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Přítel předseda zatleskal a se slovy „dost bylo přestávky“ začal schůzi. Přečetl program, který se i dodržel.
Dotace 1.D
Přítelkyně Belušová sdělila počty včelařů a včelstev, kteří a které se ucházely o dotaci 1.D a konstatovala, že
morálka podávání nebyla dobrá (přičemž slovo „opět“ šlo číst mezi řádky). Přes výhrůžky, že nebudou včelaři
upomínáni, stejně upomínáni byli. Přítelkyně Belušová apelovala na včelaře, že ona a přítelkyně Jiroušková nejsou
na penzi a mají jiných povinností dosti a také připomenula nutnost odevzdat přítelkyni Jirouškové Plnou moc pro
převzetí peněz v případě nepřítomnosti při vyplácení dotace.
Aktiv funkcionářů v hotelu Legie
Klasickou akcí, často popisovanou i těmito zápisy, jest slet funkcionářů na „aktivu“ v pražském hotelu Legie. Aktivu
se zúčastnilo odhadem jen 30-40 % funkcionářů (z toho vyplývá, že „pasivu“ se zúčastnilo 60-70 %). Z přebohatého
programu vybral přítel Volek pro auditorium v podstatě takové best off: Okres Kladno má nejhorší výsledky spadu
roztočů z celé ČR. Aniž by chtěl přítel Volek bagatelizovat tuto nepříjemnou zprávu a možná i skutečnost, nastínil
ještě jedno možné vysvětlení: Výsledky kladenského okresu mohou být také tak špatné, protože si necháváme
vzorky vyšetřovat v laboratoři v Dole, kde roztoče skutečně počítají (viz neblahé zkušenosti s „nulovými“
výsledky v laboratoři v Lysolajích).
Ohnisek moru od roku 2016 ubylo a je pouze jediný případ otravy včelstev. Přítel Volek dále připomenul
skutečnost, že dostal-li někdo dotaci na vybavení, zavazuje ho to také vybavení po smluvenou dobu používat.
Do Hradišťka je třeba nahlásit nové stanoviště co nejdříve jeho po založení. V září a říjnu ocitá se Hradišťko ve
stavu zahlceném. K funkcionářům: statistiky v CISu musí sedět, vychází se z nich při výplatě dotace.
Kladenští přijímali na aktivu aktivní chválu za akci „Hrr na mor“ a to především z řad základních organizací. Svaz
nahlíží na akci mírně skepticky, protože kraj nebyl vyšetřen celoplošně. Bylo by potřeba, aby na republikovém
výboru jasně zaznělo, že kladenští včelaři zajistili z peněz kraje vyšetření stanovišť rozprostřených po celém
Středočeském kraji a to zcela nezištně. Příteli předsedovi (jak sdělil) chválili tento počin i v Hostomicích na oslavě
120 let tamní organizace. Akce je vyúčtovaná a přítel Volek tedy nemusí jít „sedět“. Případně by rád do Vinařic,
kde je pro tyto případy již domluven že zde povede včelařský kroužek. Přítel předseda ještě jednou poděkoval
týmu v čele (nikoliv včele) s Danou Belušovou.
Svaz se chce pokusit sehnat prostředky (v hrubých odhadech 40 mil Kč) na plošné vyšetření moru včelího plodu v
celé ČR. U tohoto „Národního ozdravného programu“ vidí přítel Volek problém nejen v získání peněz samotných,
ale i v kapacitě laboratoří, kterých je s danou akreditací v současné době v ČR pouze 5 (slovy pět). Laboratoř Agrola
má sice akreditaci, ale nemá ji uznanou Státní veterinární správou. Zatím řadí přítel Volek tento záměr do žánru
sci-fi, ale přál by si, aby se to svazu zrealizovat podařilo.
Pro uplatnění náhrady škody ze svépomocného fondu je třeba fotodokumentace škody.
Mají se zveřejňovat majetky a závazky ZO formou veřejného rejstříku.
Celý program aktivu (prezentaci) může přítel Volek poskytnout maje jí na flash disku.

Organizace přípravy léčení
Přítel Volek dále poreferoval o nákupu kompresorů za dotaci 200 tis od Města Kladna. Na jednání Okresní
organizace se budou tyto přístroje muset nějak rozdistribuovat. Každá základní organizace dostane minimálně
jeden, tak snad se nepoperou. Dodávka motorových kompresorů vázne na polských komponentech. Nebude jich
deset, ani sedm, ale maximálně pět, a to se ještě neví kdy. Stále je to však jen cca polovina potřebného počtu.
Přítel Volek je proto odhodlán jít po volbách na radnici ať tam bude reprezentace v jakékoliv politické barvě a
nevracet se bez prostředků na druhou polovinu kompresorů.
Přítel Linhart seznámil přítomné se skutečností, že již ne on, ale přítel Táborský bude léčit Buštěhrad, Lidice a
Makotřasy.
Přítel předseda vyzval přítelkyni Belušovou, aby všem povyprávěla o exkurzi na Slovensko, na kterou „jsme všichni
velmi chtěli, ale nevyšlo nám to“ (narážka na skutečnost, že z kladenských včelařů se zúčastnilo 3 ks). Přítelkyně
Belušová tak učinila. Exkurze byla tak bohatá, že na její popis zde není dost prostoru. Ostatně přítelkyně Belušová
v této souvislosti předeslala, že fotografie a některé zajímavé poznatky z cesty by promítla v rámci Medových
Vánoc. Do programu chce zařadit i přítele Bernáška a také jeho reportáž z Exotických cest. Kolovala knížečka o
jednom z navštívených míst – Včelárské pasece Kráĺová při Senci.
Medové Vánoce proběhnou 5.-9.12. opět v Oáze, ale v nové, hlubší prostoře, která skýtá zas jiné využití. Měly by
proběhnout přednášky například pana Solčanského, nebo paní Gabriely Hiklové. Prosincová schůze ZO se bude
konat právě v Oáze. Vynalézavost, s jakou přítelkyně Belušová směřuje kladenské včelaře na Medové Vánoce,
nezná mezí.
Diskuse
Přítel Jirák se dotázal na radnicí chystané útočiště pro spolky v bývalé hospodě U Kulatý báby v Podprůhonu. Jeho
dotaz zamířený na stav příprav nebyl zcela správně pochopen a dostalo se mu od přítele předsedy shrnující
informace o projektu jako takovém. Každopádně jsou prý ještě nutné stavební úpravy, a tedy že se využívání
budovy zatím nechystá.
Přítel předseda vyprávěl o včelařích z německého města Pirna, kteří mají freundschaft s Hostomickými a jejich
návštěvě ve včelařském muzeu v Kolči. Němci byli oslněni nejen muzeem, ale i skutečností, že již před tolika lety
zde existovala továrna na úly. Onemocněla překladatelka, proto musel přítel předseda oprášit němčinu a „nic z něj
nevypadlo“. Přesto předseda mluvil o potencionálním, hypotetickém a možná se eventuálně rodícím kontaktu
s uvedeným městem (založeném možná na znakové řeči).
Padl dotaz na přítele Volka, zda i letos bude zájem ze strany pořadatelů Midifestu v kině Sokol doprovodit tento
festival chutí kladenských medů. Přítel Volek sdělil, že neví. Vzhledem k tomu, že se festival koná již tuto sobotu,
se asi s kladenskými včelaři ani jejich medy nepočítá.
Na konto tohoto dotazu vznikla debata o cenových, ale i mnoha jiných aspektech menších balení medu se sondou
do hlubinné psychologie zákazníka.

Zapsal přítel Jan Červený

