Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 7. 12. 2016
Přítel předseda zahájil asi nejkratší schůzi v uplynulých letech tím, že tradičně přečetl pořadí příspěvků, které se
tradičně pozměnilo. Zastavil se u posledního bodu – výroční schůze (a zejména tance na ní), ale bylo mu vzápětí
přítelkyní jednatelkou připomenuto, že v úvodu se tradičně pouze čtou body programu.
Mimořádná pochvala od přítelkyně Vendulky
Jako první přišel na řadu bod 3) ve kterém dostala slovo přítelkyně pokladnice Vendulka. Přítomní včelaři se již
psychicky obrňovali proti tradičnímu vyspílání za špatně vyzvednuté peníze. To se však nekonalo, naopak jako
blesk z čistého nebe přišla pochvala za průběh vyzvedávání peněz, odevzdané Plné moci i za samostatné placení
příspěvků v případě nových členů. Auditorium, které se ještě nestihlo vzpamatovat z tohoto šoku se také
dozvědělo, že fungující model současného odevzdávání plných mocí inspiroval i jiné ZO. Přítelkyně Vendulka dále
navrhla hlasovat o tom, zda příspěvek od ČSV za léčení (orientačně asi 80 Kč na člena ZO) nenechat na společném
účtu a nevyužívat na společné výdaje na léčení. Dále navrhla přítelkyně Vendulka hlasování o tom, zda posílat
peníze z dotace 1.D převodem na účty, nebo předávat (jako nadále) fyzicky. Jak ona sama, tak přítel předseda, tak
i přítel Volek se vyslovili za ponechání stavu jaký je teď. Zodpovědné odbavení cca 100 bankovních převodů je dle
přítele Volka rasovina, na kterou není nikdo vyhrazen. Přítel Zdych zase problém nahlíží tak, že je dobré, když
někteří včelaři dorazí alespoň jednou za rok a předsednictvo má možnost přesvědčit se na vlastní oči, že existují a
prohodit pár slov. V souvislosti s tématem dotací informovala přítelkyně Belušová přítomné o záměru zrušit účet
u České spořitelny a zavést ho u Fiobanky (bez poplatků).
Léčení
Nepřítomného přítele Štochla omluvil a zastoupil přítel Linhart s krátkou informací o zdárném průběhu léčení a
se vzkazem, aby si důvěrníci domluvili termíny na vypůjčení kompresoru. Malý kompresor je zamluven až do MV
velký je k dispozici. V této souvislosti předběžně nastínil, že by bylo strategické pomalu přemýšlet o pořízení
třetího kompresoru. Kdyby se jeden ze stávajících porouchal, nejsou na něj některé náhradní díly. Je třeba, aby
v lednu (resp. již na začátku na schůzi) předali důvěrníci příteli Štochlovi seznamy a peníze za léčení.
Medové Vánoce
Přítelkyně Belušová částečně zopakovala a částečně upřesnila program blížících se MV. Navážet materiál
z Čabárny se bude v pondělí 12.12., v Oáze se bude vykládat od 19 hod. Vlastní stavba expozice bude probíhat
v úterý od 8:30 dokud nebude hotovo. I ženská ruka nalezne svou úlohu, zejména na poli dekoratérství. Ideální by
bylo mít 4 žebříky či velké štafle a také nemnoho chvojí – kdo může zajistit? Hřebíčky můžeme zahodit, prostor je
vybaven moderním závěsným systémem. Tato i jiná témata by bylo ideální probrat na malé schůzce po velké
schůzi (a zřejmě se tak stalo). Přítelkyně Belušová nechala kolovat formulář pro zájemce o prodej medu na MV.
Díky příteli Linhartovi budeme mít na MV i perníkářku, a to ve středu a v pátek vždy od 15 do 17 hod.
Další akce
Zajímavá přednáška se chystá na únor, kdy by měl přijet přítel Cimala o pohovořit chovu matek. Z Kolče přišla
pozvánka do Slatiny na přednášku přítele inženýra Jana Jindry - 10.12. ve 14:30.
Výroční chůze a prostor pro ni
Dále se téma stočilo na hledání vhodného prostoru pro konání výroční schůze. Padlo několik návrhů kladenských
hospod (U Meisnerů, U Admirála, Dřevák, U Zlatého selátka, Na Slovance, U Bejčků, Máka apod.), které byly
v diskusi podrobeny všeobecné expertize co se kvality a ceny jídla, možnosti parkování, teploty a vlhkosti

vzduchu a velikosti sálu týče - s nejasným výsledkem. Přítel Volek navrhoval volnější systém, jaký viděl nedávno
ve Velvarech. Jádrem problému je, že je neodhadnutelné, kolik včelařů se dostaví. Přítelkyně Vendulka
opakovaně navrhovala poptat zájem nějakým sčítáním či dotazníkem, nebyla však vyslyšena. Minule na
velkoryse koncipovanou akci přišlo do Zlatého Selátka málo lidí - jak poznamenal přítel předseda židle
hrály přesilovku. Dle přítelkyně Belušové se včelaři báli tancovačky. Téma se musí dořešit s ohledem na průzkum
různých možností.
Právě v momentě, kdy byl přítel předseda pohroužen do představování dříve zmíněného včelaře inženýra Jindry,
vyšlehl plamen v rohu místnosti za současného zhasnutí světel v sále. Efektní pyrotechnický úvod a zpěv „hodně
štěstí zdraví atd.“ ohlásil oslavu šedesátého výročí narození přítele předsedy. Přítel předseda obdržel dort
s fondánem se včelařskou tematikou, klobásovou kytici, skleněný džbánek (až skoro džbán) a polibky (pouze od
ženské části představenstva). Za toto všechno poděkoval všem přítomným.
Když dojatý přítel předseda správně vytušil a poznamenal, že je zřejmě „po schůzi“, připomenula se přítelkyně
Vendulka s hlasováním. To také vzápětí proběhlo. Hlasování zda mohou peníze na léčení zůstat na účtu ZO a
být použity centrálně namísto vyplácení jednotlivým členům proběhlo s výsledkem Pro – všichni, proti 0,
zdržel se 0. Tyto peníze tedy nebudou rozdělovány jednotlivým členům ZO a zůstanou centrálně využívané
základní organizací. Hlasování zda změnit systém vyplácení dotací na elektronický (převodem na účet)
proběhlo s výsledkem Pro 2, zdrželi se 4 a proti všichni ostatní. Přechod na elektronické posílání peněz se tedy
nebude (zatím) konat, zůstaneme u tradičních metod prohlubujících osobní mezilidské vazby.
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