Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 4.3.2015

Schůze se konala (i přes skutečnost, že její součástí už nebyl jako v únoru Savojský řízek) v hojném
počtu. Na úvod přítel předseda Zdych zrekapituloval soupisku představenstva a vyjmenoval další
funkce tak, jak byly odhlasovány na minulé schůzi. Také pochválil přítelkyni Belušovou za její práci za
pouhý měsíc ve funkci jednatele. Poté skoro nemohl jinak než předat přítelkyni Belušové slovo.
Přítelkyně Belušová
Přítelkyně Belušová poreferovala o tom, co v prvém měsíci své fukce zařídila, zjistila a podobně. Je
snaha připomínkovat CIS, aby neobsahoval duplicitnosti a další chyby. Napůl auditoriu a napůl příteli
Plecitému směřovala informaci, že rozpor v počtech včelstev byl skutečně způsoben včelaři, kteří mají
včelstva mimo rajón ZO. Jsou aktualizované stránky. Je nejvyšší čas uplatnit připomínky ke stanovám,
aby se daly postoupit dál/výš. Dotace pro začínající včelaře (Středočeský kraj) je formálně
jednoduchá, a proto bude rozumnější, když si budou žádat přímo konkrétní včelaři, aby ZO mohla
případně žádat na jiné věci. Přítelkyně Belušová také upozornila na možnost získat dotace na výsadbu
zeleně apod., přičemž uzávěrka žádostí je do 15.4.
Léčení
Přítel Volek, přečetl předlouhý seznam včelařů, jejich včelstev a jejich roztočů. Na závěr vypíchnul ty
včelaře, kteří majíc 2 a více roztoče na včelstvo musí provádět jarní nátěr plodu již rozsortýrované dle
příslušných důvěrníků. Podotkl, že 7 včelařů z naší ZO přišlo o včely úplně. Upozornil na to, že
skutečný stav zamoření roztočem je horší, než hlásí oficiálně laboratoř (sám měl 20 a vyšlo mu 5, asi
dáno i slepením měli). K jarnímu natírání plodu shrnul přípravky, platby, termín 15.4 a nezapomněl
připomenout důvěrníkům, aby vedli o léčení zápisy.
Maďarsko
Proběhla základní informace o exkurzi do Maďarska. Proč se nejet podívat jak to dělají jinde. Zájemci
se mají hlásit, aby bylo možné nadimenzovat dopravní prostředek, zatím se o jedno místo nevejdeme
do mikrobusu či dodávky pro devět. Bude tlumočnice.
Příjem nových členů
Plénum jednomyslně a bez náznaku pochyb přijalo tři nové členy. Prvním je Michal Majer, který bude
včelařit se 2 včelstvy ve Velké dobré, pod svým gestorem a dohlížitelem přítelem Kabátem od něhož
má také oddělky. Přítel Kabát udělal 5 oddělků i pro druhého nového člena - Jiřího Jaňáka, kterýž je
jeho zeťem. Třetí nový člen je naopak zas oddělkem přítele Vráti Prokopa včelařícího v Hostouni – syn
Jan.
Články zajímavé i pobuřující
První článek zmínil přítel Volek a jednalo se o vynález stáčení medu přímo z úlu – americký vynález.
Tento článek byl přijat věcně, pouze s jakousi nevyřčenou obavou a nostalgií že by někdy měla
vymizet klasická včelařská práce. Zato druhý článek z Lidových novin od včelaře „punkera“ Václava
Smolíka kritizující současnou oficiální včelařskou praxi v ČR se setkal s prudkým odsouzením u

prakticky všech řečníků, kteří ho (i jeho autora) označili za nekompetentní blábol poškozující dobré
jméno včelařů. Připravují se právní kroky a reakci napsal také bývalý předseda přítel Švamberk. Je
dobré se s reakcemi seznámit, aby měli včelaři pohotově k dispozici ty správné argumenty před
dotazujícími se laiky.
Diskuse
Přítel Pláteník pozval (zvláště nové včelaře) na kroužek na Čabárny, kde je vše formou besedy.
Přítel Volek - dávat si pozor, kde nakupujeme oddělky, pozor na internet jako zdroj informací a
nebojme se zeptat. Důvěrníci jsou od toho důvěrníci, že jim důvěřujeme – odpověď na dotaz
početnosti komise při léčení. Přítel Volek si nechal vyrobit vypalovací cejch od bratra zámečníka.
Přítel Plecitý
Pomozme včelařům, kteří přišli o včely darováním včelstva nebo oddělku, ale jen v rámci platné
legislativy (není-li to v místě, nutnost vyšetření na mor včelího plodu). Za zdraví včel zodpovídá dle
novely veterinárního zákona chovatel. Země by si navzájem neměli kritizovat svoje metodiky, které
jsou vždy jiné. Léčit co nejdřív, tlumit populaci roztoče v červenci nebo srpnu je pozdě.

Zapsal přítel Jan Červený

