Zápis z členské schůze ZO ČSV o.s. Kladno - 7.1.2015
První schůze roku 2015 začala v hojném počtu. Na začátek proběhlo ohlédnutí za Medovými
Vánocemi, dále jen MV. MV byly hodnoceny po všech stránkách kladně. Přítel Volek pouze citoval
článek p. Murárika zveřejněný na www.vasekladno.cz který ač zřejmě nikoho nezpovídal a jen
poslouchal, pochybně včelaře citoval a zaslechnuté údaje zkomolil do nepřesného paskvilu, jak to
novináři bohužel často dělají. Přítel Zdych přinesl 10 pamětních listin k MV bez vyplněných jmen.
Nápad, aby si je rozebrali ti, kdož si myslí, že byli nejpřínosnější během MV, překonal jiný nápad - že
budou rozdány jmenovitě na výroční schůzi.
Léčení
Již je hlášen úhyn 110 včelstev (700-800) – velké číslo. Přítel Volek dále nabádal k prohlídce včelstev,
dá se ještě mnoho zachránit např. přísunem zásob. Také je dobré uvádět skutečný počet žijících
včelstev. Měl odevzdat ideálně na příští schůzi, přítel Volek se vybaví krabicí. Připomenuty zásady,
dodat bez hrudek. Vzorek na mor by neměl být na úkor vzorku na varoázu. Do 15. 3. odevzdat
zájemce o formidol, pak to bude složitější. Bude-li mít nadlimitní počet roztočů (více než 3) více jak
25% členů ZO, jarní léčení musí provádět celá ZO. V opačném případě může každý dobrovolně.
Řešil se také blízký výskyt moru včelího plodu (Břevnov). Podezření předsedy o souvislosti s minulými
výskyty poblíž (Ptice, Kopanina) rozptýlila informace, že bylo prokázáno přivezení moru z Moravy.
Nekupujme sebevýhodnější staré rámky a úly.
Chceme Velké Přítočno?
Bylo hlasováno o návrhu popustit Velké Přítočno pod správu Unhoště, protože Unhošť ští ve Velkém
Přítočnu stejně pravidelně léčí i když spadá zatím oficiálně pod ZO Kladno. (pro ti 1, pro všichni
ostatní). To, jestli nás Přítočno opustí, ještě bude záviset na hlasování v Unhošti.
Začátky schůzí od 18 hod.
Přítel předseda navrhl posun začátku schůzí na 18 hod, protože už nejsou doby, kdy se ve dvě
skončilo na Poldovce a mohlo se schůzovat. Návrh ale neprošel (12 pro, 15 proti, 8 se zdrželo). Prošel
alespoň posun na pátou hodinu (18 pro, 2 proti, 11 se zdrželo). Již příští schůze (výroční) tedy bude
od 17 hod. Na základě průzkumu předpokládané účasti na výroční schůzi bylo rozhodnuto o pořízení
45 porcí savojského řízku, přítelkyni vegetariánce navrhl předseda, že může docela dobře sníst jen
brambory a maso nechat. Pití si platí všichni zvlášť.
Přítel Pláteník zhodnotil také pozitivně Medové Vánoce, zvlášť účast včelařů z jiných okresů. Jen
podotkl, že pozvánky mohly být k dispozici dříve. Poukázal na aktuální číslo Včelařství, názorové
neshody různých sekcí, chyby při léčení apod. V Klatovech předpokládají až 75% úhyny. MV navštívil
přítel Kulhánek, novinář píšící do Včelařství.
Přítelkyně Belušová poinformovala o nově vzniklé společnosti Mája (majabee.cz) založené přítelem
Švamberkem.

Noví členové
ZO přijala nové členy – Mgr. Ivu Novákovou – v péči přítelkyně Belušové. Chce mít včelstva v Malých
Kyšicích, objednané z Liběchova. (proti 0, zdrželi se 2, pro všichni ostatní). Dále ZO přijala Jaroslava
Varhulíka i přesto, že ještě nemá vyřízeno registrační číslo. Bude mít včely v Libušíně pod patronátem
přítele Pláteníka. Přítel Pláteník se zaručuje, že si ho tam v Libušíně už pohlídají. (schválen
jednomyslně). Řešily se nedostatky CISu (Centrální informační systém), kamž nejde vložit sebeméně
nekompletní informaci, dle přítele Petriščáka bychom se tomu neměli přizpůsobovat, ale spíš systém
připomínkovat.
Krátce se reflektovala práce našeho spolku v porovnání s jinými, které se scházejí méně. Přítel Zdych
časté scházení obhajoval. Přítel Richtr o něco později označil Kladenskou ZO za kapitánskou loď a
příklad ostatním ZO, čímž jakékoliv pochyby rozptýlil a přítomné potěšil.
Přítel Plecitý si posteskl, že už nelze říci, že by čeští včelaři byli na špici, přítel Jirák dotazy rozpoutal
diskusi o léčivech a sdílení informací o nákazové situaci. Přítel Plecitý podal svoje vysvětlení, proč jsou
úhyny a proč byl rok špatný. Dnes již je pozdě na shánění oddělků.

Zapsal přítel Jan Červený

