Zápis z členské schůze ZO ČSV o.s. Kladno - 8.1.2014

Schůze se nesla v mírně nostalgickém duchu. Důvodem byla skutečnost, že je to naposledy co se
scházíme v restauraci U Admirála. Schůzovalo se tu asi 13 let. Příště již v restauraci Česká Lípa, kde se
ale v dávných časech včelaři také scházeli - je to tedy jakýsi návrat.
Léčení
Přítel Volek připomněl, že je nařízen odběr měli kvůli vyšetření na mor včelího plodu z důvodu
pětiletého výročí zažehnání výskytu a vyjmenoval katastry, kterých se to týká.
Různé
Přítel Zdych nemohl nezmínit jakési tahanice na ústředí, přičemž vyzval všechny k zachování klidu a
připomněl, že naše ZO funguje kontinuálně spolehlivě bez ohledu na děj v čele svazu.
Dále nabádal ke čtení časopisu včelařství – výzkumný ústav připravil specializované kurzy (ve slově
„kursy“ došlo k fatálnímu přeřeku, který mi předseda zakázal do zápisu zaznamenat, všichni si ho ale
zapamatovali).
Plán práce bude na výroční schůzi. Hoši z Klatov už ho sice k novoročnímu přání přiložili, ale my jsme
měli práci s Medovými Vánocemi.
Přítel Mauric se podělil se špatnou zkušeností s kurzem Výzkumného ústavu - vaření medového piva.
Ten prý začal zpochybněním jeho chutnosti a návrhem změnit téma na medovinu.
Medové Vánoce
Došlo k velice plodné a konstruktivně-kritické reflexi Medových Vánoc. Příště pozor na: dobré
osvětlení, větší zaujmutí, knihu ohlasů na viditelném místě, možná kratší celkovou dobu, víc škol
dopoledne, mít poučeného prodejce, neztrácet se v jiném sortimentu (vánoční ozdoby), mít na
prodávané medy i včelařské igelitky, být výrazně coby pořadatelé označeni vestami, (kuklami), nebo
alespoň vizitkou jako měl Přítel Kosinoha (přičemž případný odznak ještě dodá na důvěryhodnosti),
mít po ruce nějaké vizitky nebo letáky pro zdůraznění náborové povahy akce, dát větší důraz na
prodej produktů. Původní myšlenkou byl i osobní prodej svého (certifikovaného) medu mnoha včelaři
ve zdravě konkurenční atmosféře. Byly i hlasy pro konání o týden dříve. Nicméně až na narušení
harmonie menežerem přilehlého obchodu pozitiva jasně převládala. Přítel Petriščák si posteskl nad
rozpočtovou politikou svazu a malou podporou akcí jako je ta naše.

Zapsal přítel Jan Červený

