Výroční členská schůze ČSV o.s., základní organizace
Hradec Králové
Kde:

Základní škola Hradec Králové Habrmanova 130

pozor změna místa, Jiráskova ZŠ ne!!!!!!!!!!!!!!!!
jídelna školy, roh ulice Habrmanova a Nerudova ( naproti ČSOB)

čas – 7.2.2009 sobota, začátek 7.30 hod. konec 12 00.hod
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program: Sběr měli, zpráva o činnosti včelařského spolku za uplynulé období,

zpráva zdravotní komise, zpráva revizní komise, přednáška učitele včelařství
přítele Karla Vrzáně, občerstvení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Informace týkající se sběru měli – postup:

Několik dní před odevzdáním měli ometeme podložky ze všech úlů na stanovišti,
zbavíme vzorek mrtvolek a necháme vše řádně usušit.vzorek sesypeme do
papírové krabičky, tuto řádně označíme jménem chovatele a počtem včelstev(
samolepka se jménem a číslem přiložena v dopise). Pro každé stanoviště
odevzdejte jeden směsný vzorek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Dále: V dopise je přiložen formulář, který prosíme zkontrolovat a doplnit o případné
změny , které nastaly, uveďte prosím emailové internetové spojení na Vás, chtěli
bychom zprávy pro Vás zasílat touto cestou.Tento formulář přineste a odevzdejte
spolu s mělí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další členská schůze našeho včelařského spolku se uskuteční dne 7.3.2009 ( sobota)
v 8.00.hodin, zde v jídelně této školy konec 14 hodin
zde se dovíte jaký je zdravotní stav našich včelích miláčků, součástí setkání včelařů
bude přednáška přítele Kolomého na téma - chov matek.Prosím poznamenejte si
toto datum do pracovního kalendáře, pozvánka na tutu akci nabude už zasílána
(celý plán práce včelařského spolku na rok 2009 najdete na www.vceliweb.cz )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace o připravovaném zájezdu:

Na 9.května 2009 (sobota) připravuje OV ČSV Hradec Králové zájezd k příteli
Kolomému do Starého města u Bruntálu, na prohlídku včelí farmy, pojede se
autobusem, zájemci se přihlásí na této výroční schůzí a zaplatí předpokládanou
cenu zájezdu 300,- Kč. Tato záloha je v případě odřeknutí zájezdu nevratná.

Přátelé včelaři, žádám Vás o Vaši účast 7.února v 7 hod. 30 min včas,

děkuji a jsem s pozdravem

Ve Stěžírkách 26.1.2009

Ing. Kupka Radim
předseda „Včelařského spolku pro Hradec Králové a okolí“(1906)
mobil 776 100 321
www.vceliweb.cz

Na rohu Nerudovy ulice a Habrmanovy ulice je školní jídelna ZŠ Habrmanova,
( naproti jídelně v Habrmanově ulici je ČSOB)
Hradec Králové

