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Přítel předseda zahájil, okřikl „pavlač“ rušící po jeho pravici a začalo se. Hojně navštívená schůze se nesla
v poklidném tónu a na důvěrně známém půdorysu.
Úplně první informací bylo, že přítelkyně Jiroušková již je na odchodu (ze schůze). Pokud na ní někdo něco měl,
měl příležitost. Následovalo poděkování předsedovo expokladní přítelkyni Vendulce za její exčinnost a
extrpělivost.
Organizace přípravy léčení
Přítel Linhart vyzval důvěrníky, aby si u něj zamlouvali vyvíječe aerosolu, přičemž data 1. a 2. 12 jsou již zamluvená.
Hrrr na mor 2
Přítelkyně Belušová poreferovala o přípravě druhého ročníku akce Hrrr na mor. O dotaci Středočeského kraje musí
rozhodnout zastupitelstvo. SVS přislíbila případně pomoc s oslovením neorganizovaných včelařů. Je snaha zapojit
celé organizace. Zdar a prospěšnost akce byla uznána nejen Krajem ale i Státní veterinární správou. Případný
průběh by záležel na tom, kolik se posbírá vzorků. Přítelkyně Belušová shrnula, jak udělat vzorek. Bylo by to opět
hodně práce, ale lze využít získané zkušenosti. Zdroje informací budou opět časopis Včelařství a internetové
stránky hrrnamor.cz. Přítel Volek stvrdil vše řečené.
Příprava Medových Vánoc
Přítelkyně Belušová shrnula vše o přípravě Medových Vánoc. Kdo může, nechť distribuuje letáčky. Jako jiné roky
(ani tento není výjimkou) jsou potřeba dobrovolníci, kteří by se ujali škol, školek ale i paní učitelek. Dále budou
(zejména na úterý) potřeba aranžéři, věšiči, rozmisťovatelé, zavěšovatelé, připevňovatelé, ale také i zapůjčitelé
exponátů do výstavky (nikdy se nic neztratilo ani nepoškodilo). Svaz nechal vyhotovit nové roll-upy o 100 letech
včelaření pod hlavičkou samostatné republiky – máme je zamluveny. Byl problém sehnat perníčky, ale napeče
přítelkyně Hiklová. Přítelkyně Belušová avizovala výtvarnou soutěž pro děti o nejlepší etiketu, pro včelaře zase o
„Coolmed“ (ZO Kladno valí s cool vlnou a je in). Demontovat se bude výstava v neděli po 16 hodině. Na MV si lze
také udělat bazárek přebytečných včelařských věcí.
Tím se přítomní ocitli v části Diskuse:
Podnět přítel z pléna - dostal dva časopisy Včelařství, druhý měl přijít do schránky pravděpodobně někomu jinému
z Kordačovy ulice. Podle toho, co sdělila přítelkyně Belušová, však může nálezce mluvit o štěstí, které se neopakuje
dvakrát za život – listopadového Včelařství se jakousi chybou tiskárny vytisklo málo a jedná se o silně nedostatkové
zboží. I kroužek přišel zkrátka.
Přítel Zdych (a pak i další) pohovořil(i) o mezinárodní (i když…?) včelařské výstavě v Olomouci. Vyplynulo, že
výstava neměla chybu mimo nefungující sféru občerstvení. O zasycení hladového žaludku nemluvě. Přítel Pláteník
byl výstavou okouzlen a mluvil působivě o přímo plejádách přístrojů a vychytávek, o myriádách ometačů, ohřívačů,
vyfukovačů a podobných přístrojů. Zavzpomínal také na dobu před dvaceti lety, kdy to bylo o poznání nuznější a
o takovémto sortimentu se včelařům ani nesnilo. Na výstavě zjevně triumfovalo truhlářství přítele Břínka. Zdařilý
slovenský přístroj na tvorbu mezistěn z vlastního vosku poněkud překlopil téma hovoru do sféry mezistěn jako
takových a potažmo kvality vosku.
Přítel Plecitý si vzal slovo a poděkoval včelařům, kterým dělal oddělky, že si je vyzvedli včas a že s nimi byla dobrá
komunikace. Následně pronesl filipiku proti plastu ve včelách.

Přítel Volek vedl kritickou řeč ohledně dosavadnímu způsobu léčení, kdy se příliš spěchá a nebere se v potaz teplé
počasí, které má za následek zalétávání a hojnou přítomnost plodu ve včelstvech.
Přítel Kabát nabízí k prodeji maringotku.
Přítelkyně Belušová nabídla individuální zpracování vosku na mezistěny panem Petrem Balaštíkem z Mikulčic, již
od minimálního množství, cca 5 kg. Kvalitně vytavený vosk každému včelaři, s garancí dodržení původu, zpracuje
válcováním na rozměr, který si určí. Podepsaná a zvážená balení vosku je možné odevzdat na Čabárně nebo při
Medových Vánocích a bude využito hromadného odvozu ke zpracování. S dodáním vosku neotálejte, jinak je
možné si vosk odeslat či odvézt samostatně. Ke zpracování většího množství vosku, cca 50kg je opět, jako letos
zjara, možné využít firmu AnnKas v Úštěku.
Zapsal přítel Jan Červený

