Zápis z výborové a členské schůze ZO ČSV o.s. Kladno - 7.11.2012
Ad 1) Úvod
Přítel Zdych přítomné přivítal a vyjádřil spokojenost, že se počet členů ZO rozrůstá. Zatímco před cca
8 lety to bylo členů kolem 40, dnes je jich asi 70. V roce 1989 to však bylo 170 – ještě máme co dělat.
Ad 2) Přijetí př. Křivanové
Jednomyslně byla přijata nová členka přítelkyně Křivanová. Představila se, řekla, že jí nepřehlédneme
díky její výšce (opravdu) a dále že chodí již rok do včelařského kroužku na Čabárně. Vlastní včely už
má. Protože včelaří pod staroslavnou Budčí, spadala by do ZO v Kolči, která však bohužel nefunguje
zdaleka tak dobře jako naše ZO. To potvrdil i další člen – přítel Linhart. Včelař si může vybrat sám
základní organizaci.
Ad 3) Průběh léčení
Protože byl přítel Volek nepřítomen, promluvil o léčení přítel Zdych. Ukázalo se, že zdaleka ne všichni
léčili již dvakrát, ale samozřejmě to nevadí. Přítel Smetana udělá revizi kompresorů a předloží účet,
který přítelkyně Čermáková (nerada – jako správná pokladnice) proplatí. Přítel Hess vypnul rádio,
které hrálo v koutě, za což sklidil potlesk. Do potlesku přišel přítel Petriščák a mohl tak snadno mít
dojem, že se tleská jemu. Druhé ošetření aerosolem není dotované. Přítel Kabát vznesl námitku, že
při léčení je 3,- Kč za včelstvo vzhledem k režijním nákladům málo a že by cenu zdvihl na 6,- Kč.
Přítomné vystrašila odpověď, s jakou se potázal přítel Štamberk – totiž že pokud je benzín drahý, má
chodit léčit pěšky. Pak se ale ukázalo, že tuto radu dal příteli Štamberkovi přítel Řezníček, který je už
několik dlouhých let mrtev. Otázka náhrad za náklady a čas spojený s léčením bude řešena na výroční
schůzi. Leo Dvorský na přednášce doporučoval Formidol po 1. snůšce. Mor včelího plodu je všude
kolem nás a čeká...
Ad 4) Medové Vánoce
Přítel Petriščák poreferoval o průběhu příprav Medových Vánoc. Hledají se ještě nějaké doplňkové
kulturní vložky. Přítelkyně Belušová má připravené zajímavé aktivity pro děti (výroba vlastní etikety
na med, potisk triček včelí tematikou). Bude spolupráce s Kladenským deníkem (otázky). Svaz
poskytne putovní výstavu za zvláštní podmínky důsledného oddělování propagace akce a prodeje
medu. Přítel Prokop jsa zvolen za ředitele personálního pokrytí celého průběhu vyzval všechny
přítomné, aby pokud možno dorazili a nahlásili kdy. Přítel Kosinoha významně a tajemně rezignoval
na svůj prodej medu na Medových Vánocích z „osobních důvodů“, což v přítomných vzbudilo mnoho
otázek. Role průvodce se ale nezřekl. Byly diskutovány otázky praktického provedení a bezpečnosti
odlévání voskových svíček. Přítel Smetana navrhnul kuchyňskou linku, které si př. Zdych při prohlídce
prostoru nevšiml. Přítel Linhart byl zvolen ředitelem přes odlévání svíček. Bude tam asi už i ve čtvrtek
a v pátek, protože už ví dopředu, že bude otrávený z práce a rád z ní odejde. Přítel Kabát má doma
150 voskových figurek, ale také patřičně pokapanou podlahu, za což mu paní nadává. Proto všechny,
kdo se 12-15.12. chystají v Oáze odlévat svíčky od tohoto záměru zrazoval. Nicméně se to nepodařilo
a záměr trvá. Pokud se první den ukáže, že to nejde, záměr se v tichosti stáhne. Byl také na popud př.
Zdycha diskutován catering, konkrétně klobásky a další možnosti stravování a občerstvení.
Ad 5) Diskuse

Přítel Petriščák připomenul dotaci pro začínající včelaře a požádal, aby se mu tito ozvali s účty. Přítel
Smetana se znovu nabídl s předěláním medometu na pohon vrtačkou. Přítel Zdych nechce mazat
příteli Smetanovi med kolem huby, ale zařízení si pochvaluje a je s ním spokojen i na svém 42rámkovém medometu. Na závěr přítel Zdych připomenul všem přítomným, aby nezapomněli zaplatit
útratu. Manko platíval za vedení přítel Pláteník a ten tu dnes není…
Zapsal přítel Jan Červený

