Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 4. 9. 2019
Přítel předseda zahájil s pětiminutovým zpožděním schůzi, na které bylo včelařů poměrně požehnaně. Vzápětí
kdesi zpod stolu vykouzlil květinu a popřál přítelkyni Belušové k narozeninám.
Přítel Plecitý a jeho zprávy z výboru republikového
Přítel Plecitý seznámil včelaře s nejdůležitějšími body jednání republikového výboru. Byla zmíněna témata:
pojištění statutárních členů ČSV, nespokojenost některých členů s prací vedení (prohrané soudní spory apod),
bilanční zpráva sekretariátu plná čísel, zvýšení příspěvku do Svépomocného fondu, užití fondu např. při požáru u
naší kladenské přáítelkyně Uldrichové, zvýšení členského poplatku o 100 Kč (na 300 Kč) či neměnné rozložení
administrace 1.D.
Klatováci
Přítel předseda, který naši ZO čile representuje v mezi-ZO výměnách, družbách a pobytech, podal zprávu z akce
našich přátel - přátel Klatováků. Zevrubně popsal program akce a vzkázal vřelé pozdravy. Přítelkyně Belušová
podotkla, že příště jsme hostitelskou ZO my, čímž zavdala k závažným myšlenkám, čím se před včelaři z Klatov a
Hostomic blýskneme my.
Přijímání
Přijímali se dva mladí přátelé, můži. První z nich, nyní již přítel, Filip Ondráček včelaří v kooperaci se sousedem již
6 let v Brandýsku, kde má na zahradě 2 úly. Pro: všichni, proti: 0, zdrželi se hlasování:0. Filip Ondráček přijat.
Druhým je Michal Červenka, který již delší dobu chodí na kroužek Čabárnu. Včelařit bude s pěti včelstvy ve
Švermově, odkoukal to od dědy a včely má od přítelkyně Belušové. Pro: všichni, proti: 0, zdrželi se hlasování:0.
Michal Červenka přijat.
Změna stanov
Připravuje se změna stanov ČSV. Toto téma bylo lajtmotivem celé schůze a jednotlivý řečníci se k němu stále
vraceli. Změny byl uvedeny v oběžníku, projednávají se. Přítel Volek doporučuje si stanovy přečíst, sic jsou psané
právním jazykem. Za sebe by přítel Volek kladl důraz spíše na úpravu (respektive doplnění) jednacího řádu, který
by měl být pro mnohdy bezradné funkcionáře jakýmsi vodítkem pro různé situace. Že tomu tak není je vidno třeba
na kauze hostivicko-jenečské. V souvislosti s tímto tématem byla připomenuta kauza mladoboleslavská. Dle
přítele Volka, podněty a připomínky k úpravě stanov může dát každý z nás. Zazněl podnět z publika, zda bychom
se tomu mohli věnovat nějakou chvíli příště. Přítel Plecitý je ochoten diskutovat, ale nelze suplovat vlastní studium
stanov zájemcem.
Ke sjezdu
Přítelkyně Belušová by neviděla jako nutnost, aby se Sjezd konal v Praze. Připomenula, že je třeba většího tlaku
zespoda a vyslovila podezření, že někteří členové republikového výboru tam možná spí. Přítel Plecitý uvedl na
pravou míru, že sice nespí, ale na druhou stranu ani nemluví (někteří). Poslední sjezdy byly v hotelu Pramen, nyní
to bude v Tophotelu Praha na Chodově, za cca 800 tis, tedy o cca 400 méně než v Pramenu.
Různé / diskuse
Přítel Plecitý upozornil na skutečnost, že je přijata nová vyhláška upravující kompetence k učitelství včelařství, řeší
se ale již nedostatky této úpravy – formálně nedostačující (byť jinak zcela dostačující) vzdělání ale staršího typu.
Byly předneseny pozvánky na otevření včelařského centra Kralovice – 14.9. a na přednášku přítele Švamberka o
Apimondii v Montrealu – bude se konat během Medových Vánoc.

Lečení – přítel Linhart uklidnil auditorium, že léčiva máme dost a seznal jako přínosnější se léčení věnovat až příště.
Přítelkyně Belušová vyzvala zájemce k odevzdání vosku těmi včelaři, kteří si přejí jeho transformaci v mezistěny
přítelem Balaštíkem. Buď nutno předat na schůzi 2.10 nebo na následující schůzce včelařského kroužku.
Přítel Alois Štamberk byl zachycen na odchodu a bylo mu pogratulováno k jubileu, které je v jeho věku každý rok.
Přítel Plecitý poreferoval o jiné klatovské akci s přednáškami a k tomu připojil informaci o podprůměrném roku
co se výnosu medu týče. Ceňte si svého medu. U další řečníků nabývalo toto obecné a jemné doporučení povahu
již skoro konkrétního nabádání ke zdražení medu, podpořeného srovnáním cen ze Slovenska, nota bene ze světa.
Padla připomínka existence formuláře k dotaci 1.D – do 16.9. odevzdat, do 30.9. je nutno administrovat.

Zapsal přítel Jan Červený

