
s prací. Po přijetí všichni, proti 0, zdržel se 0.
Diskuse








Přítel Volek vyslovil zklamání nad malou účastí na přednášce přítele Titěry a při udělaní vyznamenání př.
Zdychovi.
Přítel Plecitý podobně, ale o mnoho vášnivěji vyslovil zklamání nad malou účastí na přednášce přítele
Titěry, přičemž se střídavě za svou emotivnost omlouval.
Přítel Kosinoha promluvil za důvěrníky – vyslovil se pro nákup nových a odpovídajících ochranných
pomůcek jsa z minulého léčení zfetován. Následovala debata o ochranném vybavení z několika úhlů
(masky, polomasky, filtry, jejich kompatibilita, část zapomenuta u zesnulého přítele Smetany), nad
dabatou se však klenulo značné (až omluvné) pochopení výboru s příslibem brzké nápravy. Kdyby to přítel
Kosinoha řekl dříve, mohlo už to být vyřešené. Přítel Kosinoha bude spokojen, když se to v klidu připraví
do dalšího léčení.
Přítel Linhart již přímočařeji než minule vyzval k doplnění kompresorového parku (tři staré kompresory) o
jeden nový a popsal zevrubně potíže s náhradními díly. Všechny kompresory se rozbily a všechny nějak
spravil, nicméně visí nad námi jak Damoklův meč situace, že jeden z kompresorů už spravit nepůjde a je
třeba mít tři funkční.
Přítelkyně Belušová obrátila pozornost včelařů k příloze časopisu Včelařství 1/2017 (ano, v té nezajímavě
vyhlížející, černobílé, hustě popsané příloze uprostřed barevného časopisu s obrázky) kde je článek o
změnách čerpání dotací (např. na technické vybavení).





Přítel Zdych se zeptal přítomných, zda nemají tip na někoho zajímavého, koho bychom v rámci
poznávacích zájezdů mohli navštívit. Důležitou podmínkou je, aby s návštěvou dotyčný souhlasil.
Plánuje se zájezd do Slovinska, patrně dražší a ne autobusem.
Přítel předseda zmínil, že viděl na etiketě „med od včel, které zimovaly na medu“, což mu nepřišlo jako
fér informace. O zimování na medu se následně rozvinula debata, která skončila u Leoše Dvorského.

Zapsal přítel Jan Červený

