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ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU 
PRO KLADNO A OKOLÍ   1901 – 2021

Vážení včelaři, milí přátelé!

V  letošním roce oslaví naše základní organizace Českého svazu včela-
řů z. s. Kladno 120. výročí od jejího založení. Z historie víme, že mnoho 
kladenských včelařů bylo známých jako nositelé včelařského pokroku. 
Do dnešních dnů na ně s  láskou a určitou nostalgií včelařská veřejnost 
ráda vzpomíná.

Co platilo v roce minulém, neplatí v roce následujícím. Včelaři vždy patřili 
k nejvíc pokrokovým lidem ve svém okolí, neboť včelaření je nejen krásný 
koníček, ale i možnost vnímat okolí a přírodu. Kdo tomuto kouzlu pro-
padne, posílí v sobě hřejivý pocit, že pomohl udržet krásu a rozmanitost 
přírody kolem nás.

Závěrem bych rád poděkoval všem přátelům, kteří se zasloužili a  do 
dnešních dnů se podílejí na chodu, činnosti, rozvoji kladenské organi-
zace. K letošnímu 120. výročí a do dalších let přeji všem mnoho zdraví, 
štěstí a nezapomenutelných chvil mezi včelami.

8. 2. 2021
Robert Plecitý  /  Člen RV ČSV

„Včelařství a příroda 
kolem nás se dynamicky 
mění.“
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a  reprezentovat na všech úrovních byla inspirací pro spoustu z nás, 
kteří nepatříme k dlouholetým (včelařským) pamětníkům. Jejich nad-
šení, názory, poznatky a zkušenosti nezůstaly utajeny, ani zapomenuty, 
a určitě ovlivnily nejednoho včelaře, včetně mé osoby. Srdečná atmo-
sféra, protknutá sdílením radostí, starostí, úspěchů i  zklamání, z  nás 
dělá opravdové přátele. Každý, kdo projevil zájem, nelitoval svého času 
a  energie a  zapojil se do připravovaných činností, se zapsal do histo-
rie této organizace bez ohledu na to, zda zastává některou z oficiálních 
funkcí. Právě díky společnému zájmu se povedlo zrealizovat akce vel-
kého významu, přesahující možnosti běžné organizace. 

Počet řádných členů

Počet stanovišť

Počet včelstev

SOUČASNOST VČELAŘSKÉHO SPOLKU 
PRO KLADNO A OKOLÍ 

Novodobé uspořádání včelařského spolku v Kladně lze charakterizovat 
jako pobočný zapsaný spolek, základní organizace Českého svazu včelařů, 
s působností nejen na katastrálním území Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, 
Dubí, Vrapice, Hnidousy a Motyčín, ale i v přiléhajících obcích Vinařice, 
Libušín, Lidice, Makotřasy, Buštěhrad, Běloky, Hřebeč, Hostouň, Družec, 
Doksy a Velká Dobrá. Blízké obce, jako Pchery, Brandýsek, Cvrčovice, 
Stehelčeves, Koleč či Kamenné Žehrovice, kde včelaří několik našich 
členů, jsou ale již součástí dalších samostatných organizací, které spada-
jí rovněž pod Okresní organizaci ČSV, z. s. Kladno. Je na vůli samotných 
včelařů, v rámci které organizace budou sdruženi. Zejména aktivita naší 
organizace, která zahrnuje spolehlivý a fundovaný servis, vzdělávací 
akce i součinnost při zaškolování začátečníků prostřednictvím dnes již 
desetileté spolupráce s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno 
– Čabárna, o.p.s., jsou podstatnou motivací místních i přespolních včelařů 
k účasti i členství. V posledních 10 letech se tak počet členů ustálil okolo 
jednoho sta.

Pravidelná setkávání každou první středu v měsíci, s výjimkou letních 
prázdnin, jsou již letitou tradicí. Tak, jak situace v  různých letech vy-
žadovala, hledali jsme vhodná zázemí jak ke schůzím, tak ke konání od 
roku 2006 nejvýznamnější akce, výstavy Medové Vánoce. Teprve covi-
dový rok 2020 si vynutil změnu a vládní nařízení naše aktivity přerušila. 
Informace se dál dostávají k  našim členům prostřednictvím webových 
stránek www.vcelarikladno.cz a emailové korespondence. Do virtuálního 
světa se přesunulo nejen vzdělávání dětí školou povinných, ale i  osvěta, 
školení, meetingy a naše schůzování. Pandemie onemocnění Covid-19 
tak sice zastavila spolkové činnosti, do dnešního dne již na celý rok, ale 
v nejistotě jsou i připravované oslavy a společenské akce, kterými jsme 
plánovali rozšířit povědomí o našem spolku i mezi širokou veřejností. 

Kladenská organizace, jak jsem mezi její členy před 11 lety byla přijata, 
vždy oplývala nad jiné péčí o své včelaře. Vedení, především v osobě Ota-
kara Zdycha, který je již 26 let předsedou, ale i bývalého jednatele, pana 
Josefa Pláteníka, bylo opravdu přátelské. Jejich odpovědnost, nezištnost, 
ochota pomáhat, učit a vysvětlovat, ale i schopnost vést, podněcovat 
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Ve spolupráci s Nadací Koleč, vedenou předsedkyní Magdalenou Jakubíč-
kovou bylo z prostředků Norských fondů a obce Koleč zrekonstruováno 
západní křídlo Zámku v  Kolči, v  jehož prostorách vzniklo zázemí pro 
Muzeum včelařství. Naše organizace převzala iniciativu při zajišťování 
exponátů a záštitu nad správou a údržbou sbírky. Včelařská historie se 
tak vrátila na Kladensko, kde dlouhé roky vzkvétala prostřednictvím 
firmy rodiny Švarců z Kolče i firmy Vácha z Brandýsku. 

V roce 2018 jsme se stali organizátory krajského kola odborné soutěže 
dětí a mládeže Zlatá včela pro Prahu a  Středočeský kraj. Účast stovky 
soutěžících a jejich doprovodu byla prověrkou našich organizačních 
schopností, vzájemné spolupráce a kooperace i s ostatními institucemi.

Nasazení a angažování našich předních členů poskytuje i obraz o stavu 
Okresní organizace Kladno, jejíž funkcionáři jsou především z našich řad. 
Po těchto zkušenostech již nebyl problém se zapojit do dalších projektů, 
jakými byly tři ročníky akce Hrr na mor, která z prostředků Středočes-
kého kraje umožnila plošně vyšetřovat včelstva všech včelařů po celém 
území kraje na nebezpečnou nákazu – mor včelího plodu. Akce pomohla 
odhalit skrytá ohniska v sousedních katastrech, která sice na čas omezila 
v  ochranných pásmech některé činnosti, ale předešla dalším chovatel-
ským, ekonomickým i osobním ztrátám. Včelaři z Kladenska se tak stali 
známí nejen v rámci Středočeského kraje. 

Vzájemnou spoluprací na úrovni okresu kromě akcí, ke kterým jsou zváni 
další včelaři a do kterých jsou zapojovány i ostatní organizace, čerpáme 
výhody z dotačních titulů, které nám umožnily obnovu a rozšíření tech-
nického vybavení. Nyní již v rámci okresu Kladno není žádná organi-
zace, která by nebyla schopna ošetřovat včelstva aerosolem, a to  díky 
předsedovi OO Jiřímu Volkovi. Zásluhou nákazového referenta a učitele 
včelařství Jindřicha Linharta také není důvěrníka, který by toto zařízení 
neuměl ovládat. Zdraví našich včel už tak závisí především na nás, vče-
lařích, s jakou péčí a vědomím je ošetřujeme v průběhu celého roku.

Posledním počinem naší organizace byla rozsáhlá výsadba pylodárných 
a nektarodárných dřevin v Sítenském údolí, kterou jsme zrealizovali ve 
spolupráci se Statutárním městem Kladno jako významnou památku na 
120. výročí včelařského spolku v Kladně. 

Činnost naší organizace by nemohla 
fungovat bez iniciativy dalších 
funkcionářů, které se sice nečasto, 
ale přeci jen obměňují.

Osobností, která hájila zájmy kladenského okresu na postu člena re-
publikového výboru, nejvyššího výkonného orgánu ČSV, od roku 2015 
až do konce volebního období je Robert Plecitý z Kyšic. Dlouholetý přítel 
významného kladenského včelaře, učitele včelařství a soudního znalce 
Tomáše Chaloupky, se kterým jsme se v  roce 2018 navždy rozloučili, 
zůstává věrným nositelem odkazu našich předků k soudržnosti, jednotě 
a  píli. Nezapomenutelná jsou jeho barvitá líčení proběhlých jednání 
o  budoucnosti svazu, prezentace dlouholetých chovatelských zkuše-
ností i diplomatická tažení. 

Nelze nevzpomenout nepostradatelné strážce financí, kteří se vystřídali 
ve funkci pokladníků za poslední desetiletí – Zdeněk Raisz z Libušína, 
Venuše Čermáková z Vinařic a Vlaďka Jiroušková z Brandýsku. Nároč-
nost tohoto postu dnes vyžaduje nejen podstatné vědomosti, počítačo-
vou gramotnost a spolehlivost, ale i schopnost asertivity a emocionální 
odolnost. 

O uchování záznamů vývoje našeho společenství a podstatných udá-
lostí pro další pokolení v podobě ručně psaných a ilustrovaných kronik 
dlouhodobě pečovala paní Růžena Uldrychová ze Švermova. V roce 2016 
její štafetu převzala opět pedagožka, přítelkyně Mgr. Bc. Iva Nováková 
z Kladna. 

Veliké díky patří zapisovateli, architektu Janu Červenému, autorovi vý-
jimečných záznamů našich schůzí, který vytvořil nový druh literárního 
díla, umožňující nám poetický podhled do retrospektivy alespoň posled-
ního desetiletí. Nejzáživnější výběr si dovolujeme předložit k ochutnání 
v tomto almanachu. Přítel Jan, zároveň jako principál divadla V.A.D., se 
nechal inspirovat naší organizací, respektive některými osobnostmi, 
lidskými vlastnostmi i pohnutkami a zažitou včelařskou problematikou. 
Jeho divadelní rondo Úl je ojedinělým dílem, které pobaví a vtáhne do 
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atmosféry i nevčelaře. Tradiční včelařství tak získává novou dimenzi – 
kulturní osvětu, která podněcuje naše okolí k vyšší toleranci, respektu 
a zájmu.

Pestrost aktivit a možnost uskutečnit všechny naše záměry by nebylo 
možné bez finančních, materiálních a ideových příspěvků, dotací a darů 
od institucí, podnikatelů i jednotlivců. I jim zde proto patří velké díky, 
stejně tak jako celé členské základně. Bez jejího zájmu by nebylo ani 
naší snahy.

Dana Belušová  /  jednatelka od roku 2015 

Rozložení členů 
podle pohlaví

Rozložení včelařů v ČR 
podle pohlaví

Rozložení členů podle věku

Zdroj: cis.vcelarstvi.cz

Včelí svět  /  Hulice
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ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Od výročního roku 2021 byl ustanoven statut čestného člena Základní 
organizace Kladno. Malé gesto v podobě úhrady členského příspěvku do 
centrální pokladny je kromě svazových ocenění i další forma poděkování 
za dlouhé roky odváděné práce v zájmu ostatních včelařů. Toto členství 
bude nabídnuto řádnému členu ČSV, který je členem naší organizace min. 
20 let, dosáhnul věku 80 let a již aktivně nevčelaří, tj. nemá registrovaná 
včelstva. První včelaři, kteří takto byli jmenováni, jsou Jiří Kabát z Velké 
Dobré a Rudolf Kosinoha z Kladna. 

DŮVĚRNÍCI

O zdraví našich včel formou povinného ošetřování a vědomost včelařů 
trpělivě a houževnatě pečovali: 

Aleš Hes, Zdeněk Jílek, Jiří Kabát, Lukáš Kalina, Rudolf Kosinoha, 
Jiří Králíček, Jindřich Linhart, Lubomír Mauric, Dan Míla, 
Miroslav Pátek, Vratislav Prokop, Marek Štochl, Martin Táborský, 
Václav Smetana, Jiří Volek

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME

Naše řady navždy opustili a do historie včelaření na Kladensku se zapsali:

Václav Smetana  /  2014
Tomáš Chaloupka  /  2018
Josef Kalina  /  2020
Petr Oubrecht  /  2021

ČLENOVÉ VÝBORU A FUNKCIONÁŘI 
ZO KLADNO V LETECH 2011–2021

Předseda   Otakar Zdych / Kladno

Místopředseda   Jiří Volek / Kladno, Jindřich Linhart / Koleč

Jednatel  
Josef Pláteník / Libušín, Milan Petriščák / Kladno, Dana Belušová / Lány

Pokladní 
Zdeněk Raisz / Libušín, Venuše Čermáková / Vinařice, 
Vladimíra Jiroušková / Brandýsek

Zapisovatel 
Ing. Felix Šimora / Libušín, Ing. arch. Jan Červený / Kladno

Kronikářka 
Růžena Uldrychová / Kladno, Mgr. Bc. Iva Nováková / Kladno

Zdravotní referent 
Jiří Volek / Kladno, Ing. Marek Štochl Ph.D. / Hřebeč

Kontrolní komise 
Lubomír Mauric / Kladno, Zdeněk Jirák / Kladno, Zdeněk Jílek / Kladno, 
Ing. Miroslav Bernášek / Kladno, Venuše Čermáková / Vinařice, 
Robert Plecitý / Kyšice

Člen bez portfeje   Vratislav Prokop

Včelařský kroužek mládeže   Dana Belušová / Lány

 

 

 

 

Děkujeme sponzorům:
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V letech šedesátých až téměř devadesátých se včelařilo rozhodně více 
v klidu, především pro včely, bez výrazných úhynů včelstev. V dané době 
včelstva procházela roztočíkovou nákazou léčenou přípravkem BEF. Ne-
minul nás ani mor včelího plodu, který se projevil na třech místech naší ZO.

Osmdesátá léta přinesla nejen modernější způsoby včelaření, ale také 
varroázu. Zlepšovala se informovanost včelařů i díky časopisu Včelař-
ství, který obsahoval odborné články známých včelařských osobností, 
včetně včelařů z praxe s vírou, že narůstajícího nepřítele včel zdoláme. 

Začátek mého včelaření v  šedesátých letech nebyl náhodný, včelařil již 
můj otec. Tenkrát jsem měl jen základní znalosti týkající se včelařiny. 
Od roku 1952 jsem byl mimo bydliště a včelařské poznání po smrti otce 
jsem získával jen od starých včelařů, známých otce. Ze stejného důvodu 
jsem se v té době zúčastňoval členských schůzí ZO jen sporadicky. Ten-
krát se schůze konaly v restauraci Česká lípa. Faktem ale zůstává, že na 
členských schůzích byly diskuze bohatě věcné a pro mne poučné. Moje 
včelařská praxe zákonitě vedla jak k chybám, tak i k dobrým výsledkům. 
Včelařilo se převážně jen v budečáku, propagace jiných typů úlů začala 
až trochu později. Přes určitou dobu nevědomosti a přes budečáky jsem 
později dospěl k poznání, že včelaření není zábavou jen pro jednu či dvě 
sezony. Poznání a spojení se životem včel mi přineslo do života velký 
prospěch.

přítel Josef Pláteník

PŘÍSPĚVKY NAŠICH VČELAŘŮ

„Nejde o to, kolik 
let včelaříš, ale jak 
ses poučil.“

Mohu říci, že jsem hrdý, že patřím do kolektivu včelařů jak starých, tak 
i současné mladší generace. Funkce, které jsem postupně zastával (dů-
věrník, pověřený léčitel, jednatel), jsem se vždy snažil dělat zodpovědně 
a ve prospěch ZO. Za posledních deset či patnáct let se změnila struktura 
členských schůzí, zejména v počtu členů, nárůstem mladé generace. Po-
zvolnému zvyšování počtu nových včelařů předcházela řada cílených 
akcí - pořádané přednášky ve školách nejen v Kladně, ale i v okolí. Nej-
podstatnější je ale projekt a zřízení včelařského kroužku pod záštitou 
Naučného střediska ekologické výchovy v  Kladně, který reprezentuje 
odborně erudovaná včelařka Dana Belušová. V nedílné spolupráci NSEV 
s  výborem ZO jsou realizovány naučné zájezdy k  výměně zkušeností, 
pořádány přednášky včelařských odborníků a jiné další drobné akce. 
Také nemůžu nezmínit Medové Vánoce. Je třeba říci, že pořádání Medo-
vých Vánoc je možné díky ochotě a chuti některých členů obětovat svůj 
čas, popřípadě i dovolenou pro zdar celé akce. Cílem je vždy zviditelnit 
život a práci včely ve prospěch společnosti.

Členské schůze přesto, že jsou programově bohatě naplněné, jsou z větší 
části více informativní a málo se včelaří, což je myslím škoda. Ne vždy se 
lze informativní části vyhnout. Přesto výborem nadnesené a rozvedené 
téma nelze jen vyslechnout, ale je důležité se zapojit do diskuse s  cílem 
osvojit si nové znalosti. 

„Včelaření není o tom, kolik let již kdo 
včelaří, ale o tom, jak se včelař poučil 
a pracuje se včelstvem. “
Poučka př. včelaře Romana Linharta v jeho knize Myslet jako včela.

Závěrem: Jsem již téměř devadesátiletý včelař, nechci dávat rozum, chci si 
jen povídat a naslouchat vyprávění o včelách.
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Moje cesta ke včelaření byla poněkud jiná než by předpokládal běžný 
včelař. Rodiče měli po válce s dětmi docela jiné starosti než jejich přípra-
vu na život a tak ani předávání zkušeností z otce na syna nefungovalo. 
A také nevzpomínávám, že by se někdo z dospělých (pán farář nebo ře-
ditel školy) ve vesnici, kde jsem vyrůstal, věnoval včelaření. Tak jsem si 
musel na včelky počkat hodně dlouho.

Přišel rok 1970 a moje štěstěna mě dala dohromady s bývalým pracovní-
kem oceláren a včelařem  Honzíkem Lizoněm. Od něho jsem získal nejen 
mnoho znalostí, ale i moje první úly budečáky a starší medomet. Myslel 
jsem, že už mému začátku včelaření nic nebrání. Chtěl jsem včelky na 
zahrádku v Hýskově. Jenže se ukázalo, že vnuk sousedů je alergický na 
bodnutí a tak na včely zase nedošlo. V druhé polovině 90. let jsme se s ro-
dinou přestěhovali do rodinného domku s malou zahrádkou v Libušíně. 
A tady konečně mému dávnému snu už nic nebránilo. Bylo mi 50 a s ver-
vou začínajícího včelaře jsem připravil úly a začal včelařit.

Mé začátky nebyly nijak jednoduché, sázel jsem na metodu pokus a chy-
ba. Brzy jsem se přesvědčil, že je to metoda možná, ale někdy bolestivá 
a většinou ne levná. Jedna z prvních mých návštěv ve včelkách je nezapo-
menutelná. Jak už jsem uvedl, úly byly s přístupem ze zadní strany. Práce 
u  těchto úlů je více než obtížná, vytažení každého plástu vyžadovalo 
pořádně zabrat. Po vytažení jednoho rámku jsem začal s jeho prohlídkou. 
Jenže co „čert nechtěl“, při jeho otáčení mi rámek plně obsazený včelami 
vypadnul z  rukou a skončil u špiček nohou. Reakce včel byla okamžitá 
a hned mi ukázaly, co také umí. Prohlídka skončila velmi rychle a tak 
trochu malou „katastrofou“.

„Pokus – omyl je bolestivá 
a drahá metoda.“

přítel Felix Šimora

S pořízením včel jsem i vstoupil do našeho včelařského spolku. Účast na 
schůzích jsem považoval za povinnost. Časem se ale stávala přirozenou 
potřebou. Je to možnost setkat se s lidmi, s kterými mě spojuje společný 
zájem. A to je pro mě, zejména dnes, když už jsem léta v důchodu, vzác-
ný dar. Současně jsem mohl čerpat a čerpám ze zkušeností aktuálních 
včelařů, jejichž úroveň znalostí (jako amatérů) je pro mě téměř nepocho-
pitelná. Každé jejich vystoupení jsem poslouchal a poslouchám s úctou 
a pokorou. S odstupem času mohu říct, že jednání našeho spolku včelařů 
se pro mě staly a i dnes jsou pramenem poznání a jakýmsi urychlujícím 
prvkem získávání zkušeností v práci se včelkami.

Nemohu nezmínit dvě nezapomenutelná setkání. Na začátku mé včelař-
ské pouti to bylo setkání s př. Pláteníkem. Pomohl mi odkrýt první ta-
jemství včelaření nejen ústním podáním, ale také jsem se mohl účastnit 
jeho práce na včelnici. Za to, co všechno mi v těch počátcích a nezištně 
dal, musí člověk k těmto lidem cítit hlubokou úctu a být jim zavázán.

Stejně důležité bylo i seznámení s přítelem Řezníčkem. Nebylo to setkání 
tak bezprostřední jako s př. Pláteníkem, ale o to intenzivnější. Byl to nejen 
mimořádný včelař, ale i člověk. Účast na Dnech včelařů na jeho včelnici 
byly pro mě hluboké osobní zážitky ze spolkového života včelařů. 

Jsem přesvědčen, že náš spolkový život má velmi dobrou úroveň. Pro mě 
se účast na jednáních naší ZO stala nejen povinností, ale společenskou 
příležitostí. Poskytuje mi tak, jako včelaření samo o sobě, pocit určité 
seberealizace a to je dar, zejména v mém věku, který se přijímá s poko-
rou. Myslím si, že není co kritizovat na práci zástupců naší ZO. Do bu-
doucna bych doporučil sestavení manuálu pro začínající včelaře, který 
by pomohl zjednodušit obtížnou a drahou metodu začátečníka „pokus 
– omyl“. Manuál by mohl sloužit jako dárek při přijetí nového člena do 
naší organizace.

Závěrem bych vyjádřil myšlenku, že by si naše ZO zasloužila jakýsi 
„chrám“, vlastní místo k setkávání, posunulo by to naši práci zase o stu-
pínek výš.
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Včely doma na zahradě jsem převzal po svém otci Václavu Lorencovi 
v  srpnu v  roce 1991. Bez zkušeností, bez znalostí. Do té doby jsem jen 
občas pomáhal sundavat roje. Naštěstí už bylo po medobraní a mě čekalo 
krmení a zazimování 5-ti včelstev.

Můj otec v Kladně včelařil od r. 1954, ale předtím už choval včely v Ma-
riánských Lázních, kde jsme bydleli. K tomu se váže jedna příhoda. Při 
pořizování prvních včelstev z nedaleké vesnice si úly musel převézt přes 
říčku. Most tam nebyl, ale fungoval přívoz. Po delší dohodě se převoz-
nice uvolila, že tátu s úly převeze. Vše probíhalo dobře až do okamžiku, 
kdy při obsluze pramice převoznice zavadila nešetrně o jeden úl, kte-
rý se zcela otevřel, a bylo hotovo. Převoznice schytala několik žihadel 
do obličeje, a  aby se uchránila od dalších, zvedla suknici a přehodila 
si ji přes hlavu. To neměla dělat. Předávání pachových informací mezi 
včelkami proběhlo rychlostí blesku. Výsledek byl děsivý – matka ječela 
a táta se musel chopit vesla a doplout na druhý břeh. Převoznice vyběhla 
a pádila pryč a táta ani nic za převoz neplatil. Úly po zklidnění naložil do 
auta a dovezl do Mariánských Lázní.

V mých začátcích jsem se okamžitě přihlásil do ZO ČSV Kladno jako můj 
otec. Měl jsem veliké štěstí na přátele včelaře. Bylo to opravdové přátel-
ství. Sluší se vzpomenout na Ing. Valentu a jeho neocenitelné rady. Po-
stupem doby jsem se včelám věnoval stále víc, učil jsem se tzv. za pochodu. 
Postupně jsem vyměnil všechny staré úly za nástavkové a zkoušel různé 
typy krmení (a zůstal u cukru). Po mém úrazu v roce 2018 mi nesmírně 
pomohl s vytáčením a se všemi pracemi na podzim a v dalším roce přítel 
Rudolf Kosinoha. Má můj velký dík. 

„Věřím, že stále mladší 
členové ZO jsou a budou 
přínosem novými nápady 
při práci se včelami.“

přítel Vladislav Lorenc

Myslím si, že pokud člověk nepochází ze včelařské rodiny nebo nemá 
včelaře ve svém blízkém okolí, musí pro včely tak nějak „životně uzrát“. 
A přesně tak to bylo i se mnou. V naší rodině chováme v úctě vše živé 
i přírodu, ale nikoho nikdy ani nenapadlo začít se včelařením. Až mě.

S touhou chovat včely přišla i potřeba načerpat nutné znalosti a vlastně 
se včelaření naučit. Už během čtení různé včelařské literatury mi bylo 
čím dál víc jasné, že to nebude jen tak. Kontaktovala jsem naši ZO a dosta-
la nabídku vzdělávání ve Včelařském kroužku na Čabárně. To bylo jiné… 
Všechno vidět, osahat si, vyzkoušet. A navíc přednášení Dany Belušové 
bylo přesně to, co začátečník potřebuje. Nejen přijmout fakt, že „tehdy 
a tehdy se udělá tohle“, ale i logické a zákonité zdůvodnění proč to všech-
no. Dodnes mi zní v hlavě láskyplné vyprávění pana Pláteníka o jarním 
rozvoji včelstev.

Během poslední doby mi začal pomáhat syn. Navíc jsem přivedl ke vče-
laření i zetě a dva vnuky a ti úspěšně včelaří v Českých Budějovicích. Po 
celá leta jsem se ve všech případech mohl opřít o ZO – výměna zkušeností, 
informací a léčení. Skvělé byly a jsou i výstavy, ať už to bylo v Domě za-
hrádkářů nebo v OAZE.

„Všichni máme společnou 
lásku – včely.“

přítelkyně Iva Nováková
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A s  účastí na kroužku přišlo i přihlášení do ČSV. První schůze a přijí-
mání bylo pro mě „drsné“, podrobné vyptávání, odkud mám včely a ko-
lik… Trochu mě to nahlodalo, jestli jsem tady vůbec správně. A přijetím 
to nekončilo. Najednou zjišťujete, že na stejnou otázku o včelařské praxi 
dostanete od různých včelařů naprosto rozdílné a často protichůdné od-
povědi a rady. Dokážete si představit ten zmatek a chaos… Závěr byl se 
nevzdávat, zkoušet a hlavně u všeho také myslet.

Nevzdala jsem se. Na zahradě v  Malých Kyšicích jsem začala včelařit 
s třemi včelstvy, která jsem dovezla z výzkumné stanice Liběchov. Po-
stupně se jejich počet ustálil na šesti. I já mám vtipnou historku z mého 
včelařského začátku. Po jedné prohlídce jsem se spokojeně kochala, 
jak pěkně včely lítají, a při pohledu do trávy přišel šok – naproti mi šla 
včelí matička. Naštěstí byla značená, tak jsem věděla, do kterého úlu 
patří a kam ji vrátit. 

Trochu experimentuji s protirojovou LBV metodou chovu trubců a taky 
zkouším odchovávat matky pro svou potřebu i jinými způsoby než kla-
sickým přelarvováním. Na včelařině je krásné, že netrpí stereotypem. 
Každý rok je jiný, každé včelstvo také, stále je co objevovat a čemu se 
učit. Ke včelám přistupuji s určitou pokorou a vděčností, že mě nechá-
vají nahlížet do jejich světa.

Na kladenské ZO se mi líbí, že se stále něco děje. Mezi mé nejoblíbenější 
akce patří Medové Vánoce a různé přednášky s včelařskou tématikou. 
A taky jen „obyčejná“ včelařská setkávání na schůzích i jinde. Vždycky 
si totiž máme co říct… Všichni máme společnou lásku – včely.

Zápisy
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ZÁPISY

Výběr toho nejméně nudného z úředních zápisů 
kladenské buňky Českého svazu včelařů

Zapsal i zaspal
přítel Jan Červený

Ilustrace, sazba
Kateřina Špačková

3/10/2012
Zápis z výborové a členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

ZPRÁVA Z AKTIVU SČ KRAJE
Přátelé Zdych a Petriščák poreferovali, co se dělo na aktivu 
SČ kraje. Oba vyslovili rozpaky ohledně formálnosti a hlavně 
pasivnosti aktivu. Mlčící většina versus přítel Petriščák. Ten 
přednesl několik apelů týkajících se konkrétních problémů a po-
třeb včelařů. Příkladem může být hromadný organizovaný nákup 
CUKRU, což je problém většiny včelařů. Jak správně přítel Pet-
riščák uvedl, jedná se o otázku obyčejné lidské důstojnosti, kdy 
je včelař nucen v Makru, Glóbusu nebo jiném řetězci s množstev-
ním omezením nakupovaného cukru na osobu jezdit třeba desetkrát 
dokola a u kasy se tvářit vždy jako někdo jiný, aby nakoupil 
alespoň část potřebného množství. Několik koleček si může vče-
lař ušetřit tím, že do této ponižující činnosti zapojí všechny 
členy své rodiny.

...

Přítel Zdych si každý rok říká, 
že už tam nepojede, ale nakonec 
mu to nedá a stejně tam jede. 
V tomto smyslu tam pojede asi 
i příští rok. Stále je naděje uči-
nit věci na světě lepšími, tedy 
i aktiv Středočeského kraje.
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PŘÍPRAVA NA LÉČENÍ
Byl vznesen dotaz, zda by přítel Volek nemohl vydat už i druhé 
léčivo, totiž Varidol. Přítel Volek chvíli váhal, jestli má důvěr-
níkům důvěřovat, že opravdu nesáhnou po špatné lahvičce, když 
bude na výběr, ale nakonec uznal tento požadavek za racionální. 
Alespoň ho nebudou muset důvěrníci před další schůzí nahánět. 

Přítel Kosinoha uváděl případ, kdy s ním jeden včelař - třebaže 
je inženýr (nebo právě proto, že je inženýr) - vedl polemiku, proč 
dávat proužek do úlu nahoru. Dal by ho naopak dolů. Naštěstí nakonec 
přítele Kosinohu poslechl a FUMIGACE proběhla ke spokojenosti 
inženýra, přítele Kosinohy a pravděpodobně i inženýrových včel.

Důvěrník nemá odpovědnost za léčení a další věci, ale jen za na-
dávkování správného počtu kapek, vše ostatní je v zájmu včelaře. 
Důvěrník prostě jen kape, zapaluje a podává. Případně může včelaře 
upozornit na nebezpečí, jako je předčasné uhasnutí proužku, nebo 
naopak vzplanutí úlu.

DISKUSE
Přítel Zdych vyřídil nabídku odkupu vosku od přítele Hese. 
Padla pragmatická otázka, kolik přítel Hes platí. Zřejmě to 
bude na podobné úrovni jako v obchodě u přítele Chaloupky. 
Přítel Hes z vosku dělá pěkné figurky. Strhla se debata, čím se 
vosk čistí, jestli je to kyselina sírová nebo fosforečná. Když 
už bylo téma dávno jiné (čím se svítí v chatách, kde není elek-
třina, s podtextem, co je to vlastně pravá chata), řekl přítel 
Kabát, že je to kyselina šťavelová.

OBALY NA VZORKY MĚLI 
K VYŠETŘENÍ VARROÁZY
Přítel Mauric nadhodil otázku hromadného 
nákupu těchto obalů z důvodu jednotnosti, 
ale plénum to neschvaluje a preferuje oby-
čejné kelímky na jogurt, které jsou zadarmo, 
resp. v ceně jogurtu. *

*  JOGURT JÍME 
VŠICHNI. 

7/11/2012 Zápis z výborové a členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

PRŮBĚH LÉČENÍ
Přítel Smetana udělá revizi kompresorů a předloží účet, který 
přítelkyně Čermáková (nerada – jako správná pokladnice) propla-
tí. Přítel Hes vypnul rádio, které hrálo v koutě, za což sklidil 
potlesk. Do potlesku přišel (pozdě) přítel Petriščák, a mohl tak 
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snadno nabýt dojmu, že se tleská jemu. Druhé ošetření aeroso-
lem 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 zaskočil názor, s jakým se při lé-
čení potázal přítel Štamberk – totiž, že pokud je benzín drahý, 
má chodit léčit pěšky. Pak se ale ukázalo, že tuto radu dal pří-
teli Štamberkovi přítel Řezníček, který je už několik let mrtev.

MEDOVÉ VÁNOCE
Přítel Kosinoha významně a tajemně rezignoval na svůj prodej 
medu na Medových Vánocích z „osobních důvodů“ , což v přítom-
ných vzbudilo mnoho otázek. Role průvodce se ale nezřekl. Byly 
diskutovány otázky praktického provedení a bezpečnosti odlévání 
voskových svíček. Přítel Linhart byl zvolen ředitelem přes odlé-
vání 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 jeho paní nadává. Proto všechny, 
kdo se 12.-15. 12. chystají v Oáze odlévat svíčky, od tohoto zámě-
ru zrazoval.

DISKUSE
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 
42-rámkovém medometu. Na závěr přítel Zdych připomenul všem 
přítomným, aby nezapomněli zaplatit útratu. Manko za vedení 
platíval přítel Pláteník, a ten tu dnes není…

6/2/2013 Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
…Znovu byla za svou práci vyzdvižena přítelkyně Belušová, kte-
rá sklidila toho podvečera několik pochval, a dokonce i kytici 
a navrch i polibek od samotného předsedy přítele Zdycha. Pak 
předseda vyzdvihl i pokladní (je poklad). Ústředí zrušilo člen-
ské včelařské známky, ale ZO Kladno se s tím odmítla smířit 
a tiskne prostřednictvím přítele Petriščáka známky v samole-
picím provedení dál.

ZHODNOCENÍ PRÁCE VÝBORU 
Přítel Zdych přirovnal s uspokojením dělbu práce ve výboru 
a celé ZO k dělbě práce v úlu: 

 FUNGUJE TO DOBŘE !

4/9/2013 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ
…Přítel Smetana nedá VYVÍJEČ aerosolu z ruky tomu, koho nezná. 
Čili ukázat se mu. 
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2/10/2013 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

BAVORSKÝ VČELAŘSKÝ DEN
Předseda přítel Zdych pohovořil o tom, jak se bez 
patřičné jazykové výbavy vydali s přítelem Plá-
teníkem na misi do německého Straubingu. Když už 
vše nasvědčovalo tomu, že místo včelařské výstavy 
dorazili na bavorskou psí výstavu, ukázalo se, že 
včelařská výstava je v bočním pavilonu výstaviš-
tě. Zajímavé exponáty s ryzí německou dokonalostí 
technicky zpracované. Důraz na léčení. LANGSTROTH 
a DADANT, tenkostěnnost a Hoffmanovy rámky. Při 
defilé nejkrásnějších včelařek stihl ve velkém 
stresu vyndat přítel Zdych fotoaparát, až když za-
cházela bronzová.

Jinak pozoruhodné některé výrobky a pozoruhod-
ná včelí mezera bořící všechny dosavadní jistoty 
o VČELÍ MEZEŘE. Pivo nestálo za nic.

6/11/2013 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

RŮZNÉ
Přítel předseda nabádal ke čtení časopisu Včelařství. Výzkumný 
ústav včelařský připravil specializované kurzy. Ve slově „KURZY“ 
došlo k fatálnímu přeřeku, který předseda zakázal do zápisu za-
znamenat, všichni si ho ale zapamatovali.

Přítel Mauric se podělil o špatnou zkušenost s kurzem Výzkumného 
ústavu s názvem „Vaření medového piva“. Kurz vaření medového 

7/5/2014 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

MAĎAŘI
Na úvod předseda Zdych pohovořil o tom, jak přijal na svém 
včelařském stanovišti dvoupatrový neoplan maďarských včelařů. 
Nula žihadel, spokojenost a obdiv k systému léčení, ceny nevy-
jímaje. Zřejmě jsme na oplátku pozváni příští rok do Maďarska. 
S mladšími lze celkem dobře šprechtit anglicky.

5/3/2014 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

LÉČENÍ
Přítel Volek apeloval na správné zabalení vzorků měli. Krabičky 
jsou nevhodné a musel z nich mnoho vzorků přesypávat do kelímků 
od jogurtů, měl tedy abnormální spotřebu jogurtů.

RŮZNÉ
Přítel Kabát rozpoutal svým příspěvkem o MELICITÓZNÍM MEDU 
sérii proslovů. Z nich nejdelší byla dramatická příhoda přítele 
Plecitého s lesními mravenci.

piva prý začal zpochybněním jeho chutnosti a návrhem změnit 
téma na medovinu.

H U N G A R Y
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7/1/2015
Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno 

MEDOVÉ VÁNOCE
Přítel Zdych přinesl 10 pamětních listin k Medovým Vánocům bez 
vyplněných jmen. Nápad, aby si je rozebrali ti, kdož si myslí, 
že byli nejpřínosnější během Medových Vánoc, překonal naštěstí 
jiný nápad, že budou rozdány jmenovitě na výroční schůzi. 

5/11/2014
Zápis z členské schůze 
ZO ČSV o. s. Kladno

Listopadová schůze zača-
la v čistě mužském obsaze-
ní, protože jediná dorazivší 
dáma Vendulka vyplácela na 
ulici dotaci příteli Linhar-
tovi, kterého vzala záda. Ně-
kdo poznamenal, že v tako-
vémto mužném složení můžeme 
mluvit i sprostě, ale nakonec 
jsme této možnosti nevyužili 
i s ohledem na odstrašující 
příklad prezidenta ČR. Mimoto 
se Vendulka záhy vrátila.

4/6/2014
Zápis z členské schůze 
ZO ČSV o. s. Kladno

Úvodem předseda Zdych ujistil 
přítomné, že přítel Plecitý 
MATKY veze, ale asi je někde 
v zácpě.

PŘÍTEL PLECITÝ
Dle Ing. Titěry často léta-
jí včely v páru. Zjednodušeně 
řečeno: jedna je chytrá a jed-
na je blbá. Ohledně této teorie 
se rozpoutala krátká debata 
zejména na téma, jestli je ta 
chytrá skutečně tak chytrá 
a k čemu je ve dvojici ta blbá.

1/4/2015
Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno 

Schůzi začal přítel Volek svým faux 
pas, kdy zdravil pouze přítele s tím, 
že přítelkyně žádné nevidí. 

Nejen že přehlédl dvě přítelkyně 
v sále, ale přehlédl i další dvě 
přítelkyně přímo po stranách vedle 
sebe, a to dokonce funkcionářky.

PŘEDNÁŠKA PŘÍTELE LINHARTA 
O TVORBĚ ODDĚLKŮ
Přednášce předcházela marná snaha trefit z nevýhod-
ného úhlu obraz projektoru na ještě více nevýhodně 
křivé plátno. Nakonec se jakž takž podařilo... Závěrem 
bylo, že úplně nejlepší je 48hodinový stmelovací po-
byt ODDĚLKU ve vlhčím, chladném a temném sklepě. Ze 
sklepa se po tomto pobytu vrací pevně stmelený tým 
včel s hmatatelným smyslem života v podobě brzy se 
líhnoucí (kuňkající) matky. Není-li po ruce chladný 
sklípek, lze ho podle přítele Pláteníka s úspěchem si-
mulovat přikrytím oddělku vlhkými pytli. Nad náhlou 
schopností včelí matky KUŇKAT se rozhořela zajíma-
vá diskuse, kterou přítel Linhart neváhal ilustrovat 
zvukovým záznamem z notebooku.
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6/5/2015 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno 

Schůze začala podezřele prázdným sálem, dokud si zapisovatel 
neuvědomil, že omylem dorazil o hodinu dříve.

O 3 HODINY POZDĚJI...

Diskuse se decentralizovala a plynule přešla do postupného 
odcházení prvních členů, takže přítel předseda schůzi stihl 
ještě jakž takž organizovaně ukončit.

DISKUSE
Přítel Volek vidí naději, která byla napůl přáním, že bychom se 
letos mohli konečně vrátit ke starému dobrému a osvědčenému 
roku, který má jaro, léto a další podobná období. 

vykoupali, že viděli kudrnaté prase, zapráskali si bičem, ale 
vůbec si nezavčelařili. Až teprve na zpáteční cestě přes jakýsi 
národní park někdo zahlédl včelařské stanoviště. Výprava se 
tam tedy (i bez pozvání) vydala na exkurzi. Stanoviště (čítající 
stovky úlů) obhospodařovali otec a syn. Syn právě přijížděl au-
tem a lze předpokládat, že zájezd lidí oblékajících si včelařské 
klobouky ho určitě překvapil. Nicméně exkurze (v poněkud živel-
ném duchu a ke spokojenosti všech) proběhla a hrozící paradox 
celé cesty tím byl zažehnán.

3/6/2015 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno 

ŘEŠENÍ PODOBY ZÁPISŮ 
Přítel Volek poreferoval o další polemice s přítelem Valentou, 
a to hlavně proto, aby upozornil na otázky zápisů. Po vzájem-
ném vysvětlení věcí vyšlo totiž najevo, že za částí nedorozumění 
stojí zápis ze schůze. Na to konto se otevřela historicky vůbec 

první diskuse o zápisech. Přítel Volek řekl, 
že je spokojen s jejich jistou literární 
úrovní, ale přimlouvá se, aby více odráže-
ly důležitost jednotlivých informací. Pří-
tel Plecitý by v zápisech nejraději viděl 
pouze věcné informace. Přítel Pláteník se 
také přimlouval pro uvádění podstatných 
věcí a vyslovil přesvědčení, že zápis je 

EPOCHÁLNÍ VÝLET KLADENSKÉ ZO DO MAĎARSKA, 
BĚHEM KTERÉHO SE MÁLEM NEVČELAŘILO 

Velká část schůze byla věnována poutavému vyprávění o cestě 
několika členů naší ZO do Maďarska. Exkurze se odehrála někde 
u Debrecenu, nicméně konkrétní maďarské místní názvy nebyl 
přítel předseda schopen vyslovit. Naopak přítel Volek se během 
vyprávění několikrát blýskl slovy jako Hajdúszoboszló apod. 
Počasí bylo chladné a deštivé a hostitelé našim kolegům neustá-
le předkládali různé jiné aktivity než včelaření: slavnostní 
večeři s druhým chodem v podobě palačinek, sledování prohra-
ného zápasu české hokejové reprezentace v televizi, procházku 
po trhu, skanzen s různými zvířaty, termální prameny a podobně. 

Kolegové natěšení na maďarské včely byli tedy několikanásobně 
zklamáni a při odjezdu je trápilo pomyšlení, že se sice pěkně 

313030 31



vnitřní věcí organizace. Přítel Červený, zapisovatel, podotkl, že 
za minulá léta a vůbec dosud neměl jakékoliv zpětné reakce a že 
by sám uvítal, aby byly zápisy nejprve po věcné stránce někým 
kompetentním zkontrolovány. Bylo dohodnuto, že přítel Červený 
vždy koncept zápisu pošle k připomínkování (př. Belušové, př. 
Zdychovi a př. Volkovi).

1/7/2015 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno 

MOŽNOST NEČEKANÉ KONTROLY Z VETERINY
Přítel Volek upozorňuje, že přítel veterinář Krupka upozorňuje, 
že bude provádět namátkové kontroly jednotlivých včelařů, my-
šleno fyzických osob, čili vlastně fyzických včelařů. Může být 
kontrolováno zejména: evidence léčení, počet včelstev, označení 
stanoviště. 

Přítel Linhart doplňuje, že přítele Krupku bude zajímat i ulo-
žení léčiva a obzvlášť by ho mohlo rozzuřit skladování léčiva 
vedle rohlíků nebo jiných jídel. Čili buďme na přítele Krupku 
připraveni ve dne i v noci…

PŘÍSPĚVEK PŘÍTELE ŠIMORY
Přítel Plecitý poprosil přítele Šimoru 
o zodpovězení několika otázek, hlav-
ně ohledně sestavy jeho úlů v průběhu 
roku. Z odpovědí vyplynulo, že přítel 
Šimora má natolik silná včelstva, že 
tomu přítel Plecitý nemohl uvěřit. Pak 
ale řekl, že věřit tedy musí, když to 
přítel Šimora říká. Otázkou spíš bylo, 

jestli někde nebyla nějaká chyba, 
resp. nedorozumění v terminologii. 

2/9/2015 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno 

DALŠÍ BODY
Televize Nova projevila zájem natočit u přítele Zdycha reportáž, 
ale projevila také zájem, aby za tento pořad dostala zaplaceno. 
Přítel předseda na základě dalších informací zváží, zda bude na 
nabídku reflektovat.

DISKUSE
Přítelkyně Belušová vyprávěla, kterak se ocitla v rozhlasovém 
pořadu 19/8 od 23 hodin na stanici Radiožurnál. Stalo se tak 
díky přítelkyni Vendulce, která sama obdržela tuto nabídku 
v kadeřnictví, ale v rádiu být nechtěla. Základem byla dobrá 
myšlenka, že v pořadech o včelaření vystupují převážně muži, 
a tedy že pořad se ženou-včelařkou bude pro posluchače pří-
jemným osvěžením. Paní redaktorka však novému pohlaví dotazy 
příliš nepřizpůsobila, a tak zůstaly celkem nudné...

MUŽSKÉ...

4/11/2015 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

VÝROČNÍ SCHŮZE VE VELKÉM STYLU
Přítel předseda hovořil o chystané výroční schůzi, kterou naše 
ZO plánuje uspořádat v poněkud větším stylu než doposud. …Termín 
je dva měsíce po Vánocích, kdy už budou mít všichni všechno od 
Vánoc vytrávené, kromě toho jiný termín ani k mání nebyl. Bude 
i po volbách, takže bude o čem diskutovat. Po výzvě, abychom po-
zvali rodinné příslušníky, přítel Mauric upozornil, že manželka 
je rozená Hujerová. Sál U Zlatého selátka však Hujerů pojme 200. 

Přítel Pláteník se nabídl, že půjde pozoruhodné výsledky přítele 
Šimory osobně prozkoumat, ovšem kolik v tom bylo nadsázky a ko-
lik skutečného odhodlání, nebylo jasné.
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DISKUSE
Přítel Plecitý volně přešel do diskuse, když se po-
chlubil tím, že je 1 z 10 lidí v ČR, kteří mají 
oplodněnou matku z vyhlášeného šlechtitelského cho-
vu přímo od šlechtitelky LINIE SINGER z Rakouska, 
o jejíchž vlastnostech pohovořil. Matku označenou 
nikoliv číslem, ale písmenem R je povinen sledovat 
až do (její) smrti a sbírat a zasílat o ní informace.

2/12/2015 Zápis z členské schůze ZO ČSV o. s. Kladno

DISKUSE
…Dále bylo diskutováno téma antibiotik v medu společnos-
ti Včelpo, zveřejněné v časopisu Blesk. Je to o to horší, 
že společnost Včelpo vlastní ze 100 % přímo ČSV. Kauza 
bude jistě vyvolávat (a už vyvolává) zvýšenou nedůvěru 
spotřebitelů k českému medu. I my musíme být připraveni 
na všetečné dotazy hlavně na Medových Vánocích. Pří-
tel Prokop poradil přítomným, že ideální je servírovat 
med zákazníkům přímo v certifikátu, který není těžké 
ani drahé si v DOLU nechat vystavit. Téma se pak krátce 
přehouplo do tématu, co je vlastně Blesk za periodikum 
a jaké má místo v české společnosti a u jednotlivých 
přítomných včelařů. Vyšlo najevo, že ho skoro každý 
čte a někdo se za to i odmítá dostatečně stydět.

6/1/2016 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

SHRNUTÍ MEDOVÝCH VÁNOC (jako vždy dále jen MV)
Přítel předseda shrnul a kladně zhodnotil letošní MV a zejmé-
na poděkoval těm členům, kteří s MV nejvíce pomohli. Odměnil 
je také pamětním MV listem bez uvedení jména, protože na jméno 

3/2/2016 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OKRESNÍHO VÝBORU
…Přítel Volek (s pozdější kvantifikací přítele Linharta) shrnul 
stav včelařské veřejnosti tak, že cca čtvrtina včelařů důvěřuje 
oficiální léčebné metodice, cca polovina včelařů se vyslovuje 
pro blíže nespecifikované změny, ale je jim to – zdá se – více-
méně jedno, a zbývající čtvrtina jsou zcela proti léčení. Pod-
skupinou této poslední skupiny jsou lidé různého přesvědčení. 
Někteří například spoléhají na to, že včely ochrání Bůh nebo 
jiná (ne snad přímo nadpřirozená, každopádně však vyšší) síla. 

PŘÍTEL XY
…Dále je podezření, že hlavním cílem tvorby oddělků tohoto 
včelaře jsou dotace na včelstvo. Přítel Kosinoha nastolil otáz-
ku, nakolik vlastně byly a jsou jeho úly plně obsednuté. Otázku 
si lze posunout na „jestli vůbec“ byly obsednuté a zda se tedy 
nejednalo o něco na způsob Potěmkinovy včelnice.

přítel Petriščák neudělal kolonku. Oceněni byli přátelé Pláte-
ník, Jirák, Vidlák, … a Petriščák (i přesto, že neudělal kolonku). 

PLÁN PRÁCE A PŘÍPRAVA 
VÝROČNÍ SCHŮZE
Plán práce byl rozdán v tištěné podobě. Pří-
telkyně Dana Belušová dělala průzkum, kdo 
se chystá (a potom kdo se nechystá) na vý-
roční schůzi. Množství zvednutých paží na 
variantu „kdo se nechystá“ jí evidentně 
zarmoutilo. Další dotaz byl, kdo s sebou 
vezme partnera – rovněž nic moc. Situaci 
neodlehčil ani přítel Šípek svým 
sdělením, že partnera ani nemá…
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…Přítel Zdych dal za příklad jiné včelařské organizace, kde se 
umějí bavit, a vznesl otázku, proč bychom si tedy i my nezatr-
sali. Hudba bude prý kvalitní, včetně špičkové zpěvačky, která 
nezpívá na nejvyšší úrovni jenom proto, že má jiné priority. 
Přítelkyně Belušová ale chvatně ubezpečovala přítomné, že tanec 
není povinný a že do něj nebude včelaře nikdo nutit.

DISKUSE
…Přítel Volek doplňuje, že například podobný Bacillus, který 
stojí za MOREM VČELÍHO PLODU, totiž Bacillus, který stojí za 
koňským tyfem, žije desítky až stovky let. Je dokonce možné si 
ho i dnes vypěstovat, například z hlíny ze (zde nejmenované) 
konírny zrušené před 300 lety. 

2/3/2016 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

PŘEDÁNÍ KRONIKY
Během schůze část přítomných nahlédla do kroniky ZO a mohla tak 
obdivovat krásné iluminace a úhledné texty, kterými tuto knihu 
opatřila odstupující kronikářka přítelkyně Růženka Uldrycho-
vá. Kroniku vedla po celých deset let. Na závěr byla kronika 
slavnostně předána nové kronikářce přítelkyni Ivě Novákové. 
Kronika tak zůstává v rukou pedagoga a všichni se těší na nové 
zápisy. 

6/4/2016
Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

DOPLNĚNÍ PŘÍTELE LINHARTA
…Dále dal přítel Linhart k dobru historku pro 
včelaře – nedělat si nic z brzkého vyrojení svých 
včel a čerpat z roje energii, jak to dělá jedna 
včelařka na hranici okresu. Ztrátou části včel 
ale přichází o medný výnos, a tak by se správný 
včelař a hospodář chovat neměl. Řešení je nasnadě 
– vyměnit matku a provádět protirojová opatření. 

4/5/2016 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

NÁVŠTĚVA DELEGACE KLADENSKÝCH 
VČELAŘŮ SLOŽENÉ Z PŘÍTELE PŘEDSEDY 
A PŘÍTELKYNĚ JEHO CHOTĚ NA OSLAVÁCH 
95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZO HODONÍN
V Hodoníně je poměrně vážně pracováno s různými APITERAPEU-
TICKÝMI postupy a zejména využitím léčivé energie včel. Místní 
ji přijímají jak vleže, dřímajíce na speciálně upravených 
úlech, tak popíjením ozářené vody či inhalací úlového vzduchu.

Na závěr svého bloku dal přítel předseda k dobru, jak byl za 
své vtipkování o vhodnosti kontroly mřížky při dýchání úlo-
vého vzduchu odměněn na kroužku spolknutou včelou. Ta mu dala 
žihadlo do hltanu. Za snědenou včelu se také rovnou omluvil 
přítelkyni Belušové, která kroužek vede.

7/9/2016 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

Přítel Volek úvodem všechny přítomné zmátl, když je při-
vítal na schůzi základní organizace Slaný. Všem však 
brzy došlo, že neprošli časoprostorovou bránou, ale že 
je to přítel Volek, kdo je (myšlenkami) v základní orga-
nizaci Slaný, která ho poslední měsíc nejvíce vytěžuje.

NÁVŠTĚVA Z KLATOV
Přítelkyně Belušová vyzvala přítele předsedu, aby podal 
hlášení o návštěvě spřátelených včelařů z Klatov, což 
také obratem udělal. Hostomičtí na návštěvu zapomněli, 
zřejmě i kvůli rozvážení kremrolí, ale přítel předseda 
jim to nemá za zlé.

3736



5/10/2016
Zápis z členské schůze 
ZO ČSV z. s. Kladno 

NÁVŠTĚVA PŘÍTELKYNĚ PŘEDSEDKYNĚ
…Přítel Volek připomněl i chystané OCENĚNÍ PŘÍTELE CHALOUPKY 
„Za zásluhy ve včelařství“ , i mnohokrát vzpomínanou skutečnost, 
že není vyššího ocenění pro včelaře. Předání ocenění se před 
přítelem Chaloupkou nepodařilo utajit, protože byl kladenský 
včelařský nestor hrubě podceněn ve využívání moderní techni-
ky, konkrétně internetu, kde na přípravu svého ocenění narazil. 

2/11/2016 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

MEDOVÉ VÁNOCE
…Na MV se dále budou prezentovat filmy se včelařskou temati-
kou, a to jak filmy pro děti, tak filmy pro dospělé. Přítelkyně 
Belušová raději uvedla na pravou míru, že „filmy pro dospělé“ bu-
dou pouze a jen s včelařskou tematikou, aby někdo nebyl zklamán. 

7/12/2016
Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

VÝROČNÍ SCHŮZE 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, Dře-
vák, U Zlatého selátka, Na Slovance, U Bejčků, 
Máka apod.), které byly v diskusi podrobeny všeo-
becné expertize, dle kvality a ceny piva, možnosti 
parkování, teploty a vlhkosti vzduchu a velikosti 
sálu – s nejasným výsledkem.

…Právě v momentě, kdy byl přítel předseda pohroužen do své řeči, 
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 poděko-
val všem přítomným. Když dojatý přítel předseda správně vytušil 
a poznamenal, že je zřejmě „po schůzi“ , připomenula se přítelkyně 
Vendulka s hlasováním.

4/1/2017 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

DISKUSE
Přítel Volek vyslovil zklamání nad malou účastí na přednášce 
přítele Titěry. Přítel Plecitý také, ale o mnoho vášnivěji vy-
slovil zklamání nad malou účastí na přednášce přítele Titěry. 
Za svou emotivnost se zároveň i omlouval.

Přítelkyně Belušová obrátila po-
zornost včelařů k PŘÍLOZE časopisu 
Včelařství 1/2017 (ano, k té nezají-
mavě vyhlížející, černobílé, hustě 
popsané příloze uprostřed barevného 
časopisu s obrázky), kde je článek 
o změnách čerpání dotací.

Přítel Zdych se zeptal přítomných, 
zda nemají tip na někoho zajímavého, 
koho bychom v rámci poznávacích 
zájezdů mohli navštívit. Důležitou 
podmínkou je, aby dotyčný s ná-
vštěvou souhlasil.
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1/3/2017 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

TÉMA: JARNÍ ROZVOJ VČELSTEV
Jak bylo avizováno a přislíbeno, schůze nabrala více tvářnost 
přednášky / diskuse. Zvolené téma bylo viz nadpis. Téma uve-
dl přítel předseda, když upozornil, že již došlo ke generálnímu 
proletu včel a liboval si, jak včely vylétnuvší po dlouhé zimě 
z úlů krásně pokálely auto.

1/2/2017 Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

Přítel předseda zahájil výroční večeři, jejíž součástí bude 
schůze, ale vzápětí se opravil - je to samozřejmě naopak. 

ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
Zprávu komise přečetl její člen přítel Jirák. Konstatoval soulad 
předchozích zpráv s kontrolou komise, která proběhla 12. 1. Pouze 
upřesnil, že razítek má základní organizace pět, nikoliv čtyři, 
a že mikroskop byl zapůjčen do Kolče. 

VEČEŘE
Dalším tématem schůze, na které se přítomní soustředili, byl ku-
řecí řízek s bramborem. Řízek byl ucházející, jen mírně přisolit, 
brambor nepřekvapil – standardní hospodská kvalita. Po hlavním 
jídle se servíroval sladký zákusek v podobě nadprůměrně velké-
ho a celkem i dobrého věnečku.

Již v rámci diskuse nadhodil přítel Mauric otázku, jak vyžene 
myš z úlu. Přítelkyně Belušová navrhovala pastičku, přítel 
předseda říkal, že to je velký problém. To už se však pozornost 
rozplývala a schůze postupně přerodila do volné nekontrolo-
vané zábavy.

5/4/2017 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

Přítel předseda zahájil schůzi tím, že pokáral sám 
sebe za to, že přišel pozdě. 

DISKUSE
Přítel Mauric se dotázal na ochranné masky. Když mu 
bylo sděleno, že na jarní nátěr plodu masku nepo-
třebuje, uvedl na pravou míru, že se obává blížící-
ho se léčení podzimního. Toto vyostřené vnímání času 
všechny zaskočilo, ale minimálně někteří přítomní se 
nechali nakazit pocitem, že se na ně již teď v dubnu 
podzim nezadržitelně řítí. Jak přítel Volek, tak přítel 
předseda na to konto přislíbili přinést vzorek masky 
a (s podzimem v zádech) uvést věci do pohybu.

Přítel Holman nabízí skříně na skladování 
souší, jinak je rozštípe.

DISKUSE
…Dále přítel Šimora nadhodil další kontro-
verzní, ale smělou myšlenku: aby zavedený 
prostor obchůdku přítele Chaloupky opanoval 
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PŘIJÍMÁNÍ
…Přítel předseda se decentně 
tázal přítelkyně pokladnice 
Vendulky na to, zda už se 
s novým uchazečem „zabývali 
finančními záležitostmi“. Do-
stalo se mu lapidární odpo-
vědi, že už ho „skásla“. 

přítel Volek s Okresním výborem, aby ho pronajímal a učinil 
z něj opět obchod a místo, kde by si včelaři z Kladna a okolí 
dávali dostaveníčko. Ze strany předsednictva následovala sé-
rie vysvětlení, co této (jinak asi nezpochybnitelně pozitivní) 
myšlence brání: nevýdělečná povaha organizace, problematičnost 
dotací, konkurence internetových obchodů, nedostatek konkrétní 
lidské síly, která by se věci věnovala, atd. Tyto argumenty měly 
však na přítele Šimoru spíše opačný účinek a vedly ho k ješ-
tě silnějšímu přesvědčení, že je myšlenka správná, a k nabádání 
přítele Volka k větší odvaze, nadšení atd.

Dále byla vzpomenuta zřejmě spektakulární postava včelaře, pří-
tele a inženýra Smělého s jeho abnormálními výnosy ze včelstev 
umístěných v Praze (a obklopených lešením pro výškové práce).

6/9/2017
Zápis z členské schůze 
ZO ČSV z. s. Kladno

Zářijová schůze překvapila 
velkou návštěvností. Obsaze-
né byly všechny stoly včetně 
pingpongového. …Přítel před-
seda si zafilosofoval na téma 
vlastností ideálního před-
sedy: Musí se umět podepsat 
a musí se obklopit schopnými 
lidmi. 

LÉČENÍ
Přítel předseda se vyslovil 
pro rekapitulaci cenových zá-
ležitostí. Platí se 6 Kč za 
včelstvo (z čehož koruna spadá 
do klína ZO) a 50 Kč za sta-
noviště důvěrníkovi. Po tomto 

JAK BYLO V LOMNICI?
Většinou o průběhu oslav spřátelených ZO (a s nimi souvise-
jících divokých včelařských večírcích) barvitě vypráví přítel 
předseda, drásaje tak svědomí a představivost posluchačů, kteří 
nejeli. Vyprávění o oslavě 120. výročí založení spolku v Lomni-
ci nad Popelkou však přítel předseda přenechal přítelkyni Be-
lušové s tím, že si průběh „lépe pamatuje“. Přítelkyně Belušová 
si pamatovala, že se jednalo spíš o komornější jízdu po míst-
ních muzeích a zajímavých objektech zakončenou v klubovničce 
svépomocně vybudované ze dvou teskodomů. Delegace se podívala 
dokonce i na skokanské můstky, které byly zřejmě neobyčejným 
místem nejen kvůli rozhledu, ale i protože příteli předsedovi 
tam foukalo do „vlasů“.

CERTIFIKOVÁNÍ MEDU
Přítel předseda Zdych se pochlubil, protože za něj to nikdo 
neudělá: s 94 body získal zlatou medaili ve výzkumném ústavu 
a příslušný certifikát za svůj med. Sražené body byly hlavně 
za umělecký dojem - snad málo grafických piruet. 

shrnutí nadhodil někdo z předsednictva polovážný, řeklo by 
se až „PODNĚCOVACÍ“ dotaz, jestli náhodou nemáme finančně 
přitvrdit. Dotaz ostatně nešlo v době, kdy jde máslo raketově 
nahoru, nepoložit. Možná to může být téma na výroční schůzi.
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Řešil se podnět přítele Jiráka, zda by nešlo opět zorganizovat 
hromadný nákup sklenic. Dle přítele Volka je problém stále po-
dobný – tyto snahy vždy rozloží někdo, kdo nezodpovědně objedná 
a pak nevyzvedne. Kolik již zůstalo nevyzvednutých pytlů cukru, 
matek a podobných komodit a konečně i sklenic. Přítomní se za-
čali předhánět v znalosti počtů sklenic v patře palety, pater na 
paletě, váhy palety, váhy patra palety, únosnosti manipulačních 
ještěrek atd. Přítel předseda manipuluje paletami sám, bez ješ-
těrky. Také bylo vzpomenuto několik příhod se stejnou pointou 
spočívající v převržení palety z vozíku na nejbližším kruhovém 
objezdu za sklárnou. Poučení: Při nakupování sklenic v Dubí 
u Teplic pozor na první kruhový objezd za sklárnou, již tam 
mají připravené koště na střepy.

6/12/2017 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

Poslední schůzi tohoto roku zahájil v poklidné atmosféře, prů-
měrné teplotě a podprůměrné účasti kdo jiný než přítel předseda 
a jak jinak než přečtením pořadí bodů schůze a jeho následným 
změněním.

DISKUSE
…Posléze vystoupil přítel 
Pláteník s (možná až příliš) 
sebekritickým vstupem, ve 
kterém se obvinil a plísnil 
za podcenění monitoringu 
a léčení. Přítel Volek pak 
postoj přítele Pláteníka 
relativizoval poznámkou, že 
o situaci nerozhoduje pouze 
dotyčný včelař, ale i jeho 
sousedé.

7/2/2018
Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

Zatleskání předsedovo odstartovalo výroční schůzi kladenských 
včelařů. Schůze – jako každá výroční – vyznačovala se předčítáním 
různých celoročních zpráv a výkazů. Pisatel těchto řádků nebude 
unavovati čitatele těchto řádků (ani sebe) tlumočením konkrétních 
podrobných údajů a čísel z těchto zpráv – budou přílohou zápisu. 

ZPRÁVA REVIZNÍ A KONTROLNÍ KOMISE
…Personál hospody již během výše popsaných bodů začal po-
stupně servírovat řízky s bramborem a podélně rozříznutou 
okurkou. Aby bylo nezdravé stravě učiněno zadost, vystřídal 
tuk smaženého  řízku v rychlém sledu tuk krémového věnečku. 
Přítomní včelaři se takto projedli posledními body schůze až 
do diskuse.

4/4/2018
Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

PŘEDNÁŠKA
Přítel předseda uvedl přednášku pří-
tele Plecitého na téma chov matek. Tato 
disciplína je - jak známo - třešničkou 
na dortu včelařského počínání. Pří-
tel Plecitý vztyčil na židle flipchart 
s mřížkou. Chvilku to vypadalo, že chce 
hrát s přítelem předsedou před všemi 
velké piškvorky, ale pak se ukázalo, že 
jde o tabulku vývojových stádií VČELÍCH 
KAST, a začala přednáška.
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6/6/2018 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

POZVÁNKY
Bylo učiněno několik pozvánek – například na 
Medovou Koleč. Pro ni se hledají věci do tomboly, 
ideálně nějaké, co se nebudou doma hodit (sice 
zpravidla ani jejich výherci, ale když se věc 
pěkně zabalí…). 

RŮZNÉ
Přítel Volek povyprávěl, jak na dětském dni v Družci 
svedl s hasiči souboj o pozornost dětí. Hasiči se 
stříkačkou a další technikou dlouho vedli a pří-
teli Volkovi děti z přednášky postupně ubývaly. 
Přítel Volek ale nasadil kuklu a v rozhodující 
chvíli i dýmák (opak stříkačky), čímž hasiče zce-
la deklasoval. Dýmák na děti zabral natolik, že 
přítel Volek měl před odchodem co dělat, aby ho 
nadšenému chlapečkovi vyrval z ruky. 

2/5/2018 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

PŘIJÍMÁNÍ
Byl přijímán a přijat přítel David Lahoda. Bude včelařit ve 
Družci, kde se učí se svým sousedem na dvou včelstvech. Tato 
- vyšetřená! – včelstva jim přenechal místní včelař друг No-
renko, který musí odcestovat. Proti 0, zdržel se hlasování 1, 
pro všichni ostatní. Přítele Lahodu vzápětí zmátl předseda in-
formací, že přítelkyně pokladní je „támhle a támhle“ – proces 
personální úpravy funkce pokladní ještě není završený – až 
odlétne ZLATÁ VČELA. Aby toho nebylo málo, tak přítel předse-
da ještě vyděsil zájemce informací, že schůze je „každou středu 
od pěti“.

3/10/2018 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

AKCE HRR NA MOR
Kladenští přijímali na aktivu aktivní chválu za akci „Hrr na 
mor“ a to především z řad základních organizací. ...Akce je vy-
účtovaná a přítel Volek tedy nemusí jít „sedět“. Případně by rád 
do vězení ve Vinařicích, kde je pro tyto případy již domluven, 
že zde povede včelařský kroužek.

DISKUSE
Přítel předseda vyprávěl o včelařích z německého města Pir-
na, kteří mají freundschaft s Hostomickými a jejich návštěvě ve 
včelařském muzeu v Kolči. Němci byli oslněni nejen muzeem, ale 
i skutečností, že již před tolika lety zde existovala továrna 
na úly. Onemocněla překladatelka, proto musel přítel předseda 
oprášit němčinu, a „nic z něj nevypadlo“. Přesto předseda zmí-
nil potencionální, hypotetický a možná eventuálně rodící se 
kontakt s uvedeným městem (založeným asi na znakové řeči).

7/11/2018
Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

Přítel předseda zahájil, okřikl 
„pavlač“ rušící po jeho pravici a za-
čalo se. Hojně navštívená schůze se 
nesla v poklidném tónu a na důvěrně 
známém půdorysu. Úplně první infor-
mací bylo, že přítelkyně Jiroušková 
již je na odchodu ze schůze. Pokud 
na ni někdo něco měl, měl příleži-
tost. Následovalo poděkování předse-
dovo expokladní přítelkyni Vendulce 
za její exčinnost a extrpělivost.
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PŘÍPRAVA MEDOVÝCH VÁNOC
Přítelkyně Belušová shrnula vše o přípravě Medových Vánoc. 
Kdo může, nechť distribuuje letáčky. Jako jiné roky jsou potře-
ba dobrovolníci, kteří by se ujali škol, školek i paní učitelek. 
Dále budou (zejména na úterý) potřeba aranžéři, rozmisťovatelé, 
zavěšovatelé, připevňovatelé, ale také i zapůjčitelé exponátů do 
výstavky (nikdy se nic neztratilo ani nepoškodilo).

2/1/2019 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

PŘIJÍMÁNÍ
Rituál přijímání nechal přítel předseda záměrně až na konec 
schůze. Byla to nejspíš zkouška, která prověřila, že to přítomný 
zájemce myslí opravdu vážně…

6/2/2019
Zápis z výroční členské schůze 
ZO ČSV z. s. Kladno

PLÁN ČINNOSTI 
NA ROK 2019
Přítel Linhart rozdal plán 
činnosti v praktické tištěné 
podobě. Na 20. 5. připadá Svě-
tový den včel, trubců, matek, 
úlů, pláství, rámků a všeho 
souvisejícího. K tomuto dni 
se chystá menší brigádka 
v kolečském Muzeu včelař-
ství. Budou ometeny exponá-
ty, vyhnáni pavouci a muzeum 
bude celkově vylepšeno.

DALŠÍ BOD SCHŮZE 
- GULÁŠ
V tom již přítelkyně hospo-
dářka Vendulka se zkušeným 
grifem přináší talíře s gulá-
šem se čtyřmi. Přítel předseda 
raději vyhlásil přestávku, 
protože hrozilo, že se přítom-
ní budou věnovat víc knedlíku 
než řečníku.

7/3/2019 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

PŘIJÍMÁNÍ
Přijímal se nový přítel Serhiy Oliynyk. Přítel Oliynyk začal 
chodit na kroužek, včelaří se třemi včelstvy v Dubí a včely má 
vyšetřené. Pro: všichni, zdrželi se: 0, proti: 0. Přítel Oliynyk 
nerozumí dobře česky, tak snad pochopil, že jsou všichni pro 
a ne proti, a že příště znovu přijde.

3/4/2019 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

BRIGÁDA V MUZEU
Přítelkyně Belušová nabídla pro brigádu v kolečském muzeu 
tři různé termíny (13. 4., 30. 4. a 11. 5.) s víc než vlažnou ode-
zvou. První dva nevyhovovaly nikomu, na třetí se přihlásili asi 
4 včelaři, možná proto, že neunesli tíhu situace. Tímto poslední 
termín zvítězil. Vhodné zejména pro někoho, kdo ještě v muzeu 
nebyl, nebo pro někoho, kdo ještě nevytíral. S sebou vysavače, 
hadry apod. Pokyn „kdo s čím zachází, to ať si vezme s sebou“ 
byl vzat zpět pro možnost různého výkladu.

DIVADLO
Přítelkyně Belušová a přítel předseda se 

podělili o zážitek z divadelního představení Úl. 
Autor hry, přítel zapisovatel, se k pozvání připojil 

a přislíbil vložit data dalších uvedení hry do zápisu. 
To také následně i činí: Hraje se 28. 4. od 10:00 a 18. 6. 
od 20:00 v Kladenském divadélku. Podrobnější informace 
naleznete na www.divadlo-vad.cz, kde je také možnost 

rezervovat vstupenky, dokud budou.

Přítel předseda poděkoval tvrdému jádru a rozloučil se.
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2/10/2019
Zápis z členské schůze 
ZO ČSV z. s. Kladno

POCHVALA PŘÍTELKYNĚ 
JIROUŠKOVÉ
V den, kdy obletěla Česko 
zpráva o úmrtí Karla Gotta, 
interpreta, který proslavil 
včelku Máju, se sešla průměrně 
navštívená schůze k rokování 
o tradičních tématech. Přítel 
předseda poděkoval přítelkyni 
Jirouškové za vyúčtování 1. D, 
které zvládla, jako by nic ji-
ného v životě nedělala.

NÁVŠTĚVA SLOVINCŮ
Přítel Linhart povyprávěl 
o návštěvě Slovinců v Kolči, 
kde bylo třeba zastoupit ne-
mocnou přítelkyni Hiklovou 
v roli hostitele. Vzhledem ke 
skutečnosti, že slovinský au-
tobus vezl i tak velké šajby, 
jako předsedu a místopředse-
du slovinské apiterapeutické 
společnosti, byl přítel Lin-
hart nucen sestavit co nej-
méně nerovnocenný uvítací 
výbor. Povolal proto – dle 
svých slov – „výkvět papa-
lášů“ naší nejnižší spolkové 
úrovně – čili sebe, přítele 
předsedu ZO a předsedu OO 
a předsedkyni KKV – naši 
jednatelku. Slovinci jsou 
tradicionalisti(ač se to říká 
o Češích), berou za svůj vy-
nález Světový den včely (ač 
ho vymysleli Češi o 4 roky 
dříve), a to na výročí naro-
zení „svého“ Filipa Terče (ač 
to byl také vlastně Čech). Na 
první pohled poměrně málo 
důvodů k přátelství, přes-
to jsme dostali přátelské 
pozvání do Mariboru, které 
asi v květnu využijeme 
k další zahraniční výpra-
vě. Mohlo by to být během 
volna 8. - 10. 5. Vzhledem 
k tomu, že slovinská navigace 

4/3/2020
Zápis z členské schůze 
ZO ČSV z. s. Kladno

DISKUSE
Pozornost včelařů nastarto-
vala až paní servírka. Hlučně 
upadnuvší a zázračně neroz-
bitá sklenice dala vzpomenout 
na soudruhy z NDR, kteří 
v tomto případě chybu neudě-
lali (a to se jednalo o sklo).

nepočítala s českým tunelem nižším než slovinský autobus, 
a i z dalších organizačně-transportních potíží (na slovinské 
straně) zbyla na prohlídku kolečského muzea pouhá půlhodina. 
I občerstvení bylo, jen přítel Volek dojedl guláš z minulé 
schůze (doufejme že ne z pravidelné měsíční).

9/6/2020 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

Za pošmourného počasí, ale naštěstí bez deště se sešla včelařská 
organizace ve venkovních prostorách areálu NSEV Čabárna. Dů-
vodem byla jednak doznívající opatrnost po první vlně Covidu 
a za druhé skutečnost, že hospoda u Fridrichů je mimo provoz. 

AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ SITUACE
Aktuální zdravotní situace je relativně uspokojivá. Jak už ale 
víme, ani to není důvod k radosti. Z tohoto faktu není nikdy 
radno se radovat, protože situaci uspokojivou dřív nebo později 
vystřídá situace špatná. Rozhodně není – jako obvykle – dopo-
ručeno usínat na vavřínech.
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NABÍDKA AKCÍ 
V právě zmíněných Královicích u Slaného se koná velká akce 
Královické medobraní, na kterou jsme všichni zváni. Akce je 
přímo plejádou aktivit spojených se včelařením, medy, perníky, 
svíčkami a podobně. Mimoto můžeme sobě (nebo někomu jinému) na-
malovat něco pěkného na obličej. Je zde také možnost koupit si 
med, což je pro včelaře v této sezóně nabídka obzvlášť lákavá 
a případná. V neposlední řadě potěšil i příslib, že nás na akci 
provede „živý“ průvodce.

JUBILUJÍCÍ PŘÍTEL 
PŘEDSEDA
Přítelkyně Belušová oznámi-
la, že přítel předseda před-
sedá naší ZO již jubilejní 
25. rok. Jako dar obdržel 
kšandy a kšiltovku s vče-
lařskou tematikou. Vzhledem 
k tomu, že se neví, od jakého 
přesně data předsedá, bude 
muset slavit celý rok. Do toho 
se také přítel předseda rov-
nou s chutí pustil vyzbrojen 
kelímky a šampaňským vínem. 
Pro „začátečníky“ měl připra-
venou Vineu. Projev přítele 
Pláteníka bohužel zcela za-
nikl v ruchu způsobeném roz-
léváním vína. Přítel Pláte-
ník předsedovi rovněž popřál 
a řekl, že on a několik včela-
řů z jeho generace jsou svědky 
začínající předsedovy kari-
éry. Čili svědci předsedovi. 

EXKURZE
Z exkurze do Slovinska pod 
vlivem epidemiologických udá-
lostí sešlo. Přesto by měla 
nějaká exkurze proběhnout, 
a to nejspíše kolem druhé po-
loviny září. Ohledně náhradní 
destinace budeme informováni. 
Přítelkyně Belušová sdělila, 
že se máme nechat překvapit, 
přičemž přiznala, že i ona 
sama se ještě bude muset nechat 
překvapit. Středočeský kraj 
rád přispěje na nějaký pěkný 
zájezd, pokud nebude nasmě-
rován mimo Středočeský kraj. 

DISKUSE
Následně včelaři vstali z europalet a utvořili diskutující hlou-
ček, který se pomalu ale jistě posouval k ohni, u kterého byly 
připraveny špekáčky. Z diskuse zaznamenáno už jen heslovitě: 
Veolia hledá včelaře, který bude včelařit v areálu v dosud 
prázdných úlech / zprávy v TV o vyrojení 100 včelstev (z celko-
vých 100 včelstev na stanovišti, tedy pozoruhodná „úspěšnost“) / 
včely (a roje) má také Pražská filharmonie, nedávno se vyroji-
ly a obsadily sdílené růžové kolo – stačilo tedy jen nasednout 
a odjet / diskuse byla o medobraní - někdo vytáčel již podruhé, 
někteří včelaři vytočili zatím pouze manželku, někde naopak 
včely vytočily svou produkcí včelaře / marketingový tip - an-
ticovidový med se prodává výborně / uvidíme, co předvede lípa.

2/9/2020 Zápis z členské schůze ZO ČSV z. s. Kladno

Včelaři se sešli na novém schůzovišti, v sále kladenské re-
staurace U Studničků. Sál je sice málo používaný, ale zcela 
použitelný. Díky archetypální dispoziční hospodské podobnosti 
s předchozím sálem si včelaři mohli připadat „jako doma“.

SHRNUTÍ VČELAŘSKÉHO ROKU
Shrnutí se ujal přítel Volek a zevrubně popsal průběh sezóny. 
Shrnutí sezóny se týkalo zejména snůšky. Nevhodné deště, které 
letos znemožňovaly využití snůšky, bere přítel Volek na sebe, 
neboť je zřejmě přivolal intenzivním pětiletým modlením se za 
vláhu.

…přítel Volek roztoče potlačoval Formidolem, který aplikoval 
„navostro“. Pro vyloučení pochyb je nutno upřesnit, že se tím-
to termínem rozumí vkládání odparných desek bez přechodného 
děravého obalu.
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FOTOPŘÍLOHA

Exkurze  /  cesty za poznáním

Při otevření expozice Včelí svět Hulice jsme byli úplně prvními návštěvníky.

Nasavrky, arboretum SOUV  /  VVC a Ing. Miroslava Novotná
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Lokální exkurzí byla návštěva nové 
medárny u Roberta Plecitého v Kyšicích.

U př. Strnada ve Štíhlicích, chovatele 
matek, s Robertem Plecitým 
a Tomášem Chaloupkou.

Maruška Knödlová nás uvítala ve včelařském areálu s muzeem včelařství v Chlebovicích 
u Frýdku-Místku.

Přítel Jaroslav Kopeček v Pržně zaujal komplexním řešením a racionalizací svého provozu.

U Sedláčků v Bučovicích / Exkurze s přednáškou a návštěvou včelařského obchodu. 
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Zastavení u novátora přítele Martina Koblihy v Jihlavě.

Přítel Josef Volejník z Přelouče nás ochotně zasvětil do své osvědčené metody včelaření.

Nad včelami s Ing. Pavlem Cimalou 
v okolí Javorníku.

Výlet za včelaři do Maďarska byl 
zachráněn přepadovou návštěvou 
včelnice s tradičními ležany.

Exkurze do Polska byla pro mnohé z účastníků inspirací, jak využít celý potenciál včelích 
produktů. Máme se co učit.
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Medové Vánoce  /  svátek i poučení

Medové Vánoce 2007  /  Dům zahrádkářů v Kladně. Zahájení každoročně s dětmi 
z mateřských škol pod vedením paní učitelky Chocholáčkové.

Medové Vánoce 2011  /  Tradice - tvořivé dílničky pro děti, výroba stáčené voskové svíčky.

Medové Vánoce 2012  /  Nově a na dlouhé roky v areálu Obchodního centra Oaza v Kladně.

Medové Vánoce 2013  /  Měnily se prostory, zvětšovala se expozice a rozšiřoval se program. 
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Medové Vánoce 2016  /  V rámci programu probíhaly dílničky a ukázky zdobení perníčků.

Medové Vánoce 2015  /  Vše připraveno na 
blok atraktivních přednášek a soutěže pro 
včelaře i veřejnost.

Medové Vánoce 2014  /  Expozici jsme 
každoročně obohatili o nové exponáty. 
Zde fotografie Veroniky Souralové. Medové Vánoce 2017  /  Postery z dílny PSNV zaujaly na výstavě a slouží včelařskému 

kroužku, stejně jako unikátní skleněný úl výroby firmy Šípek z Buštěhradu. Expozici 
věrně stráží a průvodcování se ujímá přítel Rudolf Kosinoha.

Medové Vánoce 2018  /  Včelaři zaplní i ten největší prostor. Monumentální expozice byla 
oživena výstavkou k 100 letům vzniku České republiky, zapůjčenou sekretariátem ČSV.
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Medové Vánoce 2019  /  Změna je život. Prvně na Zámku v Kladně. Těsnější prostory 
neubraly na kráse a atmosféře.   

Hlavně s úsměvem. Chvilka pro vydechnutí. Ty opravdu nejzdařilejší odměňujeme medem i zážitkem. 

Každoroční výtvarnou soutěž vyhodnocuje odborná komise. Práce to je nelehká.
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Muzeum včelařství na zámku v Kolči

Setkání čtyř předsedů  /  Mgr. Jarmila Machová (předsedkyně ČSV), vlevo Otakar Zdych 
(předseda ZO Kladno), vpravo Jiří Volek (předseda OO Kladno) a za fotoaparátem Dana 
Belušová (předsedkyně KKV pro Středočeský kraj).

Exkurze včelařů a apiterapeutů ze Slovinska. Každoroční Medovou pouť v Kolči doprovází stánek kladenských včelařů.

Brigáda ke Světovému dni včel 2019 
/  Jak k dílu, tak k jídlu...

Muzeum navštívil senátor a včelař 
Mgr. Jiří Dienstbier.
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Společně k práci i zábavě

Předseda OO přítel Chaloupka, předseda ZO Otakar Zdych a za SVS - OI Kladno 
MVDr. Josef Krupka.  /  l. p. 2007

Výroční schůze s tombolou, hudbou a tancem.

Divadelní představení Úl. Stojící postava, sám autor hry a principál společnosti  V.A.D., 
přítel Ing. arch. Jan Červený (zde v roli předsedy imaginárního včelařského spolku, jinak 
zapisovatel a člen výboru ZO).

Byli jsme při tom.  /  Hrr na mor! (Školení zřizovatelů sběrných míst)
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Anti-covidová schůze v přírodní učebně na Čabárně s gratulací a přípitkem příteli 
Zdychovi k 25 letům funkce předsedy. Následovalo občerstvení opékáním špekáčků.

Výsadba v Sítenském údolí, pro kladenské spoluobčany snad trvalá vzpomínka na 120 let 
včelařského spolku v Kladně. 

V roce 2011 byly nejvýraznějšími osobnostmi kladenských včelařů paní Růžena 
Uldrychová (kronikářka), Tomáš Chaloupka (předseda OO Kladno, učitel včelařství 
a soudní znalec), Otakar Zdych (předseda ZO) a Josef Pláteník (jednatel ZO). 

Akce k 110. výročí vzniku včelařského spolku v Kladně se neobešla bez významných hostů, 
mnohých ocenění a srdečných gratulací. Jiří Volek, svého času místopředseda ZO Kladno, 
předává čestné uznání dnes nejstaršímu členu, příteli Aloisi Štamberkovi, který aktivně 
včelaří i v 93 letech. 
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Setkávání spřátelených organizací

V roce 2012 na Kladensku  /  Včelnice u přítele Milana Petriščaka v Sakách.

V roce 2014 jsme navštívili včelařské zázemí manželů Hesových v Libušíně, kde je mimo 
jiné i zpracováván včelařům vosk na mezistěny. V roce 2015 jsme se sešli ve včelíně předsedy ZO Slaný Rosti Ovčarika (Apisrosťa) ve Kvíci.

Na zámku v Kolči  /  Expozice norského včelaření v rámci muzejní expozice.
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Při výročí ZO ČSV Lomnice nad Popelkou došlo i na prohlídku skokanských můstků.

Návštěva klatovských včelařů a poetické včelnice u jednatelky ZO.  /  2019

Vzděláváme se

V roce 2016 se dostalo nejvyššího svazového vyznamenání příteli Tomáši Chaloupkovi. 
Součástí byla přednáška předsedkyně svazu Mgr. Jarmily Machové.

RNDr. Václav Švamberk pro kladenské 
včelaře přednáší často. Zde poznatky 
z Apimondie v roce 2015.

Přednášku Ing. Leo Dvorského pořádala 
OO Kladno. Kladenští včelaři nemohli 
chybět.
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Šlechtění matek v podání Ing. Pavla Cimaly naplnilo kapacitu Centra ekologické výchovy 
na Čabárně do posledního místečka.  /  2017

O vosku a jeho praktickém zpracování přednášel Jindřich Linhart, učitel včelařství.  /  2019

Včelařský kroužek pro všechny generace

U zrodu kroužku v roce 2011 a dlouholeté spolupráce s NSEV Kladno stál Josef Pláteník.

Včelaření na Čabárně  probíhalo také pod dozorem přítele Otakara Zdycha.  /  2012
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Časem se rozrostla včelnice i účastníci. Dozrála i lektorka včelařství Dana Belušová.  /  2018

Zimní příprava probíhá v učebně ekocentra. Někteří včelaři si chodí dopňovat informace 
i po letech.  /  2019

Včelařský potlach probíhá mnohdy až dlouho do večera.  /  2020

Začátečníci mají možnost se na chov svých včel zodpovědně připravovat – zdarma, díky 
podpoře Středočeského kraje.
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Děti se na kroužku v ekocentru na Čabárně učí mnohým dovednostem.  /  2013

Činnosti okolo medu jsou pro děti vždy nejzábavnější.  /  2014

Sedm statečných - sudí a „postrach“ soutěžících. Jindra Linhart, Otakar Zdych, Jiří Volek, 
Vendulka Čermáková, David Jaroš, Dan Míla a v zákrytu za Rosťou Ovčarikem (vedoucím 
dospěláckého doprovodu) Felix Šimora. 

Zlatá včela  /  tradiční soutěž včelařských kroužků mládeže

Oblastní kolo pro Středočeský kraj a Prahu jsme pořádali v roce 2018.
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Autoři fotografií:

Dana Belušová, Jiří Cafourek, Jiří Kočenda, Milan Petriščák, 
Lenka Táborská, Otakar Zdych

Vítězka celostátního kola v roce 2016 a finalistka v roce 2017 Barbora Kašparová ze Pcher.

Předávání cen přítelem senátorem Mgr. Jiřím Dienstbierem.

Vážení přátelé,

připoměli jsme si 120 let trvání našeho spolku. Toto výročí si přímo 
říká o bilancování let minulých. Rozhodli jsme se soustředit pozornost 
především na uplynulých 10 let, protože u příležitosti 110.  výročí naší 
organizace se už dostatečně psalo o velmi bohatých dějinách našeho 
spolku od založení za Rakouska – Uherska až po tehdejší dobu.

Doufám, že se nám podařilo popsat činnost spolku, průběh schůzí a růz-
ných setkání našich včelařů a přátel nejenom dostatečně podrobně, ale 
také zábavně.

Prosím přijměte toto dílo jako výraz úcty ke všem včelařům, kteří prošli 
naší oraganizací a také přispěli k bohaté činnosti našeho včelařského 
spolku.

Otakar Zdych 
/  předseda ZO Kladno od roku 1995

ZÁVĚREM
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