Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 6. 6. 2018

Přítel předseda musel svoje představení plánu schůze uspíšit, když mu do něj rovnou přítel Linhart začal říkat
svůj příspěvek, ale podařilo se a schůze se šťastně a zdárně zahájila. I účast byla (navzdory pěknému počasí a
pěknému datu) slušná.
Aktuální zdravotní situace
Přítel Linhart nabádal ke sledování spadu roztočů a k použití Formidolu (čtyřicítky). Přítel Volek poreferoval o
dokončení akce „Hrr na mor“. Odhaleno bylo ještě ohnisko v Mnichově Hradišti, dále již žádné. Plán vyšetřit více
než 2000 vzorků byl těsně splněn, což odpovídá cca 1/3 stanovišť Středočeského kraje. Přítel Volek rozdal
poděkování v podobě děkovného lístku s měnícím se obrázkem včel, ze kterého se včelaři radovali až do konce
schůze. Třetí z triumvirátu léčitelů - Marek Štochl - proslov neřekl, jsa nepřítomen. Přítelkyně Belušová sdělila
aktuality s ohniskem MVP v Rynholci. Pálí se jen jedno včelstvo. Středočeský kraj na tom není tak špatně jako
například Severomoravský, kde jsou ohnisek MVP desítky.
Zlatá včela
Přítelkyně Belušová povyprávěla o akci Zlatá včela konané naší ZO, a to na Čabárně. Vznikla finanční ztráta cca
20tis, způsobená odřeknutími účasti cca 30 dětí na poslední chvíli. Bude krýt Čabárna – výhodné spojení. Přítel
Volek nabídl také finanční pomoc od OO. Přítelkyně Belušová poděkovala dobrovolníkům z řad kladenských
včelařů, kteří s akcí pomáhali, a odměnila je igelitovou taškou. Ta ve svých útrobách obsahovala mimo jiné
rozpěrák s logem soutěže. Ohledně kladenských včelařských nadějí se zdá, že by se mohla líhnout „nová Bára“
(Bára Vlasáková - naděje na nástupkyni Báry Kašparové, výherkyně celostátního kola Zlaté včely z roku 2016).
Přítelkyně Vendulka rozdala pro zajímavost test, který děti psaly. Dospělí navštívili během soutěže Rosťu Ovčárika
ve Slaném, kterému se podařilo některé z nich do včel docela slušně zainteresovat, jak se později ukázalo v muzeu
v Kolči. Přítel předseda následně víc než pochválil organizaci soutěže, tedy její strůjce (především přítelkyni
Belušovou a přítele Cafourka) jakož skvěle fungující i radiové spojení mezi všemi.
Pozvánky
Následně bylo učiněno několik pozvánek – Například na Medovou Koleč. Pro ni se hledají věci do tomboly, ideálně
nějaké, co se nebudou doma hodit (sice zpravidla ani jejich výherci, ale když se věc pěkně zabalí…).
Dále pozvánky na workshopy o pěstování bylin (Heřmanov - 23.6., Načeradec - 9.6.), na Medové slavnosti na
Hrádku u Nechanic (30.6.), na apiterapeutickou tiskovku (27.6. od 9:00) a besedu (27.6. od 17:00), s rumunskou
kapacitou ověnčenou mnoha tituly a funkcemi v podobě Dr. Stefana Stangaciu, na výstavu „Včely ze všech ú(h)lů“
v Pardubicích.
V září proběhne exkurse orientovaná na biodiverzitu zahrad a s návštěvou včelařů na Slovensku a také setkání
s Hostomickými, kteří budou slavit stodvacítku.
Medové Vánoce
Spolkový dům u Kulaté báby zřejmě tak rychle nevznikne, proto je již třeba domlouvat Oázu. Spojkou je přítelkyně
Jiroušková. Můžeme se těšit, že Oáza se údajně proměňuje na více multikulti- centrum. Nutno včas prostory (asi
jiné než loni) zarezervovat. Proběhla krátká porada, je-li to od středy do neděle dlouhé, či nikoliv. Asi ano, ale
jasné slovo nepadlo. Termín raději 12.-16.12. než na Mikuláše, kdy to může být v Oáze pěkně ostré.

Přijímání
Přijímala se přítelkyně Kateřina Mrkvičková. Dochází do kroužku, odkud má i dvě včelstva. S nimi bude včelařit
v Buštěhradě. Při hlasování nikdo nezapochyboval – všichni pro, 0 se zdrželi, 0 proti. Přítel předseda vyslovil
uspokojení nad úspěšnou feminizací (tedy demaskulinizací) naší čím dál více genderově vyvážené ZO.
Téma
Tématem několika promluv byla opatření pro kvalitní a početnou generaci zimních včel.
Různé / diskuse
Přítel Volek povyprávěl, jak svedl na dětském dni v Družci souboj s hasiči o pozornost dětí. Hasiči se stříkačkou a
další technikou dlouho vedli a děti mu z přednášky postupně ubývaly. Přítel Volek však nasadil kuklu a
v rozhodující chvíli i dýmák (opak stříkačky), čímž hasiče zcela deklasoval. Dýmák na děti zabral tak, že měl přítel
Volek velkou práci vyrvat ho před cestou domů okouzlenému chlapečkovi z ruky. Přítel Volek měl dobrý pocit
z navázaných kontaktů se školami a ze zasetého semene zájmu o včelařství.
Přítel Plecitý avizuje oddělky, bude vyzývat včelaře k jejich postupnému odebírání.
Dále byla řeč o tom, že letošní rok je cca o měsíc napřed před normálními roky. Přítel předseda ho dokonce
přirovnal k roku 2007. Řeč byla i o melecitóze. Letošní rok na ní má podle jistých indicií našlápnuto. Vzhledem
k mírné toxicitě pro včely je nejlepší dát melicitózní rámky zkrmit nejbližším medvědům.
Přítelkyně Vendulka, ex-pokladnice a emeritní účetní v jedné osobě neopomněla připomenout včelařům, aby po
prázdninách donesli vyplněný formulář k dotaci 1.D.

Zapsal přítel Jan Červený

